
Графік позааудиторної або самостійної роботи студентів  

на період до 24.04  2020 р. 

Факультет української філології 

 

К
у

р
с 

Спеціальність 

та спеціалізація 
Графік 

занять 

Перелік дисциплін для самостійної роботи 

дисципліна кафедра, що її викладає 

1 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література)»  
У–11 

06.04–

24.04 

Історія України Кафедра історії України 

ІКТ Кафедра ІКТ та МВІ 

Психологія  
Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

БЖД з ООП 
Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 

безпеки  

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Історія зарубіжної літератури з 

методикою викладання 
Кафедра теорії та історії світової 

літератури 

Теорія і практика літературознавчого 

аналізу 
Кафедра української літератури 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 
Кафедра іноземних мов 

2 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література та 

історія)»  
У–11 

06.04–

24.04 

Історія України Кафедра історії України 

ІКТ Кафедра ІКТ та МВІ 

Психологія  
Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

БЖД з ООП 
Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 

безпеки  

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Теорія і практика літературознавчого 

аналізу 
Кафедра української літератури 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 
Кафедра іноземних мов 

Історія Стародавнього світу Кафедра всесвітньої історії 

3 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література, 

психологія)»  
У–11 

06.04–

24.04 

Історія України Кафедра історії України 

ІКТ Кафедра ІКТ та МВІ 

Психологія  
Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

БЖД з ООП 
Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 

безпеки  

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Теорія і практика літературознавчого 

аналізу 
Кафедра української літератури 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 
Кафедра іноземних мов 

Математичні методи та 

експериментальна психологія 

Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 

4 

035«Філологія 

(українська мова 

та література)»  

У–12 
 

06.04–

24.04 

Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 
Кафедра іноземних мов 

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Психологія  
Кафедра загальної психології та 

психодіагностики 
Сучасна українська літературна мова 

мова 

Кафедра української мови 

 ім. проф. К.Ф.Шульжука  

Історія України Кафедра історії України 
Історія зарубіжної літератури Кафедра теорії та історії світової 



літератури 
ІКТ Кафедра ІКТ та МВІ 

БЖД з ООП 
Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 

безпеки  

5 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література)»  

У–13 
 

06.04–

24.04 

Сучасна українська літературна мова 
Кафедра української мови 

 ім. проф. К.Ф.Шульжука  

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Історія зарубіжної літератури 
Кафедра теорії та історії світової 

літератури 
Політологія Кафедра політології та соціології 

Шкільний курс української мови та 

методика його викладання 

Кафедра стилістики та культури 

української мови 

Типологія стилів і форм у літературі Кафедра української літератури 

Українська діалектологія 
Кафедра української мови 

 ім. проф. К.Ф.Шульжука 

6 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література)» 
(Редагування 

освітніх видань) 

У–21 

 

06.04–

24.04 

Педагогіка (Історія педагогіки) 
Кафедра загальної і соціальної 

педагогіки та управління освітою 

Історична граматика української мови 
Кафедра української мови 

 ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Сучасна українська літературна мова 
Кафедра української мови 

ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Основи екології 
Кафедра екології, географії та 

туризму 

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Літературне редагування і підготовка 

видань 
Кафедра української літератури 

Історія зарубіжної літератури з 

методикою викладання 
Кафедра теорії та історії світової 

літератури 

7 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література)» 
(Мова і 

література (англ. 

або нім.)) 

У–21 

 

06.04–

24.04 

Педагогіка (Історія педагогіки) 
Кафедра загальної і соціальної 

педагогіки та управління освітою 

Історична граматика української мови 
Кафедра української мови 

 ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Сучасна українська літературна мова 
Кафедра української мови 

ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Основи екології 
Кафедра екології, географії та 

туризму 

Історія української літератури Кафедра української літератури 
Практичний курс іноземної мови 

 
Кафедра практики англійської мови  

Історія зарубіжної літератури з 

методикою викладання 
Кафедра теорії та історії світової 

літератури 

8 

035 «Філологія 

(українська мова 

і література)»  

У–22 

06.04–

24.04 

Історична граматика Кафедра української мови 

 ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Сучасна українська літературної 

мова 

Кафедра української мови 

 ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Польська мова Кафедра української мови 

 ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Основи екології Кафедра екології, географії та 

туризму 

Історія зарубіжної літератури Кафедра теорії та історії світової 

літератури 

Типологія стилів і форм у 

літературі 
Кафедра української літератури 

9 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література)»  

06.04–

24.04 

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Сучасна українська літературна мова Кафедра української мови 

 ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Охорона праці в галузі Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 



У–23 
 

безпеки 

Новітня лінгвістика Кафедра української мови 

 ім. проф. К. Ф. Шульжука 

Стилістика української мови Кафедра стилістики та культури 

української мови 
Культура українського фахового 

мовлення 

Кафедра стилістики та культури 

української мови 

1

0 

014 «Середня 

освіта  

(українська мова 

і література)» 

(Мова і 

література (англ. 

