КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
на 2022/2023 н.р.
для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового медичного інституту (спеціальностей 221, 222)
Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
ДИСЦИПЛІНИ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog
Сталий розвиток: імплементація політик ЄС
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
економіки,
підприємни
цтва та
бізнесадміністрування

Доцент
Кубатко
О.В.,
доцент
Ковальов
Б.Л.

Доцент
Чорток
Ю.В.,
старший
викладач
Гончаренко
О.С.

Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення

Розуміти концепції
зеленої політики
ЄС. Знати основні
моделі ведення
бізнесу в ЄС. Знати
еволюцію
економіки ЄС та
політику сталого
розвитку ЄС.
Розуміти способи
реалізації основних
інструментів
політики сталого
розвитку ЄС.
Розуміти ідеї
довгострокового
економічного
зростання в умовах
сталого розвитку

Інтерактивні
лекції
Імітаційні
семінари
Практикоорієнтовані
заняття

Базові знання
комп’ютеру
(MS Office) /
Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Department
of
Economics,
Entrepreneurship and
Business
Administration

Associate
Professor
Kubatko
O.V.,
Assoсiate
Professor
Kovalov
B.L.,
Professor
Melnyk L.G.

Associate
Professor
Chortok
Yu.V.;
Senior
Lecturer
Honcharenko
O.S.

Ability to make
informed
decisions

Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
управління
імені Олега
Балацького

старший
викладач
Майборода
Т.М.

старший
викладач
Майборода
Т.М.

Здатність
працювати в
міжнародному
контексті.
Цінування та
повага
різноманітності
та
мультикультурно
сті

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Sustainable Development: EU Policies Implementation
To understand the
main concept of EU
green polices; know
the EU models of
sustainable business;
know the evolution of
EU economy and EU
sustainable
development policy;
understand how to
implement the main
instruments of EU
sustainable
development policy;
be able to use of
basic European (EU)
terminology
Розвиток міжкультурних компетенцій та міжкультурні комунікації
Розуміти основні
цінності ЄС в сфері
міжкультурності.
Вміти оцінювати
проблеми
міжкультурного
діалогу.
Знати основні
принципи розвитку
мережі

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Interactive
Lectures
Simulation
Seminars
Practice Based
Classes

Basic computer
skills (MS
Office) /
Audience

No
limits

Лекції та
інтерактивні
практики

Без обмежень /
Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

міжкультурних міст
Європейської ради
Intercultural Competences Development & Intercultural Communications
Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Oleg
Balatsky
Department
of
Management

Senior
Lecturer
Mayboroda
T.M.

Senior
Lecturer
Mayboroda
T.M.

Ability to work in
an international
context.
Appreciation and
respect for
diversity and
multiculturalism

Understand the EU
values and in
particular in the
sphere of
interculturality.
Be able to evaluate
the challenges of
intercultural
dialogue.
Understand the main
principles of
development of the
European Council
Network of
Intercultural Cities

Lectures and
interactive
practices

No limits /
Audience

No
limits

To understand the
historical
development of the
European civilization
values, the meaning
of the concept of
"European values"
and their significance
for the EU law.

Lectures,
No limits /
workshops,
Audience
seminars,
problem-solving
classes,
ELearning for
self-study

No
limits

Values of European Union
Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

International,
European
and
Comporative
Law
Department

Head of the
Department
Zavhorodnia
V.M.,
Assistant
Slavko A.S.

Head of the
Department
Zavhorodnia
V.M.,
Assistant
Slavko A.S.,
Senior
lecturer
Denysenko
S.I.

Ability to work in
an international
context
Appreciation of
and respect for
diversity and
multiculturality

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Практики,
дискусії,
групова
робота, кейс-

Базові знання
англійської
мови та
обов’язковий

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

To interpret and use
the concepts of
dignity, solidarity,
pluralism, equality
and nondiscrimination,
tolerance, justice and
the rule of law.
To qualify the legal
relationship
concerning EU
values in the context
European integration
processes.
To resolve specific
situations using
value-oriented
approach and use
legal mechanisms to
counteract
discrimination
ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog
Англійська мова за професійним спрямуванням
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,

Кафедра
іноземних
мов

Старший
викладач
Козаченко
Ю.С.,

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Засвоїти лексичні
одиниці, необхідні
для розуміння
медичних текстів.

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

221
Стоматологія

Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
іноземних
мов

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
викладач
Аналізувати
Симоненко
самостійно
Н.О.,
прочитану
старший
тематичну
викладач
інформацію.
Гладченко
Обговорювати
О.Р.,
проблеми
старший
медицини.
викладач
Вміти аналізувати
Нефедченко
наукові статті та
О.І.,
автентичні
старший
публікації
викладач
Мальована
Н.В.
Французька мова для початківців (А1)
Старший
викладач
Алексахіна
Т.О.,
старший
викладач
Козаченко
Ю.С.

