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І

Практика перекладу наукової 
і ділової літератури 
проф. Сухомлинов О.М.

ауд.

Практичний курс третьої 
іноземної мови (французька)

доц. Лоскутова Н.М.
ауд.

ІІ

Практика перекладу наукової 
і ділової літератури 
проф. Сухомлинов О.М.

ауд.

Практичний курс третьої 
іноземної мови (французька)

доц. Лоскутова Н.М.
ауд.

ІІІ

Практичний курс німецької 
мови 

ст.в. Ганжело С.М.
ауд.

ІV

Практичний курс німецької 
мови 

ст.в. Ганжело С.М.
ауд.

V

І
Історія педагогіки (Л1)

проф. Цибулько О.С.
ауд.

Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)

ст.в. Стьопін М.Г.
ауд.

Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)

ст.в. Золотько Ю.С.
ауд.

Теорія основної іноземної 
мови (англійська) (Л1)

доц. Федорова Ю.Г.
ауд.

ІІ
Історія педагогіки (Л2)

проф. Цибулько О.С.
ауд.

Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)

ст.в. Золотько Ю.С.
ауд.

Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)

ст.в. Стьопін М.Г.
ауд.

Теорія основної іноземної 
мови (англійська) (Л2)

доц. Федорова Ю.Г.
ауд.

ІІІ

Теорія основної іноземної 
мови (англійська) (Л3)

доц. Федорова Ю.Г.
ауд.

ІV

V

І

Практика перекладу наукової 
і ділової літератури 
проф. Сухомлинов О.М.

ауд.

Методика формування 
лінгвосоціокультурної 

іншомовної компетенції учнів 
(Л1)

доц. Бодик О.П.
ауд.

Методика викладання другої 
іноземної мови (німецька) (Л1)

доц. Кажан Ю.М.
ауд.

ІІ

Практика перекладу наукової 
і ділової літератури 
проф. Сухомлинов О.М.

ауд.

Методика формування 
лінгвосоціокультурної 

іншомовної компетенції учнів 
(Л2)

доц. Бодик О.П.
ауд.

Методика викладання другої 
іноземної мови (німецька) (Л2)

доц. Кажан Ю.М.
ауд.

ІІІ

Методика формування 
лінгвосоціокультурної 

іншомовної компетенції учнів 
(Л3)

доц. Бодик О.П.
ауд.

ІV

V
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Практичний курс другої іноземної мови (німецька)
ст.в. Даниленко О.С.

ауд.

Практичний курс другої іноземної мови (німецька)
ст.в. Даниленко О.С.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
ас. Чебурахіна В.В.

ауд.

Сучасна література країн, мова яких вивчається (Л1)
доц. Назаренко Н.І.

ауд.

Сучасна література країн, мова яких вивчається (Л2)
доц. Назаренко Н.І.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
доц. Розумна Т.С.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
доц. Розумна Т.С.

ауд.

Практичний курс другої іноземної мови (німецька)
ст.в. Даниленко О.С.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
ас. Чебурахіна В.В.

ауд.

Практичний курс другої іноземної мови (німецька)
ст.в. Даниленко О.С.

ауд.

Українознавчі студії (Л1)
доц. Арабаджи С.С.

ауд.

Українознавчі студії (Л2)
доц. Арабаджи С.С.

ауд.

Основи правознавства (Л1)
доц. Шебаніц Д.М.

ауд.

Історія зарубіжної літератури (Л1)
проф. Городнюк Н.А.

ауд.

Історія зарубіжної літератури (Л2)
проф. Городнюк Н.А.

ауд.

Історія зарубіжної літератури (Л1)
проф. Городнюк Н.А.

ауд.

Історія зарубіжної літератури (Л2)
проф. Городнюк Н.А.

ауд.

Основи правознавства (Л2)
доц. Шебаніц Д.М.

ауд.

Історія зарубіжної літератури (Л3)
проф. Городнюк Н.А.

ауд.

Розклад занять студентів денної форми навчання

К
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"Філологія. Мова та література (англійська)", "Філологія (англійська, французька)"

Освітня програма "Середня освіта. Мова і література (англійська)", "Середня освіта. Англійська і німецька мови, зарубіжна література",
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Навчальна 
практика з 
педагогіки 

Навчальна 
практика з 
педагогіки 

Навчальна 
практика з 
педагогіки 

Історія зарубіжної літератури (Л4)
проф. Городнюк Н.А.