або нім.)) 

У–31 

06.04–

24.04 

Сучасна українська літературна мова 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Методика навчання української мови 
Кафедра стилістики та культури 

української мови 

Педагогіка (Дидактика) 
Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної роботи 

Історія української літератури 
Кафедра української літератури Методика навчання української 

літератури 

Спецкурс 

Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука / Кафедра стилістики та 

культури української мови 

Шкільний курс іноземної мови 
Кафедра методики викладання 

іноземної мови 

1

1 

014 «Середня 

освіта»  

(українська мова 

і література) 

(Редагування 

освітніх видань) 

У–31 

06.04–

24.04 

Сучасна українська літературна мова 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Методика навчання української мови 
Кафедра стилістики та культури 

української мови 

Педагогіка (Дидактика) 
Кафедра педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної роботи 

Історія української літератури 
Кафедра української літератури Методика навчання української 

літератури 

Спецкурс 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука / Кафедра стилістики та 

культури української мови 

Редакційний аналіз і коректура 
Кафедра стилістики та культури 

української мови 

1

2 

035 «Філологія 

(українська мова 

і література)»  

У–32 

06.04–

24.04 

Культура країни, мова якої вивчається Кафедра української літератури 

Історія української культури Кафедра культурології 

Сучасна українська літературна мова 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Історія української літератури Кафедра української літератури 

Методика навчання української мови  
Кафедра стилістики та культури 

української мови 

Спецкурси  

Кафедра української літератури/ 

Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Англійська мова 
Кафедра романо-германської 

філології 

Польська мова  
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

1

3 

014 «Середня 

освіта»  

(українська мова 

і література)  

У–41 

06.04–

24.04 

Сучасна українська літературна 

мова 

Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Історія української літератури Кафедра української літератури 

БЖД з ООП Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 

безпеки 

Філософія науки Кафедра філософії 

Спецкурси Кафедра української мови ім. проф. К. Ф. Шульжука 

/ Кафедра української літератури / Кафедра 



стилістики та культури української мови 

Економіка/Релігієзнавство Кафедра філософії 

1

4 

035 «Філологія 

(українська мова 

і література)»  

У–42 

06.04–

24.04 

Історія української  літератури Кафедра української літератури 

Теорія і практика редагування Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Етнолінгвістика Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Публічне мовлення Кафедра стилістики та культури 

української мови 

Новітня лінгвістика / Риторика Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука / Кафедра української 

літератури 

Спецкурси Кафедра стилістики та культури 

української мови 

М
аг

іс
тр

и
 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література)» 

(англ. м.) 

УМ–51 

06.04–

24.04 

Психологія вищої школи 
Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

Загальне мовознавство 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 
Методика викладання 

літературознавчих дисциплін 

Кафедра української літератури. 

 

Українсько-слов’янські мовні 

паралелі 

Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Теоретичний курс іноземної мови Кафедра практики англійської мови  

Цивільна безпека 
Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 

безпеки 

М
аг

іс
тр

и
 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література)» 

(історія) 

УМ–51 

06.04–

24.04 

Цивільна безпека 
Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 

безпеки 

Загальне мовознавство 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Психологія вищої школи 
Кафедра вікової та педагогічної 

психології 
Методика викладання 

літературознавчих дисциплін 

Кафедра української літератури. 

 

Сучасна вітчизняна історіографія Кафедра історії України 

Українсько-слов’янські мовні 

паралелі 

Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

М
аг

іс
тр

и
 

014 «Середня 

освіта 

(українська мова 

і література)» 

(редагування) 

УМ–51 

06.04–

24.04 

Цивільна безпека 
Кафедра ЗТД, технологій та цивільної 

безпеки 

Загальне мовознавство 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Психологія вищої школи 
Кафедра вікової та педагогічної 

психології 
Методика викладання 

літературознавчих дисциплін 

Кафедра української літератури. 

 

Логічні засади редагування тексту 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Українсько-слов’янські мовні 

паралелі 

Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

М
аг

іс
тр

и
 

035 «Філологія 

(українська мова 

і література)»  

У–52 

06.04–

24.04 

Психологія вищої школи 
Кафедра вікової та педагогічної 

психології 

Українська літературна мова: історія 

та генеза 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Методика викладання філологічних 

дисциплін 

Кафедра української літератури. 

Кафедра стилістики та культури 

української мови 

Польська мова 
Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

Інтермедіальний формат української 

літератури 
Кафедра української літератури 



Англійська мова 
Кафедра романо-германської 

філології 

Мовотворчість українських поетів 

ХІХ – ХХ ст.  

Кафедра української мови ім. проф. К. 

Ф. Шульжука 

 

 

 Декан факультету                                                                         доц. Кравець Д. В. 
 


