КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2020/2021 н.р.
Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
початковий
(А1-А2)

Без
обмежень

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською

Без
обмежень

ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
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Модуль А1: Базовий курс англійської мови

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
Ходцева А.О.
Доц.
Лещенко О.І.
Ас.
Турчина Т.В.
Ас. Скарлупіна Ю.А.
Ас. Медведовська Д.О.

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
Лещенко О.І.
Доц.
Ходцева А.О.
Ас.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Спілкуватися на теми,
пов’язані зі сферою
особистісного та академічного спілкування.
Робити нескладні
презентації, пов’язані
зі сферою особистісного та академічного
спілкування.
Ставити запитання та
реагувати на запитання
для отримання необхідної інформації.
Підтримувати бесіду
віч-на-віч.

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Дискусії
Презентації

Визначати доцільність,
типовість та особливості використання широкого спектру граматичних структур та явищ

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проблемні
заняття

Бакалавр

Модуль А2: Комунікативна граматика ділової англійської мови
Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в

Бакалавр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи
Турчина Т.В.
Ас. Скарлупіна Ю.А.
Ас. Медведовська Д.О.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Результати
навчання

під час усної та письмової взаємодії в межах
ділового контексту
правильно та впевнено
вживати граматичні та
лексичні структури,
необхідні для гнучкого
та точного вираження
відповідних функцій та
ідей в усній та
письмовій формах в
конкретних ситуаціях
ділового спілкування

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Проектна
робота

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

мовою –
початковий
(А1-А2)

Модуль А3: Основи англомовної бізнес-комунікації

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

доц.
АндрейкоЛ.В.
доц.
КозловськаГ.Б.
доц.
Лещенко О.І.
ас.
Турчина Т.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Вміти встановлювати
та підтримувати партнерські контакти в
академічному та професійному оточенні
(участь у конференціях,
культурно-розважальних заходах, дискусіях,
дебатах тощо).
Володіти базовими
стратегіями ведення
телефонної розмови з
дотриманням норм
англомовного
телефонного етикету.
Вміти ефективно вести
англомовну
кореспонденцію

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
(Case studies)
Круглі столи
Дискусії та
дебати
Презентації

Бакалавр

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
початковий
(А1-А2)

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Доц.
Андрейко Л.В.
доц.
КозловськаГ.Б.
Доц.
ГнаповськаЛ.В
ас.
Турчина Т.В.
доц.
Ходцева А.О.

Методи викладання, які
Рівень
пропонуютьНазва загальної
освіти,
ся (лекції,
компетентності,
для
практики, кона розвиток
Результати
якого
мандна робоякої
навчання
пропота, семінар,
спрямована
проекттна ро- нується
дисципліна
дисцибота, пробпліна
лемні заняття
тощо)
Модуль А4: Англійська мова для ефективних презентацій

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Робити ефективну
англомовну
презентацію з дотриманням необхідних для
кожної з її складових
стандартів та вимог.
Коментувати інформацію, подану на засобах наочності (графіки,
схеми, таблиці, діаграми тощо).
Ефективно реагувати
на запитання від
аудиторії.
Розуміти та
інтерпретувати
англомовні тексти

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
(Case studies)
Круглі столи
Дискусії та
дебати
Презентації

Розуміти та
інтерпретувати
англомовні тексти.
Володіти стратегіями
участі у ділових
зустрічах, нарадах та
зборах.
Вести базову ділову
кореспонденцію
(порядок денний
зборів, протокол
зборів, звіт,
меморандум тощо)

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
(Case studies)
Круглі столи
Дискусії та
дебати

Бакалавр

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
початковий
(А1-А2)

Без
обмежень

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
початковий
(А1-А2)

Без
обмежень

Модуль А5: Англійська мова для участі у нарадах

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

доц.
ГнаповськаЛ.В
доц.
КозловськаГ.Б.
ас. Медведовська Д.О.
доц.
Ходцева А.О.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Бакалавр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Методи викладання, які
пропонуютьНазва загальної
ся (лекції,
компетентності,
практики, кона розвиток
Результати
мандна робоякої
навчання
та, семінар,
спрямована
проекттна родисципліна
бота, проблемні заняття
тощо)
Модуль В1: Кроскультурні аспекти бізнес-комунікації

