Спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька
Перелік вибіркових дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти
Цикл професійної та практичної підготовки
ОПП «Німецька і англійська мови та літератури»
на 2020-2021 н.р.
1 курс (2 семестр) ДВВ 1,2
Основи практичної фонетики
Орфографія сучасної німецької мови
Основи філології
Основи наукових досліджень
2 курс (ДВВ 3, 4, 5,6 )
Комунікативне письмо
Комунікативна граматика
Комунікативні стратегії усного мовлення
Стратегії розуміння тексту
Аналіз сучасної короткої прози
Інтерпретація газетного тексту
Фразеологія німецької мови
Порівняльна фразеологія
Словотвір : статика і динаміка
3 курс (ДВВ 7, 8, 9, 10)
Ділова іноземна мова(н)
Лексикографія (н)
Теорфонетика (н)
Нормативна граматика (морфологія) (а)
Нормативна граматика (синтаксис) (а)
Німецькомовна література Швейцарії (н)
Літературний вагнеризм (н)
Англійська драма (а)
Англійська поезія (а)
Жанрово-стилістична типологія текстів (н)
Риторика (н)
Основи лінгвістики тексту (н)
Вступ до вивчення мови ЗМІ (британські друковані тексти)(а)
Вступ до вивчення мови ЗМІ (американські друковані тексти)(а)
Лінгвістична інтерпретація середньоверхньонімецьких текстів (н)
Медієвістика(н)
Історія англійської мови (а)
Країнознавство (а)

4 курс (ДВВ 11, 12, 13, 14, 15,16)
Поетика романтичного роману (н)
Розвиток драматургії в епоху Просвітництва (н)
Історія англійського роману (а)
Особливості жіночого письма англійської літератури ХІХ-ХХ ст. (а)

Перекладознавчі теорії: історичний огляд (н)
Рецепція перекладу: історія, проблеми, успіхи (н)
Риторика (а)
Основи лінгвістики тексту (а)
Аналітичне читання художнього тексту (н)
Жанри мовлення та стратегії комунікації (а)
Мовленнєва діяльність і переклад (а)
Перекладознавчі теорії: історичний огляд (н)
Рецепція перекладу: історія, проблеми, успіхи (н)
Риторика (а)
Основи лінгвістики тексту (а)
Аналіз і критика перекладу (н)
Синтаксична парадигматика німецької та української мов(н)
Ресурси мовних компетентностей (а)
Усна компетенція: розвиток основних навичок (а)
Австрійський роман І половини ХХ ст. (н.)
Австрійська лірика ІІ половини ХХ ст. (н.)
Технології і тілесність у літературі модернізму (а)
Англійські лауреати Нобелівської премії (а)
Сучасні методи навчання іноземних мов (н)
Навчально-методичні комплекси з нім. мови (н)
Інтеркультурні аспекти вивчення іноземних мов (а)
Вікова дидактика англійської
Функціональна граматика (н)
Аналітичне читання художнього тексту (н)
Жанри мовлення та стратегії комунікації (а)
Мовленнєва діяльність і переклад (а)
Мовленнєва діяльність і переклад (а)

