«Лінгвокраїнознавст
во другої іноземної
мови» для студентів
ІІІ курсу

1.

2.

3.

1.

2.

здобувачів вищої
освіти рівня
«магістр»
спеціальності
035 Філологія.
Германські мови
та літератури
(переклад
включно)
(англійська))
Кафедра світової літератури
Карпіна О. С.,
Методичні
Світова дитяча
Алексєєва О. М.
рекомендації
література
«Світова дитяча
література» (для
здобувачів І
(бакалаврського)
рівня вищої освіти)
Горлова О. В.
Методичні
Історія
рекомендації
української
«Історія української культури
культури» (для
здобувачів І
(бакалаврського)
рівня вищої освіти)
Комаров С.А.
Навчальний
Сучасний
посібник «Сучасний літературний
літературний
процес: основні
процес: основні
тенденції розвитку
тенденції розвитку»
(для здобувачів ІІ
(магістерського)
рівня вищої освіти)
Кафедра вітчизняної та зарубіжної історії
Докашенко В.М.,
Навчальний
Докашенко Г.П.
посібник «Історикокультурні пам’ятки
української
провінції»
Концур В.В.
Методичні
Методика
рекомендації
навчання історії в
Медіаграмотність в загальноосвітніх
курсі Методики
закладах
навчання історії в

вересень

жовтень

загальноосвітніх
закладах
Кафедра мовознавства та російської мови
1.

Габідулліна А.Р.

2.

Колесніченко О.Л

3.

Жарикова М.В.

4.

Жарикова М.В.

5.

Скоплєв А.О.

Методичні
рекомендації до
курсу «Лінгвістика
тексту» для
здобувачів другого
(магістерського)
рівня
Методичні
рекомендації до
практичних занять із
дисципліни «Основи
риторики та
культури мовлення»
для здобувачів І
курсу
Методичні
рекомендації до
курсу «Сучасні
теорії мовленнєвої
комунікації» для
здобувачів другого
(магістерського)
рівня
Методичні
рекомендації до
практичних занять із
дисципліни
«Сучасна російська
літературна мова
(фонетика)» для
студентів 2 курсу
Методичні вказівки
до практичних
занять із дисципліни
«Старослов'янська
мова» для
здобувачів першого
(бакалаврського)
рівня вищої освіти
спеціальності
"Історія"

Лінгвістика тексту

Жовтень
2020р.

ДЗВ «Основи
риторики та
культури
мовлення»

Грудень
2020

Теорія
мовленнєвої
комунікації

Листопад
2020

Сучасна російська
літературна мова
(фонетика)

Грудень
2020

Давні мови
народів Європи
(слов’янські мови)

Вересень
2020

6.

Шлапаков О.С.

1.

Кокоріна Л. В.

1.

Завгородня А.О.,
Разумова О.Г.,
Грицук О.В.,
Борозенцева Т.В.

2.

Кошелева Н.Г.

3.

Борозенцева Т.В.
Грицук О.В.

Методичні
ДЗВ
рекомендації до
Психолінгвістика
практичних занять із
дисципліни
«Психолінгвістика»
для здобувачів
другого
(магістерського)
рівня
Кафедра педагогіки
Методичні
Навчальна та
рекомендації з
виробнгича
навчальної та
практика
виробничої
здобувачів
педагогічної
І (бакалаврського)
практики.
рівня вищої освіти
Кафедра психології
Навчальний
Юридична
посібник з
психологія
«Юридичної
психології» для
здобувачів другого
(магістерського)
рівня вищої освіти за
спеціальністю
053 Психологія
НавчальноПсихологія
Вересень
методичний
2020
посібник
з
дисципліни
«Психологія»
Методичні
Психологія
рекомендації до
тренінгів
виконання
самостійної роботи з
навчальної
дисципліни
«Психологія
тренінгів» для
здобувачів першого
(бакалаврського)
рівня вищої освіти за

1.

Муратова О.В.
Колосова О.В.

2.

Колосова О.В.

3.

Колосова О.В.

4.

Скляр І. О.

5.

Скляр І. О.

спеціальністю
053 Психологія.
Кафедра української філології
Електронний
навчальнометодичний
посібник «Основи
риторики та
культури мовлення»
для здобувачів І
курсу спеціальності
014.01 Середня
освіта (Українська
мова і література)
Електронний
навчальнометодичний
посібник «Новації
українського
правопису»
(посібник для
здобувачів першого
(бакалаврського)
рівня освіти
спеціальності 014
Середня освіта
(Українська мова і
література).
Українська народнопоетична творчість
(посібник для
здобувачів першого
(бакалаврського)
рівня освіти
спеціальності 014
Середня освіта
(Українська мова і
література).
Творчість Валер’яна Історія
Підмогильного в
української
психопоетикальному літератури
дискурсі :
монографія
Словник
ДЗВ:
психопоетикальних 1.Психоаналіз не

травень

жовтень

червень

грудень

листопад

термінів

6.

Радіонова Т.М.

7.

Радіонова Т.М.
Тітова О.Б.

