
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.05 Романські мови 

та літератури (переклад включно), другий (магістерський) рівень 

 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

згідно з 

навчальним 

планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчаль

ного 

контент

у 

планів 

практич

них 

(семіна

рських) 

занять 

завдань 

для 

лаборат

орних 

робіт 

завдан

ь для 

самост

ійної 

роботи 

студен

тів* 

питань, 

задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного 

та 

підсумково

го 

контролю 

завдань 

для 

комплексн

ої 

контрольн

ої роботи 

Педагогіка і 

психологія 

вищої школи 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ +  + 

Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень 

+ + 
немає 

потреби  
+ ІТ +  + 

Сучасні 

інформаційні 

технології 

+ 
немає 

потреби 
+ - +  - 

Сучасна 

література 

країни, мова 

якої вивчається 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ +  + 

Основи 

міжкультурної 

комунікації 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ +  + 

Основи 

художнього 

перекладу 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ +  + 

Основна 

іноземна мова 
+ 

немає 

потреби 
+ + ІТ +  + 

Загальнотеорет

ичний курс 

другої 

іноземної мови 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ +  + 

Сучасні 

лінгвістичні 

теорії 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ +  + 



Практика 

усного / 

письмового 

перекладу 

+ 
немає 

потреби 
+ + ІТ +  + 

Друга іноземні 

мова 
+ + 

немає 

потреби 
+ ІТ +  + 

Країнознавство 

другої 

іноземної мови 

+ + 
немає 

потреби 
+ ІТ +  + 

 

 

2. Методичне забезпечення курсового проектування 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова 

робота (проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

методичних 

розробок 

тематики курсових 

робіт (проектів) 

Курсова робота з 

теоретичних 

курсів другої 

іноземної мови 

2 + + 

 

 

 

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

 

Найменування 

практики 

Семестр, 

в якому 

передбач

ена 

практика 

Триваліс

ть 

практики 

(тижнів) 

Інформаці

я про 

наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-

”) 

Найменуванн

я бази для 

проходження 

практики 

Інформація 

про наявність 

угод про 

проходження 

практик (дата, 

номер, строк 

дії) 



Науково-

педагогічна 

практика 

(основна 

іноземна мова) 

І 

1 4 + Кафедра 

французької 

філології; 

Івано-

Франківський 

коледж ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

Згідно наказу 

ректора 

університету 

(видається 

щорічно); 

Угода 25-С/12 

від 31.08.12 

Про співпрацю 

між головним 

управлінням 

освіти і науки 

Івано-

Франківської 

ОДА та ДВЗН 

“Прикарпат-

ський національ-

ний університет 

імені Василя 

Стефаника” 

(5 років, з 

правом 

продовження) 

Науково-

педагогічна 

практика 

(друга 

іноземна 

мова) ІІ 

2 2 + Кафедра 

англійської 

філології; 

Івано-

Франківський 

коледж ДВНЗ 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

Згідно наказу 

ректора 

університету 

(видається 

щорічно); 

Угода 25-С/12 

від 31.08.12 

Про співпрацю 

між головним 

управлінням 

освіти і науки 

Івано-

Франківської 

ОДА та ДВЗН 

“Прикарпатськи

й національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника” 

(5 років, з 

правом 

продовження) 

Науково-

дослідна 

практика (у 

т. ч. 

написання 

магістерської 

роботи)  

1, 2, 3 12 + Факультет 

іноземних мов 

Згідно наказу 

ректора 

університету 

(видається 

щорічно) 

 