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Вміти 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

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

стаді,
проблемноорієнтоване
навчання,
дебати

курс вивчення
англійської з 1
курсу /
Аудиторiя

Практичні
заняття,
командна
робота

Нульовий
рівень.
Здобувач
повинен мати
елементарні
знання з
граматики
рідної мови
/ Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Відсутність
вхідного рівня
володіння
німецькою
мовою
/ Аудиторiя

Без
обмежень

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

Вхідний
рівень
володіння
німецькою
мовою –
елементарний
(А1.1)
/ Аудиторiя

Без
обмежень

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

безпосередні
потреби
Німецька мова елементарного рівня (А1.1)
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
іноземних
мов

Доцент
Отрощенко
Л.С.,
старший
викладач
СушкоБезденежних
М.Г.

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

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

Німецька мова початкового рівня (А1.2)
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
іноземних
мов

Доцент
Отрощенко
Л.С.,
старший
викладач
СушкоБезденежних
М.Г.

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою.

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

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

людей, яких він
знає, речі, які в
нього є. Ініціювати
й підтримувати
розмову простими
репліками при
задоволенні
нагальних потреб
або на дуже
знайомі теми:
розпорядок дня, їжа,
родина, покупки
тощо
Німецька мова просунутого початкового рівня (А2.1)
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
іноземних
мов

Доцент
Отрощенко
Л.С.,
старший
викладач
СушкоБезденежних
М.Г.

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою.

Вживати прості що
денні 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,

Практичні
заняття
Командна
робота
Змішане
навчання

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

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Practices,
discussions,
group work,
case studies,
problemoriented
learning,
debates

Basic
knowledge of
English.
language and a
compulsory
English course
from 1 course /
Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

що вони роблять на
роботі та у вільний
час. Запрошувати і
відповідати на
запрошення.
Обговорювати, що
робити, куди йти,
домовлятись про
зустріч; робити
пропозиції та
погоджуватись
English for Professional Purposes
Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Department
of Foreign
Languages

Senior
lecturer
Kozachenko
Y.S.
lecturer
Simonenko
N.O.
senior
lecturer
Gladchenko
O.R.
senior
lecturer
Nefedchenko
O.I.
senior
lecturer

Ability to
communicate in a
foreign language

Master the lexical
units needed to
understand medical
texts. Analyze
independently read
thematic information.
Discuss problems of
medicine.
Be able to analyze
scientific articles and
authentic publications

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
іноземних
мов

Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Department
of Foreign
Languages

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Malovana
N.V.
Англійська мова для підготовки до ЄДКІ

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Старший
Здатність
Засвоїти лексичні
викладач
спілкуватися
одиниці, необхідні
Козаченко
іноземною
для розуміння
Ю.С.,
мовою
медичних текстів.
викладач
Аналізувати
Симоненко
самостійно
Н.О.,
прочитану
старший
тематичну
викладач
інформацію.
Гладченко
Обговорювати
О.Р.,
проблеми
старший
медицини.
викладач
Вміти аналізувати
Нефедченко
наукові статті та
О.І.,
автентичні
старший
публікації.
викладач
Мальована
Н.В.
English to prepare for the EDKI

Практики,
дискусії,
групова
робота, кейсстаді,
проблемноорієнтоване
навчання,
дебати, elearning

Вхідний
рівень
володіння
англійською
мовою –
початковий
(А2),
середній (В1)
та вище /
Аудиторiя

5-6

Senior
lecturer
Kozachenko
Y.S.
lecturer

Practices,
discussions,
group work,
case studies,
problemoriented

Entry level of
English beginner (A2),
average (B1)
and above /
Audience

5-6

Ability to
communicate in a
foreign language

Master the lexical
units needed to
understand medical
texts. Analyze
independently read
thematic information.

