
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

на 2022/2023 н.р. 

Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog 

Англійська мова для складання ЄВІ 

Перший Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Козловська 

Г.Б., доцент 

Лещенко 

О.І., доцент 

Ляшенко 

І.В., доцент 

Миленкова 

Р.В., доцент 

Отрощенко 

Л.С., доцент 

Ходцева 

А.О., 

асистент 

Медведовсь-

ка Д.О., 

асистент 

Скарлупіна 

Ю.А. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

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   

Інтерактивні  

практикуми 

Вхідний 

рівень 

володіння  

англійською 

мовою – 

початковий 

(А2), середній 

(В1) та вище 

 / Аудиторiя 

7-8 

https://pg.cabinet.sumdu.edu.ua/catalog


Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

граматичної 

системи  

англійської мови 

Німецька мова для складання ЄВІ 

Перший Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Старший 

викладач 

Сушко-

Безденежних 

М.Г.,  

доцент 

Отрощенко 

Л.С. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Володіти 

стратегіями  

виконання тестових  

завдань при 

складанні ЄВІ з 

іноземної мови при 

вступі  до 

магістратури.  

Розуміти основну  

ідею, деталі та при 

ховані наміри 

автора  під час 

читання 

німецькомовного   

тексту.  

Володіти 

необхідним  для 

складання ЗНО  

словниковим 

запасом  та набором 

знань   

граматичної 

системи  німецької 

мови 

Інтерактивні  

практикуми 

Вхідний 

рівень 

володіння  

німецькою 

мовою – 

початковий 

(А2), 

середній 

(В1) та вище 

 / Аудиторiя 

7-8 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Поглиблений курс англійської мови (з методикою підготовки до складання ЄВІ) 

Перший Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Старший 

викладач 

Золотова 

С.Г., 

старший 

викладач 

Плохута 

Т.М., доцент 

Подолкова 

С.В., 

старший 

викладач 

Курочкіна 

В.С., 

старший 

викладач 

Зайцева І.О., 

старший 

викладач 

Мальована 

Н.В. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Розуміти автентичні 

письмові тексти, 

пов'язані з 

тематикою 

загального вжитку;   

розуміти основну 

ідею складного 

тексту та визначати 

ключові слова 

параграфу; 

виокремлювати 

детальну 

інформацію із 

тексту, що 

використовується у 

повсякденному 

спілкуванні; 

вміти аналізувати та 

зіставляти 

інформацію в 

тексті; володіти 

необхідним для 

складання ЄВІ 

словниковим 

запасом, знати 

основні аспекти 

граматичного 

Практичні 

заняття, 

індивідуальна  

робота, 

фронтальна 

робота та 

робота в малих 

групах 

Володіння 

англійською 

мовою на рівні 

А 2, В1 та 

вище / 

Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

матеріалу та 

словотворення 

Базовий курс англійської мови (А1) 

Перший Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 доцент 

Ходцева 

А.О., доцент 

Лещенко 

О.І., доцент 

Козловська 

Г.Б., доцент 

Отрощенко 

Л.С., 

асистент 

Скарлупіна 

Ю.А., 

асистент 

Медведовсь-

ка Д.О. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Спілкуватися на 

теми, пов’язані зі 

сферою 

особистісного та  

академічного 

спілкування.  

Робити нескладні 

повідомлення, 

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 

Проєктна 

робота 

Початкові 

знання 

англійської 

мов / 

Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 

Англійська мова (А2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Подолкова 

С.В., 

старший 

викладач 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Удосконалювати 

спілкування  на 

теми, пов’язані зі  

сферою 

особистісного,  

Практичні   

заняття,  

індивідуальна  

робота, 

фронтальна 

Володіння 

англійською 

мовою  

на рівні А 1 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

сті 035 

Філологія 

Курочкіна 

В.С., 

старший 

викладач 

Зайцева І.О., 

старший 

викладач 

Нефедченко 

О.І., 

викладач 

Вашист 

К.М., 

старший 

викладач 

Мальована 

Н.В., 

викладач 

Руденко 

Н.В., доцент 

Лещенко 

О.І., 

асистент 

Скарлупіна 

Ю.А., 

асистент 

Медведовсь-

ка Д.О., 

доцент 

Ляшенко 

І.В., доцент 

повсякденного та  

професійного 

спілкування.  

Ставити запитання,  

реагувати на 

запитання для 

отримання  

необхідної 

інформації.  

Вміти вести пошук, 

аналізувати та 

представляти 

інформацію 

робота та 

робота в малих 

групах  

дискусії 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Отрощенко 

Л.С. 

