
ПІБ 

викладача 

Дисципліна 

(обов’язкова), яку 

викладає  

Методичні розробки викладача по цій дисципліні 

Бойко Ю. П. Методологічні основи 

сучасних 

лінгводискурсивних 

досліджень 

Бойко Ю. П. Методологічні основи сучасних лінгводискурсивних 

досліджень: лекційні, практичні, самостійні модулі : методичні 

рекомендації для здобувачів вищої освіти (ОР «магістр») 

спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови та літератури 
(переклад включно)» / уклад.Ю. П. Бойко. Хмельницький : ХНУ, 

2021. 72 с.Електронне видання 

Бойко Ю. П. Міжкультурна та 

міжпрофесійна 

комунікація 

Бойко Ю.П. Ємець О.В. Основи міжкультурної та міжпрофесійної 

комунікації : навчально- методичний посібник для магістрів денної 

та заочної форм навчання спеціальності 035 «Філологія. Германські 

мови та літератури (переклад включно)» / Ю.П. Бойко. – 

Хмельницький: ХНУ, 2022. – 72 с. (англ.) 

Бойко Ю. П. Історія англійської 

мови 

1. Бойко Ю. П. Linguistic features of Proto-Germanic (PG), Old-

Germanic (OG) and Old English (OE) languages. Manual to practical 

lessons and seminars for the Students of the Translation Department. 

Лінгвістичні особливості 

протогерманської, старогерманської та староанглійських мов. 

Методичні вказівки до практичних занять та семінарів для студентів 
спеціальності «Переклад» Ю.П. Бойко. – Хмельницький: ТУП, 2003. 

– 32 с. 

2. Бойко Ю. П. Dictionary for translating OE and ME text. Словник для 

перекладу старо-та середньоанглійських текстів з курсу «Історія 

англійської мови» для студентів спеціальності «Прикладна 

лінгвістика». – Хмельницький: ТУП, 2009. – 89 с., англ. 

3.Бойко Ю. П. History of the English Language. Concise Course for Part-

Time Students of Translation Department. (Історія англійської мови. 

Методичні вказівки для студентів напряму підготовки «Філологія. 

Переклад» (заочна форма навчання)) / Ю.П. Бойко. – Хмельницький: 

ХНУ, 2009. – 45 с. (англ.) 

4.Бойко Ю. П. Історія англійської мови: методичні вказівки до 
проведення семінарських та практичних занять для студентів 

спеціальності «Філологія» (History of the English language : tasks to 

practical lessons for students major in Philology) / Ю.П. Бойко. – 

Хмельницький: ХНУ, 2016. – 32 с. (англ., укр.) 

5.Бойко Ю.П. Методичні вказівки до практичних занять з курсу 

«Історія англійської мови» (електронний аналог друкованого 

видання. Сертифікат №25е/17. – 40с. ) – 2017. 

Бойко Ю. П. Порівняльна граматика 

англійської та 

української мов 

1.Бойко Ю. П. Comparative English and Ukrainian Grammar. 

Methodical instructions to practical lesson for the students of Translation 

Department. (Порівняльна граматика англійської та українською мов. 

Методичні вказівки до практичних занять для студентів 

спеціальності «Переклад») / Ю.П. Бойко.– Хмельницький: ХДУ, 
2004. – 45 с. 

2.Бойко Ю.П. Парадигма англійського гіпотаксису у синхронії та 

діахронії: монографія/ Ю.П. Бойко. – Хмельницький: «Поліграфіст 

2», 2012. – 452 с. 

3.Бойко Ю.П. Ємець. О.В. English Grammar: a Book of Practice = 

Граматика англійської мови : практикум: методичні вказівки до 

практичних занять для студентів спеціальності «Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно)» / Ю.П. Бойко, 

О.В. Ємець. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 36 с. (англ., укр.) 

4.Бойко Ю.П. English Grammar: Infinitive = Граматика англійської 

мови : інфінітив: методичні вказівки для студентів спеціальності 

«Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» / 
Ю.П. Бойко. –Хмельницький: ХНУ, 2019. – 54 с 

5. Бойко Ю.П. English Grammar: The Gerund = Граматика англійської 

мови : герундій: методичні вказівки до практичних занять для 

студентів спеціальності 035 «Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно)» / Ю.П. Бойко. – Хмельницький: 

ХНУ, 2020. – 32 с. (англ., укр.) 