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Кафедра
іноземних
мов

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
Види
який (і) пропонується для
компетентність,
навчальних
викладання
Результати
на формування
занять та
навчання за
Семінарські
або розвиток
методи
навчальною
та
якої
викладання,
дисципліною
практичні
спрямована
що
Лекції
заняття,
дисципліна
пропонуються
лабораторні
роботи
Simonenko
Discuss problems of
learning,
N.O.
medicine.
debates
senior
Be able to analyze
lecturer
scientific articles and
Gladchenko
authentic publications
O.R.
senior
lecturer
Nefedchenko
O.I.
senior
lecturer
Malovana
N.V.
Медична англійська мова (А2)
Старший
викладач
Козаченко
Ю.С.,
викладач
Симоненко
Н.О.,
викладач
Руденко
Н.В.,
старший
викладач
Мальована
Н.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Удосконалювати
спілкування на
теми, пов’язані зі
сферою
професійного
спілкування.
Ставити запитання,
реагувати на
запитання для
отримання
необхідної
інформації.
Вміти вести пошук,
аналізувати та

Інтерактивні
заняття,
практичні
заняття,
індивідуальна
робота,
проблемні
заняття,
дискусії та
дебати

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Володіння
англійською
мовою А1.
/ Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

представляти
інформацію.
Медична англійська мова (В1)
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
іноземних
мов

Старший
Здатність
Вдосконалити
викладач
спілкуватися
вміння
Козаченко
іноземною
спілкуватися в
Ю.С.,
мовою
ситуаціях, що
викладач
вимагають
Симоненко
простого і прямого
Н.О.,
обміну інформацією
викладач
на медичні теми;
Руденко
описувати системи
Н.В.,
організму, аналізу
старший
вати історії хвороб і
викладач
визначати основну
Мальована
симптоматику
Н.В.
захворювань
Медична англійська мова (В2)

Інтерактивні
заняття,
практичні
заняття,
індивідуальна
робота,
проблемні
заняття,
дискусії та
дебати

Володіння
англійською
мовою А2
/ Аудиторiя

Без
обмежень

Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
іноземних
мов

Старший
викладач
Козаченко
Ю.С.,
викладач
Симоненко
Н.О.,
викладач
Руденко
Н.В.,
старший

Інтерактивні
заняття,
практичні
заняття,
індивідуальна
робота,
проблемні
заняття,
дискусії та
дебати

Володіння
англійською
мовою В1
/ Аудиторiя

Без
обмежень

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Успішно
здійснювати
комунікацію в,
професійній та
навчальній сферах.
Застосовувати
знання про
експресивні засоби
мовлення, правила
риторики,
емпатійну

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи
викладач
Мальована
Н.В.

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

комунікацію,
мовленнєвий етикет
для досягнення
успішного
прагматичного
результату
комунікації
Медична англійська мова (С1)

Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221
Стоматологія

Кафедра
іноземних
мов

Старший
викладач
Козаченко
Ю.С.,
викладач
Симоненко
Н.О.,
викладач
Руденко
Н.В.,
старший
викладач
Мальована
Н.В.

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

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.

Інтерактивні
заняття,
практичні
заняття,
індивідуальна
робота,
проблемні
заняття,
дискусії та
дебати

Володіння
англійською
мовою В2
/ Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Другий

Для всього
контингенту
іноземних
здобувачів
спеціальнос
тей 221
Стоматологія
222
Медицина

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Кафедра
мовної
підготовки
іноземних
громадян

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Модуль А1: Українська мова як іноземна (Рівень А1)
Доцент
Біденко Л.В.,
старший
викладач
Бурнос
Є.Ю.,
викладач
Ворона Н.О.,
старший
викладач
Дядченко
Г.В.,
викладач
ПилипенкоФріцак Н.А.,
доцент
Силка А.А.,
доцент
Чернякова
А.В.,
асистент
Зайцева С.С.,
доцент
Казанджиєва
М.С.,
викладач
Кліпатська
Ю.О.,

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Ставити запитання
та реагувати на
запитання для
отримання
необхідної
інформації.
Використовувати
українську мову як
незалежний
користувач.
Спілкуватися на
теми, пов’язані зі
сферою
особистісного та
академічного
спілкування

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Практичні
заняття,
комунікативни
й практикум,
творчі
завдання,
робота в
групах

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення
Володіння
українською
мовою на рівні
А1 / Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Другий

Для всього
контингенту
іноземних
здобувачів
спеціальнос
тей 221
Стоматологія
222
Медицина

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Кафедра
мовної
підготовки
іноземних
громадян

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
доцент
Набок М.М.
Модуль А2: Українська мова як іноземна (Рівень А2)
Доцент
Біденко Л.В.,
старший
викладач
Бурнос
Є.Ю.,
викладач
Ворона Н.О.,
старший
викладач
Дядченко
Г.В.,
викладач
ПилипенкоФріцак Н.А.,
доцент
Силка А.А.,
доцент
Чернякова
А.В.,
асистент
Зайцева С.С.,
доцент
Казанджиєва
М.С.,
викладач