Комунікативна граматика ділової англійської мови (А2) 

Перший Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціальнос

ті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Лещенко 

О.І., доцент 

Ходцева 

А.О., 

викладач 

Руденко 

Н.В., 

асистент 

Скарлупіна 

Ю.А., 

асистент 

Медведовсь-

ка Д.О. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Визначати 

доцільність, 

типовість і 

особливості 

використання 

широкого спектру 

граматичних   

структур та явищ 

під  час усної та 

письмової взаємодії 

в межах  ділового 

контексту 

Правильно та 

впевнено вживати 

граматичні та 

лексичні   

структури, 

необхідні  для 

гнучкого й точного 

вираження від 

повідних функцій та  

ідей в усній та 

письмовій формах в 

конкретних 

ситуаціях  ділового 

спілкування 

Інтерактивні  

практикуми 

Рольові ігри 

Проблемні 

Заняття 

Презентації 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

початковий 

(А1) 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Основи англомовної бізнес-комунікації (А2) 

Перший Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціаль-

ності 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Андрейко 

Л.В., доцент 

Козловська 

Г.Б., доцент 

Лещенко О.І. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Вміти 

встановлювати  та 

підтримувати   

партнерські 

контакти  в 

академічному та  

професійному   

оточенні.   

Володіти базовими  

стратегіями ведення  

телефонної розмови 

з  дотриманням 

норм  англомовного   

телефонного 

етикету. Вміти 

ефективно   

вести англомовну  

кореспонденцію на  

базовому рівні 

Інтерактивні  

практикуми 

Рольові ігри 

Проєктна 

робота 

Проблемні 

заняття 

(Case studies) 

Круглі столи 

Дискусії та 

дебати 

Презентації 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

початковий 

(А1-А2) 

 / Аудиторiя 

Без 

обмеже

нь 

Англійська мова (В1) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціаль-

ності 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Подолкова 

С.В., 

старший 

викладач 

Курочкіна 

В.С., 

старший 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Удосконалювати 

спілкування  на 

теми, пов’язані зі  

сферою 

особистісного,  

повсякденного та  

професійного 

спілкування.  

Практичні   

заняття,  

індивідуальна  

робота, 

фронтальна 

робота та 

робота в малих 

групах  

Володіння 

англійською 

мовою на рівні 

А2 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

викладач 

Зайцева І.О., 

старший 

викладач 

Нефедченко 

О.І., 

старший 

викладач 

Мальована 

Н.В., 

викладач 

Вашист 

К.М., 

викладач 

Руденко 

Н.В., доцент 

Лещенко 

О.І., 

асистент 

Скарлупіна 

Ю.А., доцент 

Отрощенко 

Л.С., доцент 

Ляшенко І.В. 

Ставити запитання,  

реагувати на 

запитання для 

отримання  

необхідної 

інформації. Вміти 

вести пошук, 

аналізувати та 

представляти 

інформацію 

дискусії 

Англійська мова: комунікативні стратегії (В2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Професор 

Таценко 

Н.В., 

старший 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Успішно 

здійснювати 

комунікацію в  

Практичні   

заняття,   

навчальна   

гра,   

Вхідний 

рівень 

володіння  

англійською 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

сті 035 

Філологія 

викладач 

Плохута 

Т.М. 

побутовій, суспіль 

ній, професійній та  

навчальній сферах.  

Застосовувати 

знання  про 

експресивні засоби 

мовлення, правила   

риторики, 

емпатійну  

комунікацію, 

мовленнєвий етикет 

для  досягнення 

успішного 

прагматичного 

результату 

комунікації 

навчальна   

дискусія,   

обмін   

думками,   

(think-pair 

share), 

проєктний 

метод 

мовою – 

високий 

(В1-В2) 

 / Аудиторiя 

Крос-культурні аспекти бізнес-комунікації (В1-В2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Гнаповська 

Л.В., доцент 

Андрейко 

Л.В. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Ефективно презенту 

вати підготовлену 

інформацію з 

урахуванням 

соціокультурної, 

гендерної, вікової, 

релігійної 

специфіки 

аудиторії.  

Адекватно 

реагувати  на 

позицію та точку  

Інтерактивні  

практикуми  

Рольові ігри  

Дискусії   

Кейси 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

середній 

(В1) 

та вище 

середнього  

(В2) 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

зору 

співрозмовника,  

аргументовано і 

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. 

Англійська мова для успішного працевлаштування (В1-В2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Андрейко 

Л.В., доцент 

Козловська 

Г.Б., доцент 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Вміти критично 

оцінювати власні 

сильні та слабкі 

позиції в процесі 

пошуку вакансій та 

Інтерактивні  

практикуми  

Рольові ігри  

Проблемні   

заняття 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

сті 035 

Філологія 

Ходцева 

А.О., 

викладач 

Руденко Н.В. 

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 

 середній 

(В1) та вище 

середнього  

(В2) 

 / Аудиторiя 

Англійська мова міжнародного спілкування (С1) 

Другий Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Андрейко 

Л.В., доцент 

Гнаповська 

Л.В., доцент 

Козловська 

Г.Б., доцент 

Дядечко 

А.М., 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Демонструвати 

адекватну мовну 

поведінку у сферах 

професійного 

спілкування 

англійською  мовою 

на тлі високого 

рівня крос 

Інтерактивні  

практикуми  

Рольові ігри  

Проєктна  

робота  

Проблемні   

заняття   

Дискусії та   

дебати 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

високий 

(В1-В2) 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

старший 

викладач 

Золотова 

С.Г., 

викладач 

Міхно С.В., 

старший 

викладач 

Гладченко 

О.Р., доцент 

Подолкова 

С.В., 

старший 

викладач 

Курочкіна 

В.С., 

старший 

викладач 

Мальована 

Н.В. 