6.Бойко Ю.П. English Grammar: The Participle = Граматика 

англійської мови: дієприкметник: методичні вказівки до практичних 

занять для студентів спеціальності 035 «Філологія. Германські мови 

та літератури (переклад включно)» / Ю. П. Бойко. – Хмельницький : 

ХНУ, 2021. – 44 с. (англ., укр.). 

Бойко Ю. П. Порівняльна 

лексикологія 

англійської та 

української мов 

Бойко Ю.П. Порівняльна лексикологія англійської та української 

мов: методичні вказівки до проведення семінарських та практичних 

занять для студентів спеціальності «Германські мови та літератури 

(переклад включно)» / Ю.П. Бойко. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 

62 с. 

Бойко Ю. П. Основи наукових 
досліджень 

1.Бойко Ю.П., Ємець О.В. Методичні вказівки до написання 
магістерських робіт спеціальності «Переклад». (електронний аналог 

друкованого видання. Сертифікат №10е/16. – 30 с. ) – 2016 р. 

2.Бойко Ю.П., Ємець О.В. Методичні вказівки до написання 

курсових робіт спеціальності «Переклад». (електронний аналог 

друкованого видання. Сертифікат №6е/16. – 30 с. ) – 2016 р. 

Ємець О. В. Лінгвістичний та 

літературознавчий 

аналіз художнього 

тексту 

Ємець О. В. Lingustic Analysis : Stylistic and Translation Aspects/ 

Лінгвістичний аналіз тексту : стилістичні та перкладацькі аспекти . 

Методичні вказівки для студентів спе-ті " Філологія. Герм. мови і 

літератури ( переклад включно "/ О.В Ємець . - Хмельницький : ХНУ, 

2020. 86 с. 

Ємець О. В. Основи лінгвістичного 

аналізу 

Ємець О. В. Lingustic Analysis : Stylistic and Translation Aspects/ 

Лінгвістичний аналіз тексту : стилістичні та перкладацькі аспекти . 

Методичні вказівки для студентів спе-ті " Філологія. Герм. мови і 
літератури ( переклад включно "/ О.В Ємець . - Хмельницький : ХНУ, 

2020. 86 с. 

Ємець О. В. Практика перекладу 

(граматичний аспект) 

 Ємець О. В. English Grammar : The Subjunctive Mood and Modal Verbs 

=  Граматика англ.мови :умовний спосіб і модальні дієслова : 

методичні вказівки до практичних занять / О.В. Ємець. 

Хмельницький : ХНУ, 2020. 27 с.( англ.,укр. ) 

Скиба К. М. Педагогіка та 

психологія вищої 

школи 

Скиба К. М. Педагогіка та психологія вищої школи : методичні 

вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів 

спеціальності 035.041 «Германські мови та літератури (переклад 

включно)» / К. М. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 88 с. 

Скиба К. М. Інформаційні 

технології в освіті і 

науці 

Долинський Є.В.,  Скиба К.М. Інформаційні технології у професійній 

діяльності перекладача : навч. посібник / Є. В. Долинський, К. М. 

Скиба. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2017. – 207 с. 

Крамар В. Б. Сучасна література 

зарубіжних країн 

Крамар В. Б. Сучасний британський постмодернізм: методичні 

вказівки до розвитку навичок літературознавчого аналізу сучасної 

британської прози для студентів спеціальності “Переклад” / 
В. Б. Крамар. – ХНУ, 2017. – 115 с. (англ.). 

Сєргєєва О. В. Методика викладання 

фахових дисциплін у 

вищій школі 

1.Сєргєєва О. В. Методика викладання перекладу у вищій школі: 

методичні вказівки до підготовки практичних занять з дисципліни 

“Методика викладання перекладу у вищій школі” для магістрів 

спеціальності “Переклад” / О. В. Сєргєєва. – ХНУ, 2018. – 60 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://msn.tup.km.ua. 

2.Сєргєєва О. В. Методика викладання фахових дисциплін у вищій 

школі : методичні вказівки до семінарських занять і самостійної 

роботи студентів спеціальності 035.041 «Філологія. Германські мови 

та літератури (переклад включно)» / уклад. О. В. Сєргєєва.  

Хмельницький: ХНУ, 2022.  38 с. – Режим доступу: 

https://msn.tup.km.ua. 

Сєргєєва О. В. Педагогічна практика в 
закладах вищої освіти 

1.Сєргєєва О. В., Скиба К. М. Педагогічна (асистентська) практика 
Методичні вказівки до її проведення для магістрів спеціальності 

"Переклад"/ уклад. Сєргєєва О. В., Скиба К. М [Електронний ресурс]. 

