РОЗКЛАД
заліків для бакалаврів філологічного факультету
денної форми навчання на зимову сесію 2017-2018 навчального року
ІV курс
Українське відділення (гр. ФЛУ-41-48)
1. Науковий семінар
18.12.2017
2. Вибіркова дисципліна 1
15.12.2017
(Нац. вих. на уроках укр. мови; Філософія мови;
Фол. і худ. література; Київ. школа і поезія 1980-90 рр.;
Укр. поез. к. ХХ-ХХІс.)

3. Вибіркова дисципліна 2

12.12.2017

(Історія укр. лексикогр.; Літературна критика
шістдесятників; Шістдесятництво: ідейно-естет.
феномен; Методика викл. фолькл.; Семантика;
Основні проблеми теорії літератури)

Слов’янське відділення
(польська, чеська, сербська, словенська, російська мова та література)
1. Істор. слов. (пол., чеськ., серб., слов., рос.) мови 11.12.2017
2. Метод. викл. укр. мови
12.12.2017
3. Метод. викл. укр. літ
14.12.2017
4. Вибіркова дисципліна 1
18.12.2017
(Філософія мови; Фол. і худ. література;
Осн. міжкульт. комунікації; Постмодернізм у слов. літературах)

5. Вибіркова дисципліна 2

19.12.2017

(Друга слов. мова; Пол. фразеологія; Модерн у рос. літературі)

Арабська, перська, турецька, японська мова та література
1.Метод. викл. укр. мови
11.12.2017
2.Метод. викл. укр. літ
13.12.2017
3.Культура укр. мови
15.12.2017
4.Вибіркова дисципліна1
18.12.2017
(Філософія мови; Фол. і худ. література;
Осн. проф. комп. сходознавців)

5.Вибіркова дисципліна2

19.12.2017

(Літературозн./ лінгв. Аналіз сх. текстів;
Літературозн./ лінгв. Аналіз сх. текстів)

Декан
філологічного факультету

проф. ПИЛИПЧУК С.М.

РОЗКЛАД
заліків для бакалаврів філологічного факультету
денної форми навчання на зимову сесію 2017-2018навчального року
І курс
Українське відділення (гр. ФЛУ-11-15)
1.Іст. укр. літератури

12.12.2017

2.Безпека життєдіяльності

14.12.2017

Середня освіта (ФЛО-11-12)
1.Іст. укр. літератури

11.12.2017

2.Безпека життєдіяльності

14.12.2017

Слов’янське відділення
(польська, чеська, словацька, сербська)
1.Іноземна мова

11.12.2017

2.Старослов. мова

13.12.2017

3. Польська мова

18.12.2017

Чеська мова

18.12.2017

Словацька мова

18.12.2017

Сербська мова

18.12.2017

4. БЖД

15.12.2017
Китайська, перська, турецька, японська мова та література

1. Іноземна мова
2. Вступ до мовознавства
3. Безпека життєдіяльності

12.12.2017
15.12.2017
18.12.2017

Декан
філологічного факультету

проф. ПИЛИПЧУК С.М.

РОЗКЛАД
заліків для бакалаврів філологічного факультету
денної форми навчання на зимову сесію 2017-2018 навчального року
ІІ курс
Середня освіта (ФЛО-21)
1. Охорона здоров’я дітей
та шкільна гігієна
11.12.2017
2. Дисципліна вільного вибору 1
14.12.2017
3. Вибіркові дисципліни 2 (Соціолінгвістика:
наука про мову; Лінгвокраїнознавство в курсі
української мови як іноземної)

18.12.2017

4. Основи наукових філологічних
досліджень (мовознавчих/літературознавчих) 13.12.2017
Українське відділення (гр. ФЛУ-21-24)
1. Дисципліни вільного вибору студента1 18.12.2017
2. Вибіркові дисципліни 2 (Соціолінгвістика:
наука про мову; Лінгвокраїнознавство в курсі
української мови як іноземної)

14.12.2017

3. Основи наукових філологічних
досліджень (мовознавчих/літературознавчих) 11.12.2017
Слов’янське відділення
(польська, чеська, хорватська мова та література)
1.Дисципліни вільного вибору студента 1 14.12.2017
2. Вибіркові дисципліни 2 (Актуальні питання
суч. слов. фразеології; Польська фразеологія)
18.12.2017
3.Український фольклор / Народознавство 12.12.2017
Арабська, китайська, японська мова та література
1.Дисципліни вільного вибору студента 1 14.12.2017
2.Дисципліни вільного вибору студента 2
(Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури; Релігії та вчення Близького та
Далекого Сходу)

11.12.2017

3.Дисципліни вільного вибору студента 3
(Східні літератури в контексті світової;
Історія країн Сходу)

Декан
філологічного факультету

18.12.2017

проф. ПИЛИПЧУК С.М.