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Правильно та
впевнено вживати
лексику та
граматичні
структури Робити
нескладні
презентації,
пов’язані зі сферою
особистісного та
академічного
спілкування.
Підтримувати
бесіду віч-на-віч

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Практичні
заняття,
комунікативни
й практикум,
творчі
завдання,
робота в
групах

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Володіння
українською
мовою на рівні
А1 / Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Другий

Для всього
контингенту
іноземних
здобувачів
спеціальнос
тей 221
Стоматологія
222
Медицина

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Кафедра
мовної
підготовки
іноземних
громадян

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Кліпатська
Ю.О.,
доцент
Набок М.М.
Модуль В1: Українська мова як іноземна (Рівень В1)
Доцент
Біденко Л.В.,
старший
викладач
Бурнос
Є.Ю.,
викладач
Ворона Н.О.,
старший
викладач
Дядченко
Г.В.,
викладач
ПилипенкоФріцак Н.А.,
доцент
Силка А.А.,
доцент
Чернякова
А.В.,
асистент
Зайцева С.С.,
доцент
Казанджиєва

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Розуміти основні
ідеї простих чітких
даних зі знайомих
областей, що
регулярно
зустрічаються на
роботі, в
університеті, на
відпочинку тощо.
Спілкуватись в
більшості ситуацій,
що можуть
виникнути
під час перебування
в країні.
Описувати
враження,
події, мрії, надії і
прагнення,
викладати
і обґрунтовувати
свою думку та
плани

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Практичні
заняття,
комунікативни
й практикум,
творчі
завдання,
робота в
групах

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Володіння
українською
мовою на рівні
А2, В1
/ Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Second

For the entire
contingent of
foreign
applicants of
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Department
of language
training for
foreign
citizens

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
М.С.,
викладач
Кліпатська
Ю.О.,
доцент
Набок М.М.
Module A1: Ukrainian as a Foreign Language (Level A1)
Associate
Professor
Bidenko
L.V.,
senior
lecturer
Burnos
Ye.Iu.,
lecturer
Vorona O.M.,
Diadchenko
H.V.,
senior
lecturer
PylypenkoFrytsak N.A.,
associate
professor
Sylka A.A.,
associate
professor

Ability to
communicate in a
foreign language

Ask questions and
answer questions to
get the information
you need.
Use Ukrainian as an
independent user.
Communicate on
topics related to
personal and
academic
communication

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Practical
training,
communicative
workshop,
creative tasks,
group work

Proficiency in
the Ukrainian
language at the
elementary
level /
Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Second

For the entire
contingent of
foreign
applicants of
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Department
of language
training for
foreign
citizens

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Cherniakova
A.V.,
assistant
lecturer
Zaitseva S.S.,
associate
professor
Kazandzhyie
va M.S.,
lecturer
Klipatska
Yu.O.
Module A2: Ukrainian as a Foreign Language (Level A2)
Associate
Professor
Bidenko
L.V.,
senior
lecturer
Burnos
Ye.Iu.,
lecturer
Vorona O.M.,
Diadchenko
H.V.,
senior
lecturer
PylypenkoFrytsak N.A.,

Ability to
communicate in a
foreign language

Use vocabulary and
grammatical
structures correctly
and confidently.
Make simple
presentations related
to the field of
personal and
academic
communication.
Maintain a face-toface conversation

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Practical
training,
communicative
workshop,
creative tasks,
group work

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Proficiency in
the Ukrainian
language at the
A1 level /
Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Second

For the entire
contingent of
foreign
applicants of
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Department
of language
training for
foreign
citizens

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
associate
professor
Sylka A.A.,
associate
professor
Cherniakova
A.V.,
assistant
lecturer
Zaitseva S.S.,
associate
professor
Kazandzhyie
va M.S.,
lecturer
Klipatska
Yu.O.
Module B1: Ukrainian as a Foreign Language (Level B1)
Associate
Professor
Bidenko
L.V.,
senior
lecturer
Burnos
Ye.Iu.,
lecturer
Vorona O.M.,

Ability to
communicate in a
foreign language

Understand the basic
ideas of simple clear
data from familiar
areas that are
regularly encountered
at work, at university,
on vacation, and so
on.
Communicate in
more than six
situations that may

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Practical
training,
communicative
workshop,
creative tasks,
group work

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Proficiency in
the Ukrainian
language at the
A2, B1 level /
Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Другий

Для всього
контингенту
іноземних
здобувачів

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Кафедра
мовної
підготовки
іноземних
громадян

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Diadchenko
arise during your stay
H.V.,
in the country.
senior
Describe
lecturer
impressions, events,
Pylypenkodreams, hopes and
Frytsak N.A.,
aspirations, present
associate
and justify your
professor
opinion and plans.
Sylka A.A.,
associate
professor
Cherniakova
A.V.,
assistant
lecturer
Zaitseva S.S.,
associate
professor
Kazandzhyie
va M.S.,
lecturer
Klipatska
Yu.O.
Модуль В2: Українська мова як іноземна (Рівень В2)
Доцент
Біденко Л.В.,
старший
викладач
Бурнос

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Володіти
українською мовою
на рівні «вільний
користувач».