Доц.
ГнаповськаЛ.В
Доц.
Андрейко Л.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Доц.
Андрейко Л.В.
доц.
КозловськаГ.Б.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в

Ефективно презентувати підготовлену
інформацію з урахуванням соціокультурної, гендерної, вікової,
релігійної тощо специфіки аудиторії.
Адекватно реагувати на
позицію та точку зору
співрозмовника, аргументовано та ввічливо
висловлюючи свою
думку англійською
мовою.
Вільно володіти різноманітними стратегіями
та моделями сучасної
англійської мови, типовими для використання
у вирішенні складних/
проблемних питань, що
потребують високого
ступеня зваженості,
толерантності та
дипломатичності.

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Дискусії
Кейси

Робити ефективну
англомовну презентацію з дотриманням
необхідних для кожної

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Бакалавр

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
середній
(В1)
та вище
середнього
(В2)

Без
обмежень

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –

Без
обмежень

Модуль В2: Англійська мова для ефективних презентацій

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Бакалавр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи
Доц.
ГнаповськаЛ.В
ас.
Турчина Т.В.
доц.
Ходцева А.О.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Результати
навчання

з її складових стандартів та вимог.
Коментувати інформацію, подану на засобах
наочності (графіки,
схеми, таблиці, діаграми тощо).
Ефективно реагувати
на запитання від аудиторії.
Володіти базовою термінологією професійного спрямування.
Розуміти та інтерпретувати англомовні тексти
економічного спрямування

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Проблемні
заняття
(Case studies)
Круглі столи
Дискусії та
дебати
Презентації

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

середній
(В1) та
вище
середнього
(В2)

Модуль В3: Англійська мова для участі у нарадах та переговорах

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

доц.
ГнаповськаЛ.В
доц.
КозловськаГ.Б.
ас. Медведовська Д.О.
доц.
Ляшенко І.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Розуміти та інтерпретувати англомовні тексти
професійного спрямування.
Володіти стратегіями
участі у ділових
зустрічах, нарадах,
зборах та переговорах.
Вести базову ділову
кореспонденцію
(порядок денний
зборів, протокол
зборів, звіт,
меморандум тощо)

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
(Case studies)
Круглі столи
Дискусії та
дебати

Бакалавр

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
середній
(В1) та
вище
середнього
(В2)

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Лекції

Методи викладання, які
Рівень
пропонуютьНазва загальної
освіти,
ся (лекції,
для
Семінарські компетентності,
практики, кона розвиток
Результати
якого
та
мандна робоякої
навчання
пропопрактичні
та, семінар,
заняття,
спрямована
проекттна ро- нується
лабораторні
дисципліна
дисцибота, проброботи
пліна
лемні заняття
тощо)
Модуль В4: Англійська мова для успішного працевлаштування

Доц.
АндрейкоЛ.В.
доц.
КозловськаГ.Б.
доц.
Ходцева А.О.
ас. Медведовська Д.О.
ас. Скарлупіна
Ю.А.
ас.
Турчина Т.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Вміти критично оцінювати власні сильні та
слабкі позиції в процесі
пошуку вакансій та
подання заяви на
працевлаштування
Готувати якісний пакет
документів, необхідних
для успішного працевлаштування (резюме,
мотиваційний лист,
аплікаційна форма)
Володіти базовими
стратегіями успішного
проходження співбесіди при прийнятті на
роботу

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проблемні
заняття

Бакалавр

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
середній
(В1)
та вище
середнього
(В2)

Без
обмежень

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
середній
(В1)
та вище
середнього
(В2)

Без
обмежень

Модуль В5: Основи англійської мови для академічних цілей

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
АндрейкоЛ.В.
доц.
ГнаповськаЛ.В
доц.
Ходцева А.О.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Виступати з презентаціями/ доповідями з
питань академічного
спрямування, враховуючи аудиторію і мету
виступу; логічно структурувати ідеї виступу,
враховуючи різні точки
зору на висвітлювану
проблему;
виділяти головну ідею,
розширюючи та розвиваючи її;