РОЗКЛАД
заліків для бакалаврів філологічного факультету
денної форми навчання на зимову сесію 2017-2018 навчального року
ІІІ курс
Українське відділення (гр. ФЛУ-31-36)
1.Вибіркова дисципліна 1

12.12.2017

(Укр. морфонологія; Укр. низ. бароко: поетика
стилю і жанру; Укр. обр.фольклор; Вступ до комп.
лінгвістики; Основи методики викл. укр. мови
як іноземної; Еволюція худ. світогляду І.Франка )

2.Вибіркова дисципліна 2

14.12.2017

(Акт. пит. укр. фразеол ; Новат. лірики І.Франка;
Осн. теорії літератури (фольклору); Етнолінгвістика;
Форми і засоби викл. укр. мови як іноз. Літ. дум.
в Зах. Укр. 20-30х р. ХХ ст.)
18.12.2017
3. Вибіркова дисципліна 3
(Українська неологія і неографія;
Укр. літературна мова: стан і статус;
Мовна політика; Жанрові виміри сучасного українського
роману;Текстологія; Слов’янський контекст укр.
фольклористики XIXст.)
15.12.2017
3. Вибіркова дисципліна 4
(Укр. термінознавство; Укр. мовозн. в іменах;
Невербальна комунікація; Пам. і покоління в
літературі; Синтез мистецтв в укр. малій прозі
кін. ХІХ-поч.ХХ ст.; Фолькл. течії в укр. романт.)

Слов’янське відділення
(польська, чеська, словацька, болгарська, російська мова та література)
1. Вибіркова дисципліна 1
( Істор. слов. країн; Фізвиховання)

2.Психологія
3.Вибіркова дисципліна 2

12.12.2017
15.12.2017
18.12.2017

(Акт. тенденції розв. слов. літерат.;
Акт. пит. укр. фразеології; Польська
мова у словниках)

Арабська, китайська, турецька, японська мова та література
1.Іст. схід. (араб., кит., тур., япон.)літератури
2.Психологія
3.Вибіркова дисципліна1
(Особл. сх. мовл. етнолінгвокульт;)
4.Вибіркова дисципліна 2
(Східні літ.в конт. світової)

14.12.2017
18.12.2017
11.12.2017
12.12.2017

Декан
філологічного факультету

проф. ПИЛИПЧУК С.М.

РОЗКЛАД
заліків для студентів 1 курсу філологічного факультету
денної форми навчання освітнього ступеня «магістр» на зимову сесію
2017-2018 навчального року
Cередня освіта
1. Поетика укр.літ.бароко
2. Поетика усної словесності
3. Порівняльне літературознавство
4. Вибіркова дисципліна1

11.12.2017
15.12.2017
14.12.2017
12.12.2017

(Укр. мова у СШ)

4. Вибіркова дисципліна2

19.12.2017

(Методологія мовознавчих студій)

Українська мова та література
(ФЛУм51,ФЛУм52, ФЛЛм51, ФЛТм51, ФЛФм51)
1. Поетика усної словесності (ФЛУм51,52)
11.12.2017
2. Порівняльне літературознавство (ФЛУм51,52, ФЛЛм51) 12.12.2017
3. Поетика укр. літ. бароко (ФЛУм51,52)
13.12.2017
4. Антропологія літератури (ФЛТм51)
11.12.2017
5. Семіотика (ФЛТм51)
12.12.2017
6. Літератур.герменевтика (ФЛТм51)
13.12.2017
7. Фольклористичне джерело знав. І док. (ФЛФм51)
12.12.2017
8. Етнопсихологія (ФЛФм51)
14.12.2017
9. Націон. специфіка укр. фольклору (ФЛФм51)
18.12.2017
10. Комунікативна лінгвіст. (ФЛЛм51)
12.12.2017
11. Прикладна соціолінгвістика (ФЛЛм51)
14.12.2017
12. Теорія і практика реклами
18.12.2017
13. Теорія критики
19.12.2017
14.Вибіркові навчальні дисципліни 1
(Методика викл. укр. мови / літератури у ВШ) )
19.12.2017
15.Вибіркові навчальні дисципліни 2
(Методологія мовознавчих / літературознавчих студій )
15.12.2017
Слов’янське відділення
(чеська, словацька, хорватська мова та література)
1.Поетика фольклору
15.12.2017
2.Актуальні пробл. когнітивної лінгвістики
11.12.2017
3.Культура (чес., слов., хорв. мови )
13.12.2017
4. Вибіркові навчальні дисципліни 1
(Методика викл. укр. мови/літератури у ВШ)
14.12.2017
5. Вибіркові навчальні дисципліни 2
(Актуальні проблеми розвитку слов. мов;
Істор. слов. критики )