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Практичні
заняття,
комунікативни
й практикум,
творчі

Володіння
українською
мовою на
рівні, В1
/ Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

спеціальнос
тей 221
Стоматологія
222
Медицина

Second

For the entire
contingent of
foreign

Department
of language
training for

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Є.Ю.,
Розуміти основні
викладач
ідеї тексту як на
Ворона Н.О.,
конкретну, так і на
старший
абстрактну тему, у
викладач
тому числі й
Дядченко
дискусії за фахом.
Г.В.,
Вільно спілкуватися
викладач
з носіями мови.
ПилипенкоЧітко
Фріцак Н.А.,
висловлюватися на
доцент
широке коло тем,
Силка А.А.,
виражати й
доцент
обґрунтовувати
Чернякова
свою думку з певної
А.В.,
проблеми
асистент
Зайцева С.С.,
доцент
Казанджиєва
М.С.,
викладач
Кліпатська
Ю.О.,
доцент
Набок М.М.
Module B2: Ukrainian as a Foreign Language (Level B2)
Associate
Professor

Ability to
communicate in a
foreign language

Have command of
Ukrainian at the level
of a fluent speaker.

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

завдання,
робота в
групах

Practical
training,

Proficiency in
the Ukrainian
language at the

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

applicants of
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

foreign
citizens

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи
Bidenko
L.V.,
senior
lecturer
Burnos
Ye.Iu.,
lecturer
Vorona O.M.,
Diadchenko
H.V.,
senior
lecturer
PylypenkoFrytsak N.A.,
associate
professor
Sylka A.A.,
associate
professor
Cherniakova
A.V.,
assistant
lecturer
Zaitseva S.S.,
associate
professor
Kazandzhyie
va M.S.,

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Understand the basic
ideas of the text on
both concrete and
abstract topics,
professional
discussions, in
particular.
Communicate freely
with language
speakers.
Talk clearly about the
wide range of topics,
express and prove the
opinion on a certain
problem

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються
communicative
workshop,
creative tasks,
group work

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення
A2, B1 level /
Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Другий

Для всього
контингенту
іноземних
здобувачів
спеціальнос
тей 221
Стоматологія
222
Медицина

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Кафедра
мовної
підготовки
іноземних
громадян

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
lecturer
Klipatska
Yu.O.
Українська мова професійного спрямування
Доцент
Біденко Л.В.,
старший
викладач
Бурнос
Є.Ю.,
викладач
Ворона Н.О.,
старший
викладач
Дядченко
Г.В.,
викладач
ПилипенкоФріцак Н.А.,
доцент
Силка А.А.,
доцент
Чернякова
А.В.,
асистент
Зайцева С.С.,
доцент
Казанджиєва
М.С.,

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Володіти
українською мовою
на рівні В2.
Розуміти зміст
завдань тестових
екзаменів
ліцензійного
інтегрованого
іспиту КРОК-1
українською мовою.

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Практичні
заняття,
комунікативни
й практикум,
творчі
завдання,
робота в
групах,
індивідуальні
завдання

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Володіння
українською
мовою В1, В2.
/ Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Second

For the entire
contingent of
foreign
applicants of
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Department
of language
training for
foreign
citizens

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
на формування
Семінарські
або розвиток
та
якої
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
викладач
Кліпатська
Ю.О.,
доцент
Набок М.М.
Professional Ukrainian
Associate
Professor
Bidenko
L.V.,
senior
lecturer
Burnos
Ye.Iu.,
lecturer
Vorona O.M.,
Diadchenko
H.V.,
senior
lecturer
PylypenkoFrytsak N.A.,
associate
professor
Sylka A.A.,
associate
professor
Cherniakova
A.V.,

Ability to
communicate in a
foreign language

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Master Ukrainian at
B2 level.
Understand the tasks
of the test-based
licensing integrated
exam Krok-1 in
Ukrainian

Practical
classes,
communicative
workshop,
creative tasks,
work in groups,
individual tasks

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Proficiency in
the Ukrainian
language at B1,
B2 levels /
Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Другий

Для всього
контингенту
іноземних
здобувачів
спеціальнос
тей 221
Стоматологія
222
Медицина