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проблемні
заняття
Круглі столи

Бакалавр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

користуватись адекватними стратегіями
участі в академічних
дискусіях, семінарах,
консультаціях;
ініціювати та розпочинати дискусію, адекватно реагувати на точки зору її учасників,
підсумовувати результати;
письмово викладати результати досліджень з
урахуванням аудиторії
та мети роботи;
логічно структурувати
ідеї, організовувати
письмовий текст як послідовність абзаців з
притаманними їм стандартами організації;
користуватись адекватними мовними засобами зв’язку для
поєднання ідей в
єдиний текст на рівні
абзаців та всієї роботи

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

081 Право

Вхідний
рівень володіння ан-

Без
обмежень

Англійська мова для юристів
доц.
Ляшенко І.В.
доц.
МиленковаР.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою

Володіти базовою термінологією юридичного спрямування.

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна

Бакалавр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Результати
навчання

Володіти базовими
стратегіями участі у
зборах, судових засіданнях, переговорному
процесі.
Розуміти та інтерпретувати англомовні
тексти юридичного
спрямування, відбирати
та адаптувати знайдену
в них інформацію у відповідності до конкретних потреб комунікації

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Робота
Проблемні
заняття
Круглі столи
Дискусії та
дебати
Презентації

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

глійською
мовою –
середній
(А2-В1)
та вище
середнього
(В2)

Англійська мова для спортивних тренерів

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

доц.
Ляшенко І.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Володіти широким спектром лексичних одиниць, тематично пов’язаних зі знаннями про
людське тіло та його
фізіологію, базовий
комплекс фізичних
вправ, принципи спортивного тренування і
викладання фізичної
культури
Спілкуватися на теми,
пов’язані з професійними ситуаціями.
Вміти реагувати на типові професійні проблемні ситуації із застосуванням адекватних

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття

Бакалавр

017 Фізична
культура і
спорт

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
середній
(А2-В1)
та вище
середнього
(В2)

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

засобів англійської
мови
Розуміти англомовну
письмову і усну інформацію, пов’язану з
професійною сферою.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

227 Фізична
терапія,
ерготерапія

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
середній
(А2-В1)
та вище
середнього
(В2)

Без
обмежень

Англійська мова для реабілітологів

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

доц.
Ляшенко І.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Володіти широким спектром лексичних одиниць, тематично пов’язаних зі знаннями про
людське тіло та фізіологічні системи, фізичну реабілітацію опірнорухового апарату, вирішення проблем розладу
фізіологічних систем,
базовий комплекс фізичних вправ
Спілкуватися на теми,
пов’язані з професійними ситуаціями.
Вміти реагувати на типові професійні проблемні ситуації із застосуванням адекватних
засобів англійської
мови
Розуміти письмову і
усну інформацію, пов’язану з професійною
сферою.

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття

Бакалавр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Лекції

Методи викладання, які
Рівень
Перелік
пропонуютьНазва загальної
освіти,
галузей
ся (лекції,
для
знань /
Семінарські компетентності,
практики, кона розвиток
Результати
якого
cпеціальта
мандна робоякої
навчання
пропоність, для
практичні
та, семінар,
заняття,
спрямована
яких пропроекттна ро- нується
лабораторні
дисципліна
дисципонується
бота, проброботи
пліна
дисципліна
лемні заняття
тощо)
Англійська мова для професійного спілкування в міжнародному контексті

Доц.
Андрейко Л.В.
доц.
ГнаповськаЛ.В

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

доц.
ГнаповськаЛ.В
доц.
Ходцева А.О.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та

Демонструвати адекватну мовну поведінку
у сферах професійного
спілкування англійською мовою на тлі високого рівня крос-культурної толерантності.
Розширити арсенал
термінології професійного спрямування.
Розуміти та інтерпретувати англомовні тексти професійного спрямування.
Вести базову ділову кореспонденцію, типову в
ситуаціях ділового
спілкування на
міжнародному рівні.