8.

Тітова О.Б.

9.

Голобородько Я.Ю.

для
психоаналітиків.
2.Психопоетикаль
ний дискурс в
сучасному
літературознавстві
ДЗВ

Навчальнометодичний
посібник
«Теоретичний і
прикладний
синтаксис: традиції
та інновації»
для здобувачів
другого
(магістерського)
рівня вищої освіти
спеціальності 014
Середня освіта
(Українська мова і
література)
Електронний
ДЗВ
посібник
«Медіаграмотність:
інтерактивні вправи,
творчі завдання,
коментарі»
Методичні
Сучасна
рекомендації щодо
українська
написання курсової літературна мова
роботи з
нормативної
дисципліни
«Сучасна українська
літературна мова»
014.01 середня
освіта (Українська
мова і література)
Навчальний
ДЗВ
посібник
«Нобелівська премія
з літератури
ХХІ століття. Імена,
твори, тенденції»

жовтень

жовтень

вересень

листопад

1.

2.

Кафедра англійської філології та перекладу
Андрущенко В.О. Навчально-методичний Дисципліна
за
практикум
вибором «Новітні
«Новітні технології у технології
у
вивченні
англійської вивченні
мови»
англійської мови»
для здобувачів
вищої освіти
освітньокваліфікаційного
рівня «магістр»
спеціальності
014.02 Середня
освіта (Мова і
література
(англійська)),
014.01 Середня
освіта (Українська
мова і
література)),
014.03 Середня
освіта (Історія)
Зоз О. А.
Методичні
Дисципліна за
рекомендації до курсу з вибором
дисципліни за вибором «Літературна
«Літературна
комунікація і
комунікація і
стилістика
стилістика дискурсу
дискурсу
(англійська мова)
(англійська мова)»
для здобувачів
вищої освіти
освітньокваліфікаційного
рівня «бакалавр»
спеціальностей
014.02 Середня
освіта (Мова і
література
(англійська)),
014.01 Середня
освіта (Українська
мова і
література)),
014.03 Середня
освіта (Історія)

вересень
2020

вересень
2020

3.

Круть О.В.

4.

Круть О.В.

5.

Ясинецька О. А.

Навчально-методичний
практикум
з нормативної
дисципліни
«Граматичні аспекти
іншомовного дискурсу
(англійська мова)»

Граматичні
аспекти
іншомовного
дискурсу
(англійська мова)
для здобувачів
вищої освіти
освітньокваліфікаційного
рівня «бакалавр»
спеціальності
014.02 Середня
освіта (Мова і
література
(англійська))
Навчальний посібник
Нормативна
«Функціональні
дисципліна
аспекти сучасної
«Функціональні
лінгвістики (англійська аспекти сучасної
мова)»
лінгвістики
(англійська мова)»
для здобувачів
вищої освіти
освітньокваліфікаційного
рівня «магістр»
спеціальності
014.02 Середня
освіта (Мова і
література
(англійська))
Практикум з усного
Усний
послідовного
послідовний
перекладу (англійська
переклад (основна
мова)
іноземна мова)
для здобувачів
вищої освіти
освітньокваліфікаційного
рівня «магістр»
спеціальності
035.041 Філологія.
Германські мови
та літератури
(переклад

листопад
2020

вересень
2020

вересень
2020

6.

Гордієнко С. Г.

7.

Корольова О.Ю.

8.

Долгих А.М.

включно), перша –
англійська)
Методичні
Дисципліна за
рекомендації до курсу з вибором
дисципліни за вибором «Фоностилістика»
«Фоностилістика»
(основна іноземна
мова) для
здобувачів вищої
освіти освітньокваліфікаційного
рівня «бакалавр»
спеціальності
035.041 Філологія.
Германські мови
та літератури
(переклад
включно), перша –
англійська)
Методичні
Дисципліна за
рекомендації
вибором «Абетка
«Лексико- граматичнi
перекладача» для
основи перекладу» до
здобувачів вищої
курсу дисципліни за
освіти освітньовибором «Абетка
кваліфікаційного
перекладача»
рівня «магістр»
спеціальності
014.02 Середня
освіта (Мова і
література
(англійська))
Методичні
Дисципліни за
рекомендації до курсу з вибором
дисципліни за вибором «Соціокультурне
«Соціокультурне
варіювання
варіювання англійської англійської мови в
мови в аспекті
аспекті
перекладу».
перекладу» для
здобувачів вищої
освіти освітньокваліфікаційного
рівня «магістр»
спеціальності
035.041 Філологія.
Германські мови
та літератури

листопад
2020

вересень
2020

листопад
2020

(переклад
включно), перша –
англійська)
У 2020 році заплановано до видання:
Навчально-методичних посібників – 6 (з них 3 – електронні);
Навчальних посібники – 8;
Навчально-методичних практикумів – 3;
Словників – 1;
Монографій – 1;
Хрестоматій – 1;
Методичних рекомендацій – 15;
Методичних вказівок – 1;
Всього 36 одиниць.