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Кафедра
мовної
підготовки
іноземних
громадян

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
Види
який (і) пропонується для
компетентність,
навчальних
викладання
Результати
на формування
занять та
навчання за
Семінарські
або розвиток
методи
навчальною
та
якої
викладання,
дисципліною
практичні
спрямована
що
Лекції
заняття,
дисципліна
пропонуються
лабораторні
роботи
assistant
lecturer
Zaitseva S.S.,
associate
professor
Kazandzhyie
va M.S.,
lecturer
Klipatska
Yu.O.
Українська мова професійного спрямування (поглиблений рівень)
Доцент
Біденко Л.В.,
старший
викладач
Бурнос
Є.Ю.,
викладач
Ворона Н.О.,
старший
викладач
Дядченко
Г.В.,
викладач
ПилипенкоФріцак Н.А.,
доцент
Силка А.А.,
доцент

Здатність
спілкуватися
іноземною
мовою

Розуміти зміст
завдань тестових
екзаменів
ліцензійного
інтегрованого
іспиту КРОК-2
українською мовою.

Практичні
заняття,
комунікативни
й практикум,
творчі
завдання,
робота в
групах,
індивідуальні
завдання.

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Володіння
українською
мовою В2.
/ Аудиторiя

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Second

For the entire
contingent of
foreign
applicants of
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Department
of language
training for
foreign
citizens

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
який (і) пропонується для
компетентність,
викладання
Результати
на формування
навчання за
Семінарські
або розвиток
навчальною
та
якої
дисципліною
практичні
спрямована
Лекції
заняття,
дисципліна
лабораторні
роботи
Чернякова
А.В.,
асистент
Зайцева С.С.,
доцент
Казанджиєва
М.С.,
викладач
Кліпатська
Ю.О.,
доцент
Набок М.М.
Professional Ukrainian ( advanced level)
Associate
Professor
Bidenko
L.V.,
senior
lecturer
Burnos
Ye.Iu.,
lecturer
Vorona O.M.,
Diadchenko
H.V.,
senior
lecturer
PylypenkoFrytsak N.A.,

Ability to
communicate in a
foreign language

Understand the tasks
of the test-based
licensing integrated
exam Krok-2 in
Ukrainian

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Practical
classes,
communicative
workshop,
creative tasks,
work in groups,
individual tasks

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Proficiency in
the Ukrainian
language at B2
level /
Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
Види
який (і) пропонується для
компетентність,
навчальних
викладання
Кафедра,
Результати
на формування
занять та
що
навчання за
Семінарські
або розвиток
методи
пропонує
навчальною
та
якої
викладання,
дисципліну
дисципліною
практичні
спрямована
що
Лекції
заняття,
дисципліна
пропонуються
лабораторні
роботи
associate
professor
Sylka A.A.,
associate
professor
Cherniakova
A.V.,
assistant
lecturer
Zaitseva S.S.,
associate
professor
Kazandzhyie
va M.S.,
lecturer
Klipatska
Yu.O.
ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРАВОВОГО ПРОФІЛЮ

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog
Основи кримінального права
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221 Стоматологія

Кафедра
кримінально
-правових
дисциплін
та
судочинства

Старший
викладач
Думчиков
М.О.

Викладачстажист
Малетов
Д.В.

Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.
Здатність
реалізувати свої
права і обов’язки

Застосовувати
знання про
особливості
кримінальної
відповідальності та
її форми у
практичній
діяльності;

Практичні та
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

як члена
суспільства

Застосовувати
вміння
розмежовувати
кримінальноправові норми між
собою та
відмежовувати їх
від інших суспільно
небезпечних діянь у
професійній
діяльності;
Кваліфікувати
кримінальноправові діяння
Основи запобігання злочинності
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221 Стоматологія

Кафедра
кримінально
-правових
дисциплін
та
судочинства

Доцент
Янішевська
К.Д.

Доцент
Янішевська
К.Д.

Здатність до
абстрактного
мислення,
аналізу та
синтезу.
Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.
Здатність
реалізувати свої
права і обов’язки

Знати поняття
злочинності у
медичній сфері, її
структуру,
детермінацію,
причини та
особливості її
запобігання.
Правильно
інтерпретувати
зміст правових норм
національного,
права з питань
запобігання

Практичні та
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

як члена
суспільства

злочинності у
медичній сфері.
Визначати шляхи та
методи запобігання
злочинності в
медичній сфері
Україні та світі
Fundamentals of Criminal Law
Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Department
of Criminal
Law and
Procedure

Senior
Lecturer,
Dumchikov
М.О.