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проектна
Робота
Проблемні
заняття
Дискусії та
дебати

Виступати з
презентаціями/ доповідями з питань академічного спрямування,
враховуючи аудиторію
і мету виступу;
логічно структурувати
ідеї виступу, враховуючи різні точки зору на
висвітлювану проблему

Інтерактивні
практикуми
Рольові ігри
Проблемні
заняття
Круглі столи

Магістр

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
високий
(В1-В2)

Без
обмежень

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
високий
(В2-В2+)

Без
обмежень

Практика англомовного академічного спілкування

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Магістр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
мультикультурності

Результати
навчання

виділяти головну ідею,
розширюючи та розвиваючи її;
користуватись адекватними стратегіями участі в академічних дис.кусіях, семінарах, консультаціях
ініціювати та розпочинати дискусію, адекватно реагувати на точки
зору її учасників, підсумовувати результати

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
високий
(В2-В2+)

Без
обмежень

Основи академічного письма англійською мовою

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
Андрейко Л.В.
доц.
Ходцева А.О.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Фіксувати й письмово
викладати результати
досліджень з
урахуванням ауди-торії
та мети роботи;
логічно структурувати
ідеї, організовувати
письмовий текст як
послідовність абзаців з
притаманними їм стандартами організації;
користуватись адекватними мовними засобами зв’язку для
поєднання ідей в
єдиний текст на рівні
абзаців та всієї роботи;

Практикуми

Магістр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

тлумачити та зіставляти таблиці, графіки,
схеми;
узагальнювати, перефразовувати та синтезувати ідеї з різних
типів інформаційних
ресурсів;
коректно наводити
цитати; правильно
складати бібліографію

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Відсутність
вхідного
рівня
володіння
німецькою
мовою.

Без
обмежень

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень
володіння
німецькою
мовою –
елементарний

Без
обмежень

Модуль А1.1: Курс німецької мови елементарного рівня

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
ОтрощенкоЛ.С
Ст. викл.
Сушко-Безденежних М.Г.
Викл.-стаж.
Закусило В.О

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Вживати елементарні
привітання;
сказати "так, ні, вибачте, будь ласка, дякую";
робити прості покупки,
назвати й запитати про
день, годину і дату;
заповнювати нескладні
формуляри, вписуючи
персональні відомості,
ім'я, адресу, національність, сімейний стан

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Доц.
ОтрощенкоЛ.С
Ст. викл.
Сушко-Безденежних М.Г.
Викл.-стаж.
Закусило В.О

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті

Спілкуватись простими
засобами, ставити
прості запитання і відповідати на такі ж
запитання про себе,
місце проживання,

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Бакалавр

Модуль А1.2: Курс німецької мови початкового рівня

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Бакалавр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Результати
навчання

людей, яких він знає,
речі, які в нього є,
ініціювати і підтримувати розмову простими
репліками при задоволенні нагальних потреб
або на дуже знайомі
теми: розпорядок дня,
їжа, родина, покупки
тощо

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

(А1.1)

Модуль А2.1: Курс німецької мови просунутого початкового рівня

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
ОтрощенкоЛ.С
Ст. викл.
Сушко-Безденежних М.Г.
Викл.-стаж.
Закусило В.О

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Вживати прості щоденні форми ввічливості,
привітання та звертання; вітати людей, запитувати, як у них
справи та реагувати на
новини;
здійснювати дуже
короткі соціальні
контакти;
ставити запитання і відповідати на запитання
про те, що вони роблять
на роботі та у вільний
час;
запрошувати і відповідати на запрошення;
обговорювати, що робити, куди йти, домовлятись про зустріч;

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Бакалавр

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень
володіння
німецькою
мовою –
початковий
(А1.2)

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

робити пропозиції та
погоджуватись.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Вхідний
рівень
володіння
німецькою
мовою –
розвинутий
початковий
(А2.1)

Без
обмежень

Вхідний
рівень
володіння
німецькою
мовою –
середній

Без
обмежень

Модуль А2.2: Курс німецької мови середнього рівня

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
ОтрощенкоЛ.С
Ст. викл.
Сушко-Безденежних М.Г.
Викл.-стаж.
Закусило В.О