ауд.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

І

Теорія основної іноземної 
мови (англійська) (Л4)

доц. Федорова Ю.Г.
ауд.

ІІ

Теорія основної іноземної 
мови (англійська) (Л5)

доц. Федорова Ю.Г.
ауд.

Теорія основної іноземної 
мови (англійська) (Л1)

доц. Назаренко Н.І.
ауд.

ІІІ

Теорія основної іноземної 
мови (англійська) (Л6)

доц. Федорова Ю.Г.
ауд.

Практичний курс третьої 
іноземної мови (італійська)

ст.в. Грачова А.В.
ауд.

Практичний курс третьої 
іноземної мови (французька)

доц. Лоскутова Н.М.
ауд.

ІV

Практичний курс третьої 
іноземної мови (італійська)

ст.в. Грачова А.В.
ауд.

Практичний курс третьої 
іноземної мови (французька)

доц. Лоскутова Н.М.
ауд.

V

І

Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)

ст.в. Стьопін М.Г.
ауд.

Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)

ст.в. Золотько Ю.С.
ауд.

Практика перекладу наукової 
і ділової літератури 
проф. Сухомлинов О.М.

ауд.

Методика викладання другої 
іноземної мови (німецька) (Л3)

доц. Кажан Ю.М.
ауд.

Практичний курс третьої 
іноземної мови (італійська)

ас. Поклад Т.М.
ауд.

ІІ

Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)

ст.в. Золотько Ю.С.
ауд.

Практичний курс основної 
іноземної мови (англійська)

ст.в. Стьопін М.Г.
ауд.

Практика перекладу наукової 
і ділової літератури 
проф. Сухомлинов О.М.

ауд.

Методика викладання другої 
іноземної мови (німецька) (Л4)

доц. Кажан Ю.М.
ауд.

Практичний курс третьої 
іноземної мови (італійська)

ас. Поклад Т.М.
ауд.

ІІІ

ІV

V

І

Практика перекладу наукової 
і ділової літератури 
проф. Сухомлинов О.М.

ауд.

Методика формування 
лінгвосоціокультурної 

іншомовної компетенції учнів 
(Л4)

доц. Бодик О.П.
ауд.

ІІ
Історія педагогіки (Л3)

проф. Цибулько О.С.
ауд.

Практика перекладу наукової 
і ділової літератури 
проф. Сухомлинов О.М.

ауд.

Методика формування 
лінгвосоціокультурної 

іншомовної компетенції учнів 
(Л5)

доц. Бодик О.П.
ауд.

ІІІ
Історія педагогіки (Л4)

проф. Цибулько О.С.
ауд.

Методика формування 
лінгвосоціокультурної 

іншомовної компетенції учнів 
(Л6)

доц. Бодик О.П.
ауд.

ІV

Психологія конфлікту (Л1)
доц. Тіщенко Л.В.

ауд.

Психологія конфлікту (Л2)
доц. Тіщенко Л.В.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
ст.в. Золотько Ю.С.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
ст.в. Золотько Ю.С.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
доц. Назаренко Н.І.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
ст.в. Золотько Ю.С.

ауд.

Практичний курс основної іноземної мови (англійська)
ст.в. Золотько Ю.С.

ауд.

Українознавчі студії (С2)
доц. Арабаджи С.С.

ауд.

Українознавчі студії (Л3)
доц. Арабаджи С.С.

ауд.

Українознавчі студії (Л4)
доц. Арабаджи С.С.

ауд.

Українознавчі студії (Л5)
доц. Арабаджи С.С.

ауд.

Українознавчі студії (С1)
доц. Арабаджи С.С.

ауд.
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Історія зарубіжної літератури (Л3)
проф. Городнюк Н.А.

ауд.

Історія зарубіжної літератури (Л4)
проф. Городнюк Н.А.

ауд.

Навчальна 
практика з 
педагогіки 

Навчальна 
практика з 
педагогіки 

Навчальна 
практика з 
педагогіки 