Lecturer
Maletov D.V.

Ability to apply
knowledge in
practical
situations.
Ability to exercise
their rights and
responsibilities as
a member of
society

To apply knowledge
about the
peculiarities of
criminal liability and
its form in practice;
Apply the ability to
differentiate between
criminal law norms
and distinguish them
from other socially
dangerous activities
Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров’я

Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221 Стоматологія

Кафедра
кримінально
-правових
дисциплін
та
судочинства

Доцент
Грибачова
І.П.

Доцент
Грибачова
І.П.

Здатність до
пошуку,
оброблення та
аналізу
інформації з
різних джерел.
Здатність
проводити
дослідження на

Виявляти та
аналізувати правові
проблеми в галузі
охорони здоров’я.
Застосувати знання
основних складових
національних та
міжнародних
систем захисту прав

Practical and
seminar classes,
problem classes

Audience

No
limits

Лекції,
практичні та
семінарські
заняття,
проблемні
заняття

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна
відповідному
рівні.
Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

інтелектуальної
власності у
професійній
діяльності.
Застосовувати
знання прав
інтелектуальної
власності для
проведення
процедур захисту
прав
інтелектуальної
власності у разі їх
порушення

Intellectual Property in the Healthcare Sphere
Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Department
of Criminal
Law and
Procedure

Associate
professor,
Hrybachova
I.P.

Associate
professor,
Hrybachova
I.P.

Ability to search,
process and
analyze
information from
various sources;
Ability to conduct
research at the
appropriate level.
Ability to apply
knowledge in
practical
situations.

To identify and
analyze legal issues
in healthcare.
To apply knowledge
of the main
components of
national and
international systems
of intellectual
property rights
protection in
professional activity.

Practical and
seminar classes,
problem classes

Audience

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

To apply knowledge
of intellectual
property rights to
conduct procedures
for the protection of
intellectual property
rights in case of their
violation.
The Basics of European Law
Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

International,
European
and
Comporative
Law
Department

Lecturer
Shvaher O.A.

Lecturer
Shvaher O.A.

The ability to
search, process
and analyze
information from
various sources.
The ability to
work in an
international
context

To identify reasons
and essence of the
European integration
process, understand
the nature of EU and
the legal system of
the European Union,
the basics of legal
regulation of the
internal market of the
European Union;
Explain the legal
foundations of the
European Court of
Human Rights and
the legal significance
of its decisions, the
operation of the
Council of Europe's

Lectures,
practices,
seminars,
problematic
classes,
teamwork, Elearning
methods for the
organization
independent
work

Audience

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

human rights
mechanisms, the
Organization for
Security and Cooperation in Europe;
Determinate the
sources of European
law, the principles of
interaction between
EU bodies and
institutions, the legal
status of Ukrainian
citizens in the EU
and the right to apply
to the European
Court of Human
Rights; Evaluate the
legal basis for the
relationship between
the institutions of the
European Union and
the Council of
Europe with Ukraine
Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,

Кафедра
міжнародно
го,
європейсько
го права та

Доцент
Плотнікова
М.В.,
асистент
Швагер О.А.

Доцент
Плотнікова
М.В.,
асистент
Швагер О.А.

Здатність
працювати в
міжнародному
контексті

Знати основні
поняття та
принципи ринку
фінансових послуг
ЄС. Пояснювати

Аналіз
конкретних
ситуацій (Casestudy), лекціїдискусії,

Аудиторiя

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна
221 Стоматологія

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

порівняльно
го
правознавст
ва

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

правові основи
функціонування
ринку фінансових
послуг ЄС.
Оцінювати правові
засади
взаємовідносин
інституцій
Європейського
Союзу щодо
регулювання ринку
фінансових послуг.
Описувати систему
джерел
європейського
права, засади
взаємодії органів та
інституцій ЄС між
собою, правовий
статус споживачів
фінансових послуг
та їх право на
захист своїх
законних прав та
інтересів , право на
звернення до
європейських
судових органів

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються
Обмін
думками
(think-pairshare),
Навчальна
дискусія /
дебати, кейсметоди

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
Види
який (і) пропонується для
компетентність,
навчальних
викладання
Кафедра,
Результати
на формування
занять та
що
навчання за
Семінарські
або розвиток
методи
пропонує
навчальною
та
якої
викладання,
дисципліну
дисципліною
практичні
спрямована
що
Лекції
заняття,
дисципліна
пропонуються
лабораторні
роботи
European Standards for Protection of Rights of Financial Services Consumers

Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

International,
European
and
Comporative
Law
Department

Lecturer
Shvaher O.A.