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
ОтрощенкоЛ.С
Ст. викл.
Сушко-Безденежних М.Г.
Викл.-стаж.
Закусило В.О

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Розуміти речення та вирази, що часто використовуються в областях
безпосереднього стосунку (наприклад,
основну особисту та
сімейну інформацію,
покупки, місцева географія, працевлаштування).
Спілкуватись у простих
та рутинних ситуаціях,
що вимагають простого
і прямого обміну інформацією на знайомі чи
побутові теми.
Описувати у простих
словах питання свого
походження, найближче середовище та пояснювати безпосередні
потреби.

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Розуміти основні ідеї
простих чітких даних зі
знайомих областей, що
регулярно зустрічаються на роботі, в універ-

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Для всього
контингенту
ННІБТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.

Бакалавр

О. Балацького,

ННІ права
017 Фізична
культура і
спорт
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

Модуль В1: Основи бізнеc-комунікації німецькою мовою
Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в

Бакалавр

Для всього
контингенту

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Результати
навчання

ситеті, на відпочинку
тощо.
Спілкуватись в більшості ситуацій, що
можуть виникнути під
час подорожування в
німецькомовні країни
Складати зв'язні повідомлення на теми, які
знайомі чи які відносяться до особистих
інтересів.
Описувати враження,
події, мрії, надії і
прагнення, викладати і
обґрунтовувати свою
думку та плани

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

(А2.2)

Модуль В2: Бізнес-комунікація німецькою мовою

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
ОтрощенкоЛ.С
Ст. викл.
Сушко-Безденежних М.Г.
Викл.-стаж.
Закусило В.О

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Демонструвати адекватну мовну поведінку
в найзагальнішому
(спільному для всіх
спеціальностей та напрямів підготовки) професійному середовищі,
включаючи участь в нарадах та переговорах,
ведення ділових розмов
по телефону, розуміння
письмових та усних
посадових інструкцій
та розпоряджень, веде-

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Бакалавр

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень
володіння
німецькою
мовою –
рубіжний
(В1.1)

Без
обмежень

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

ння ділової переписки
та робочої документації, складання рахунків тощо.
Програма передбачає
вдосконалення мовленнєвої підготовки з рівня А2+/В1.1 до рівня
В1.2.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Для всього
контингенту

Вхідний
рівень володіння німецькою
мовою –
елементарн
ий (А1)

Без
обмежень

Модуль А: Німецька мова для роботи в готельно-ресторанному бізнесі

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Доц.
ОтрощенкоЛ.С
Ст. викл.
Сушко-Безденежних М.Г.
Викл.-стаж.
Закусило В.О.

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою
Здатність
працювати в
міжнародному
контексті
Цінування та
повага
різноманітності та
мультикультурності

Володіти достатнім
спектром лексичних
одиниць, тематично
пов’язаних з роботою в
готельно-ресторанному
бізнесі (гастрономія,
устаткування кімнат,
правила користування
побутовою технікою
тощо).
Спілкуватися на теми,
пов’язані з професійними ситуаціями.
Вміти реагувати на типові професійні проблемні ситуації із застосуванням адекватних
засобів німецької мови.
Розуміти письмову і усну інформацію, пов’язану з професійною
сферою.

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Бакалавр

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Кафедра
іноземних мов
ННІБТ
«УАБС»

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Доц.
КозловськаГ.Б.
доц.
ЛещенкоО.І.
доц.
Ляшенко І.В.
доц.
МиленковаР.В.
доц.
ОтрощенкоЛ.С
доц.
Ходцева А.О.
ас. Медведовська Д.О.
ас. Скарлупіна
Ю.А.
ас.
Турчина Т.В.
викл.-стаж.
Решитько А.Д.

Ст. викл.
Сушко-Безденежних М.Г.
Викл.-стаж.
ЗакусилоВ.О.
Доц. Отрощенко Л.С.