18.12.2017

(польська мова та література)
1.Поетика фольклору
2.Актуальні пробл. когнітивної лінгвістики
3.Культура (польської мови)
4. Вибіркові навчальні дисципліни 1

15.12.2017
11.12.2017
13.12.2017

(Методика викл. укр. мови/літератури у ВШ)

14.12.2017

5. Вибіркові навчальні дисципліни 2
(Актуальні проблеми розвитку слов. мов;
Істор. слов. критики )

18.12.2017

Російська мова та література
1.Поетика фольклору
15.12.2017
2. 2.Актуальні пробл. когнітивної лінгвістики
11.12.2017
3.Культура (рос. мови )
13.12.2017
4. Вибіркові навчальні дисципліни 1
(Методика викл. укр. мови/літератури у ВШ)
14.12.2017
5. Вибіркові навчальні дисципліни 2
(Актуальні проблеми розвитку слов. мов;
Істор. слов. критики )

18.12.2017

Перська, японська мова та література
1.Поетика фольклору
2.Культура (пер., япон.) мови
3. Історія (пер., япон.) мови
4. Вибіркові навчальні дисципліни 1
(Методика викл. укр. мови/літератури у ВШ)

18.12.2017
11.12.2017
14.12.2017
12.12.2017

5. Вибіркові навчальні дисципліни 2
(Осн. тенд. розвитку сх.. літератур; Історія схід.
літерат. критики; Проблеми усного перекладу)

13.12.2017

Декан
філологічного факультету

проф. ПИЛИПЧУК С.М.

РОЗКЛАД
заліків для студентів 2 курсу філологічного факультету
денної форми навчання освітнього ступеня «магістр»
на зимову сесію 2017-2018 навчального року
Українська мова; Українська література;
Фольклористика; Прикладна лінгвістика; Літературна творчість
1.Педагогіка та психологія ВШ
15.12.2017
2.Вибіркові навчальні дисципліни 1:
11.12.2017
(Укр. агіогр. трад.: джерела, ґенеза, нарат. традиції;
Мікротопоніміка: трад. і перспективи)

12.12.2017

3. Вибіркові навчальні дисципліни 2:
(І.Франко і пробл. теор. літ.; Укр.лінгвогеографія;
Мова, сусп. думка і пропаганда; Укр. термінозн,)

14.12.2017

4. Вибіркові навчальні дисципліни 3
(Методика викл. укр. мови/літератури у ВШ)

5. Магістер. семінар зі спеціалізації

13.12.2017
19.12.2017

Сербська, чеська мова література
1.Педагогіка та психологія ВШ
2.Вибіркові навчальні дисципліни 1:

15.12.2017
11.12.2017

(Худ. парадигма суч. слов. прози)

3. Вибіркові навчальні дисципліни 2:
(Акт. проблеми розвитку слов. мов)

12.12.2017
14.12.2017

4. Вибіркові навчальні дисципліни 3
(Методика викл. укр. мови у ВШ)

5. Магістер. семінар зі спеціалізації

13.12.2017
19.12.2017

Польська мова та література
1.Педагогіка та психологія ВШ
2.Вибіркові навчальні дисципліни 1:
(Польсько-українські літ. взаємини ХХ ст.)

12.12.2017
11.12.2017
15.12.2017

3. Вибіркові навчальні дисципліни 2:
(Пол. недійне мовлення)

14.12.2017

4. Вибіркові навчальні дисципліни 3
(Методика викл. укр. мови у ВШ)

5. Магістер. семінар зі спеціалізації

13.12.2017
19.12.2017

Російська мова та література
1.Педагогіка та психологія ВШ
2.Вибіркові навчальні дисципліни 1:
(Творч. Ф.Достоєвського: проблематика і поетика)

12.12.2017
11.12.2017
15.12.2017

3. Вибіркові навчальні дисципліни 2:
(І.Франко і пробл. теор. літератури)

14.12.2017

4. Вибіркові навчальні дисципліни 3
(Методика викл. укр. мови у ВШ)

5. Магістер. семінар зі спеціалізації

13.12.2017
19.12.2017

Арабська, перська, японська мова та література
1.Педагогіка та психологія ВШ
12.12.2017
2.Вибіркові навчальні дисципліни 1:
11.12.2017
(Друга східна мова)
15.12.2017
3. Вибіркові навчальні дисципліни 2:
(Філологічні та культурологічні студії країн Сходу)
14.12.2017
4. Вибіркові навчальні дисципліни 3
(Методика викл. укр. мови у ВШ)
13.12.2017
5. Вибіркові навчальні дисципліни 3
(Осн. тенденції розвитку східн. літератури)
18.12.2017
6. Магістер. семінар зі спеціалізації
19.12.2017
Декан
філологічного факультету

проф. ПИЛИПЧУК С.М.