Lecturer
Shvaher O.A.

Ability to work in
an international
environment

To know the basic
concepts and
principles of the EU
financial services
market; to explain the
legal basis for the
functioning of the EU
financial services
market; to describe
the system of sources
of European law, the
legal status of
consumers of
financial services and
their right to
protection of their
legitimate rights and
interests, be able to
apply the acquired
knowledge of
European standards
for the protection of
the rights of
consumers of
financial services

Case study,
lecturesdiscussions,
think-pairshare,
educational
discussion /
debate, case
studies

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Audience

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

No
limits

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
Загальна
Види
який (і) пропонується для
компетентність,
навчальних
викладання
Кафедра,
Результати
на формування
занять та
що
навчання за
Семінарські
або розвиток
методи
пропонує
навчальною
та
якої
викладання,
дисципліну
дисципліною
практичні
спрямована
що
Лекції
заняття,
дисципліна
пропонуються
лабораторні
роботи
ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog
Страхова медицина
Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221 Стоматологія

Кафедра
фінансових
технологій і
підприємни
цтва

Доцент
Журавка
О.С.

Доцент
Журавка
О.С.

Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.
Здатність до
пошуку,
оброблення та
аналізу
інформації з
різних джерел.
Здатність
працювати в
команді.

Розуміти
особливості
функціонування
страхових компаній
в сегменті
медичного
страхування,
усвідомлювати
необхідність
формування
національної
концепції страхової
медицини. Набути
практичних навичок
з укладання та
кваліфікованого
тлумачення
договорів
медичного
страхування,
визначення
страхової суми,
страхової премії,
страхового
відшкодування в

Інтерактивні
лекції,
командна
робота, дебати,
дискусія, кейсметод

Аудиторія
мультимед.

Без
обмежень

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

розрізі медичного
страхування.
Отримати навички
щодо аналізу
практичних
ситуацій і
вироблення різних
варіантів рішень
щодо співпраці
медичних закладів і
страхових компаній
EU Trade Policy
Second

For
specialties
222
Medicine,
221
Dentistry

Department
of
Economics,
Entrepreneurship and
Business
Administration

Associate
Professor
Kubatko
O.V.,
Assoсiate
Professor
Kovalov
B.L.,
Professor
Melnyk L.G.

Associate
Professor
Chortok
Yu.V.;
Senior
Lecturer
Honcharenko
O.S.

Ability to make
informed
decisions

To understand the
main concept of EU
trade policies;
to know the EU
decision making in
trade; to know on the
EU International
economic policies; to
understand trade
opportunities on EU
market
Маркетинг та комунікація медичних та соціальних закладів

Другий

Для спеціальностей
222
Медицина,
221

Кафедра
маркетингу

Доцент
Сагер Л.Ю.,
викладачстажист

Доцент
Сагер Л.Ю.,
викладачстажист

Здатність
застосовувати
знання у
практичних
ситуаціях.

Використовувати
маркетинговий
підхід для впливу
на вибір споживача.

Interactive
Lectures
Simulation
Seminars
Practice Based
Classes

basic computer
skills (MS
Office) /
Audience

No
limits

Лекції,
практики,
практикоорієнтоване
навчання,

Аудиторiя

5, 6

Рівень
освіти,
для якого
пропонується
дисципліна

Перелік
галузей
знань /
cпеціальністей, для
яких пропонується
дисципліна
Стоматологія

Кафедра,
що
пропонує
дисципліну

Посада, прізвище та
ініціали викладача (ів),
який (і) пропонується для
викладання
Семінарські
та
практичні
Лекції
заняття,
лабораторні
роботи
Хоменко
Хоменко
Л.М.
Л.М.

Загальна
компетентність,
на формування
або розвиток
якої
спрямована
дисципліна
Здатність
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології.
Здатність
проводити
дослідження на
відповідному
рівні.

Результати
навчання за
навчальною
дисципліною

Проводити
маркетингові
дослідження для
подальшого
впровадження та
просування платних
медичних послуг.
Реалізовувати
маркетингову
діяльність медичних
установ на рівні
керівництва
закладу.
Використовувати
сучасні технології
реклами і піару в
приватній і
державній
медицині.

Види
навчальних
занять та
методи
викладання,
що
пропонуються
аналіз
конкретних
ситуацій (Casestudy),
мозковий
штурм,
проектний
метод, обмін
думками
(think-pairshare), ділова
гра

Вхідні вимоги
до здобувачів,
які хочуть
обрати
дисципліну /
вимоги до
матеріальнотехнічного
забезпечення

Обмеження
щодо
семестру
вивчення