Методи викладання, які
пропонуютьНазва загальної
ся (лекції,
компетентності,
практики, кона розвиток
Результати
мандна робоякої
навчання
та, семінар,
спрямована
проекттна родисципліна
бота, проблемні заняття
тощо)
Англійська мова: поглиблений курс

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою

Володіти стратегіями
виконання тестових
завдань при складанні
ЗНО з іноземної мови
при вступі до магістратури.
Розуміти основну ідею,
деталі та приховані наміри автора під час читання англомовного
тексту.
Володіти необхідним
для складання ЗНО
словниковим запасом
та набором знань граматичної системи англійської мови.

Інтерактивні
практикуми

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Бакалавр

Для всього
контингенту
ННІ БТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ ім.
Олега
Балацького,
ННІ права
Для контингенту
Медичного
інституту:
017 Фізична
культура і
спорт,
227 Фізична
терапія, ерготерапія

Вхідний
рівень володіння німецькою
мовою –
початковий
(А2), середній (В1) та
вище

Без
обмежень

Бакалавр

Для всього
контингенту
ННІ БТ
«УАБС»,
ННІ ФЕМ
ім. Олега
Балацького,
ННІ права
Для контингенту
Медичного
інституту:

Вхідний
рівень
володіння
англійсько
ю мовою –
початковий
(А2),
середній
(В1) та
вище

Без
обмежень

Німецька мова: поглиблений курс

Здатність
спілкуватися
іноземною мовою

Володіти стратегіями
виконання тестових
завдань при складанні
ЗНО з іноземної мови
при вступі до магістратури.
Розуміти основну ідею,
деталі та приховані наміри автора під час
читання німецькомовного тексту.

Інтерактивні
практикуми

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Володіти необхідним
для складання ЗНО
словниковим запасом
та набором знань граматичної системи німецької мови.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Кафедра
електроніки та
комп`ютерної
техніки

Кобяков
Олександр
Миколайович

Кафедра
іноземних мов

Дядечко А.М.
Золотова С.Г.
Міхно С. В.
Муліна Н. І.
Гладченко О.Р.
Усенко Н.М.
Подолкова С.В.
Курочкіна В.С.
Морозова І.А.
Башлак І.А.
МальованаН.В.
СимоненкоН.О
НефедченкоО.І
Початко С.В.
Початко Т.В.
Плохута Т.М

Вміти спілкуватися
польською мовою.
Вміти складати письмові тексти польською
мовою.
Закріплювати стимули
вивчення слов'янських
мов

Здатність спілкуватися іноземною
мовою
Здатність працювати в міжнародному контексті
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності

Вміти спілкуватися на
теми, пов’язані зі сферою особистісного та
академічного спілкування.
Ставити запитання та
реагувати на запитання
для отримання необхідної інформації

Практичні
заняття

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Окрім студентів спеціальностей
мовної підготовки

Студент повинен мати
елементарні
знання з
граматики
рідної мови

Без
обмежень

Окрім студентів спеціальності
035Філологія

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
середній
(А2-В1)

Без
обмежень

017 Фізична
культура і
спорт,
227 Фізична
терапія,
ерготерапія

Польська мова в інженерно-технічній практиці

Здатність спілкуватися іноземною
мовою як усно,
так і письмово.
Здатність до
абстрактного мислення, розширення кругозору

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Всі рівні

Англійська мова міжнародного спілкування

Практичні
заняття
Командна
робота

Англійська мова науки і техніки

Для всього контингенту

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Кафедра
іноземних мов

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Дядечко А.М.
Золотова С. Г.
Міхно С. В.
Башлак І. А.
МальованаН.В.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

Здатність спілкуватися іноземною
мовою як усно,
так і письмово

Вміти спілкуватися на
теми, пов’язані зі сферою особистісного та
академічного спілкування.
Ставити запитання та
реагувати на запитання
для отримання необхідної інформації.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)
Практичні
заняття,
командна
робота
Змішане
навчання

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Для всього контингенту

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Окрім студентів спеціальності
035Філологія

Вхідний
рівень володіння англійською
мовою –
високий
(В1-В2)

Без
обмежень

Окрім студентів спеціальності
035Філологія

Нульовий
рівень.
Студент повинен мати
елементарні
знання з
граматики
рідної мови

Без
обмежень

Для всіх галузей знань
та спеціальностей

Нульовий
рівень.
Студент повинен мати
елементарні
знання з
граматики
рідної мови

Без
обмежень

Англійська мова для початківців

Кафедра
іноземних мов

Початко Т.В.
Усенко Н.М.