– Хмельницький : ХНУ, 2015. – 45 с. – Режим доступу: 

https://msn.tup.km.ua. 

2.Бойко Ю. П., Сєргєєва О. В., Купчишина Ю. А. Педагогічна 

практика: методичні настанови щодо проходження практики для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські 

мови та літератури (переклад включно)», перша англійська / Ю. П. 

https://msn.tup.km.ua/
https://msn.tup.km.ua/


Бойко, О. В. Сєргєєва, Ю. А. Купчишина – Хмельницький : ХНУ, 

2022. – 38 с. 

Сєргєєва О. В. Комунікативні стратегії 

(англ.мова) 1 курс 

Intermediate English (Practical English Course) = Практичний курс 

англійської мови : навч. Посібник / за аг. ред. д-ра філол.. наук, проф. 

Ю.П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 433 с. (англ.) 

Сєргєєва О. В. Комунікативні стратегії 

(англ.мова) 2 курс 

Upper Intermediate English (Practical Course) = Практич¬ний курс 

англійської мови. 2 курс : навч. посібник / за заг. ред. д-ра філол. 

наук, проф. Ю. П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 273 с. 

(англ.). 

Купчишина 

Ю. П. 

Виробничо-

перекладацька 

практика 

Купчишина Ю. П. Виробничо-перекладацька практика : програма та 

методичні вказівки здобувачам вищої освіти спеціальності 035.041 

«Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)» / 
уклад. Ю. А. Купчишина. Хмельницький : ХНУ, 2022. 13 с. 

Купчишина 

Ю. П. 

Навчально-

перекладацька 

практика 

Купчишина Ю. П. Навчально-перекладацька практика : програма та 

методичні вказівки здобувачам вищої освіти спеціальності 035.041 

«Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)» / 

уклад. Ю. А. Купчишина. Хмельницький : ХНУ, 2022. 12 с 

Мацюк О. О. Комунікативні стратегії 

(англ.мова) 1 курс 

Intermediate English (Practical English Course) = Практичний курс 

англійської мови : навч. Посібник / за аг. ред. д-ра філол.. наук, проф. 

Ю.П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 433 с. (англ.) 

Рахімова О. 

К., Левицька 

Н. В. 

Практичний курс 

другої іноземної мови 

та практика перекладу 

(німецька мова) 

Рахімова О. К., Левицька Н. В. Методичні вказівки до проведення 

практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми 

навчання спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури 

(переклад включно)» / О.К. Рахімова, Н. В. 

Левицька. - Хмельницький: ХНУ, 2022. - 83 с. (нім.). 

Дмитрошкін 

Д. Е., Крамар 

В. Б. 

Практичний курс 

першої іноземної мови 
та практика перекладу 

Дмитрогшкін Д.Е., Крамар В.Б. Практичний курс першої іноземної 

мови та практика перекладу. Методичні вказівки до проведення 
практичних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни 

«Практичний курс першої іноземної мови та практика перекладу» 

для студентів заочної форми навчання спеціальності 035.041 

«Філологія. Германські мови та літератури (переклад 

включно)»./Д. Е. Дмитрошкін., В.Б. Крамар. ХНУ, 2022. 

Дмитрошкін 

Д. Е. 

Комунікативні стратегії 

(англійська мова) 3 

курс 

Upper Intermediate English (Practical Course) = Практич¬ний курс 

англійської мови. 2-3 курс : навч. посібник / за заг. ред. д-ра філол. 

наук, проф. Ю. П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 273 с. 

(англ.). 

Левицька Н.В. Комунікативні 

стратегії (німецька 

мова) 

Король С.В., Левицька Н.В. Практична фонетика німецької мови. 

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної 

роботи студентів. /С. В. Король, Н.В. Левицька. ХНУ, 2018. Король 

С.В., Левицька Н.В. Практична граматика німецької мови. 
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної 

роботи студентів. /С. В. Король, Н.В. Левицька. ХНУ, 2019. 

Левицька Н.В. Історія зарубіжної 

літератури 

Рогульська О.О., Тарасова О.В., Левицька Н.В. Історія зарубіжної 

літератури. Методичні вказівки до проведення практичних занять та 

самостійної роботи студентів./ О.О. Рогульська, О.В. Тарасова, Н.В. 

Левицька. ХНУ, 2022 

 