Здатність спілкуватися іноземною
мовою
Здатність працювати в міжнародному контексті

Вдосконалити вміння
спілкуватися в ситуаціях, що вимагають
простого і прямого обміну інформацією на
знайомі, побутові теми;
описувати у простих
словах питання свого
походження, найближче середовище та пояснювати безпосередні
потреби

Практичні
заняття
Командна
робота

Для всього контингенту

Французька мова для початківців

Кафедра
іноземних мов

АлексахінаТ.О.
КозаченкоЮ.С.

Здатність спілкуватися іноземною
мовою як усно,
так і письмовою
іноземною мовою
Здатність працювати в міжнародному контексті

Вдосконалити вміння
спілкуватися в ситуаціях,
що вимагають простого і
прямого обміну інформацією на знайомі, побутові
теми; описувати у простих словах питання свого
походження, найближче
середовище та поясню-

Практичні
заняття,
командна
робота

Для всього контингенту

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

вати безпосередні потреби

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Бакалавр

Для всіх
галузей знань
та
спеціальностей

Вхідні
вимоги
відсутні

Без
обмежень

Англійська мова: мовні тести

Кафедра
германської
філології

Овсянко О. Л.
Черник М. В.

Оволодіти методикою
виконання тестових
завдань при складанні
єдиного вступного
іспиту з англійської
мови до магістратури
та міжнародних тестів;
уміти визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки
між його частинами;
правильно вживати
лексичні одиниці та
граматичні структури.

Лабораторні
заняття.
Інтерактивні
заняття.
Командна
робота.

Здатність
працювати у
міжнародному
середовищі

Визначати тактику й
потенціал спілкування
з експертами з інших
галузей, оптимізувати
управління інформацією; планувати роботу
в міжнародному середовищі та застосовувати англійську мову
для зазначених цілей

Лекції,
лабораторні
заняття

Для
всього
контингенту

Для всіх
галузей знань
та спеціальностей

Базові
знання
англійської
мови

Без
обмежень

Здатність
спілкуватися
другою мовою

Уміти застосовувати
мовленнєві навички в
навчанні та повсякден-

Практичні
заняття

Рівень
бакалавра

Для всього
контингенту

Володіння
мовою
навчання

6-й
семестр

Здатність
спілкуватися
другою мовою.

Переклад дипломатичного протоколу та етикет

Кафедра
германської
філології

Кафедра
мовної
підготовки

Черник М.В.
Овсянко О.Л.

Черник М.В.
Овсянко О.Л.

Біденко Л.В.
Бурнос Є.Ю.

ЗагороднійВ.А.

Мова навчання

Викладач, який буде
викладати дисципліну
Кафедра, яка
пропонує
дисципліну

іноземних
громадян

Лекції

Семінарські
та
практичні
заняття,
лабораторні
роботи
Ворона Н.А.
Волкова О.М.

Дядченко А.В.
Казанджиєва
М.С.
Кисельова Г.І.
КліпатськаЮ.О

Коньок О.П.

КулішенкоЛ.М

Набок М.М,
ПилипенкоФріцак Н.А.,
Роденко А.В.
Силка А.А.,
Скварча О.М.
Тубол Н.О,

Чернякова А.В.
Яременко Л.М.

Назва загальної
компетентності,
на розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання

ному спілкуванні, здобутті обраного фаху, а
також для кращого розуміння і поваги до
культури, традицій,
ментальних особливостей громадян
України.

Методи викладання, які
пропонуються (лекції,
практики, командна робота, семінар,
проекттна робота, проблемні заняття
тощо)

Рівень
освіти,
для
якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальність, для
яких пропонується
дисципліна

Вхідні
вимоги до
студентів,
які хочуть
обрати
дисципліну / до
аудиторії

іноземних
студентів

(українською) на
рівні B 1

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