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 

 

English for International Communication (C1) 

Second For the entire 

contingent, 

except for 

the specialty 

035 

Philology 

Department 

of Foreign 

Language 

 Associate 

professor 

Andreiko 

L.V., 

associate 

professor 

Hnapovska 

L.V., 

Ability to 

communicate in a 

foreign language 

Demonstrate 

adequate language 

behavior in areas of 

professional 

communication in 

English against the 

background of a high 

Interactive 

workshops 

Role games 

Project work 

Problematic 

occupation 

Discussions and 

debate 

Entry level of 

English - high 

(B1-B2) / 

Аудиторiя 

No 

limits 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

associate 

professor 

Kozlovska 

H.B., 

associate 

professor 

Diadechko 

A.M.,  

senior 

lecturer 

Zolotova 

S.H., 

lecturer 

Mikhno S. V., 

senior 

lecturer 

Hladchenko 

O.R., 

associate 

professor 

Podolkova 

S.V., 

senior 

lecturer 

Kurochkina 

V.S., 

senior 

lecturer 

Malovana 

N.V. 

level of cross-cultural 

tolerance. 

Expand the arsenal of 

professional 

terminology. 

Understand and 

interpret English-

language professional 

texts. 

Conduct basic 

business 

correspondence, 

typical in business 

communication 

situations at the 

international level 

 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Англійська мова науки і техніки (С1) 

Для всього 

конти-

нгенту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Дядечко 

А.М., 

старший 

викладач 

Золотова 

С.Г., 

викладач 

Міхно С.В., 

старший 

викладач 

Мальована 

Н.В., 

викладач 

Початко 

Т.В., 

старший 

викладач 

Курочкіна 

В.С. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Вміти спілкуватися  

на теми, пов’язані зі  

сферою 

професійного та 

академічного  

спілкування.   

Вміти вести пошук,  

аналізувати та 

представляти 

інформацію 

загальнотехнічного 

характеру. 

Вдосконалити 

вміння  

спілкуватися в 

ситуаціях, що 

вимагають  

простого та прямого  

обміну інформацією  

на знайомі, побутові  

теми 

Практичні   

заняття,   

командна   

робота,  

змішане   

навчання 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

високий 

(В1-В2) 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 

Англійська мова для участі у нарадах та переговорах (В2) 

Перший Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Гнаповська 

Л.В., доцент 

Козловська 

Г.Б., доцент 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Знаходити, 

розуміти, 

аналізувати та 

інтерпретувати 

англомовну 

інформацію 

Інтерактивні  

практикуми  

Рольові ігри  

Проєктна 

робота  

Проблемні   

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Ходцева 

А.О. 

(текстову, графічну 

тощо) професійного 

спрямування,  

необхідну для 

участі у нарадах, 

зборах та  

переговорах. 

Володіти 

комунікативними 

стратегіями  участі 

у ділових  

зустрічах, нарадах, 

зборах та 

переговорах. 

Використовувати 

реєстр мовних 

засобів, необхідних 

для реалізації 

стратегій участі у 

ділових зустрічах, 

нарадах, зборах та 

переговорах. 

Вести базову ділову  

кореспонденцію 

(порядок денний, 

протокол зборів, 

звіт, меморандум 

тощо) 

заняття   

Case studies 

Круглі столи 

Дискусії 

середній (В1) 

та 

вище 

середнього  

(В2) 

 / Аудиторiя 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Англійська мова (С1) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Подолкова 

С.В., 

старший 

викладач 

Курочкіна 

В.С., 

старший 

викладач 

Зайцева І.О., 

старший 

викладач 

Нефедченко 

О.І., 

старший 

викладач 

Мальована 

Н.В., 

викладач 

Вашист 

К.М., 

викладач 

Руденко 

Н.В., доцент 

Лещенко 

О.І., 

асистент 

Скарлупіна 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Удосконалювати 

спілкування  на 

теми, пов’язані зі  

сферою 

особистісного,  

повсякденного та  

професійного 

спілкування.  

Ставити запитання,  

реагувати на 

запитання для 

отримання  

необхідної 

інформації. Вміти 

вести пошук, 

аналізувати та 

представляти 

інформацію 

Практичні  

заняття,  

індивідуальна  

робота, 

фронтальна 

робота та 

робота в малих 

групах, 

дискусії  

Володіння 

англійською 

мовою на рівні 

В2 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Ю.А., доцент 

Отрощенко 

Л.С., доцент 

Ляшенко І.В. 

Англійська мова ЗМІ 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Професор 

Таценко 

Н.В., 

старший 

викладач 

Плохута 

Т.М. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

Успішно 

здійснювати 

комунікацію в   

побутовій, 

суспільній, 

професійній та  

навчальній сферах, 

пов’язаних зі ЗМІ.  

Застосовувати 

знання  про 

експресивні засоби 

мовлення, правила   

риторики 

Практичні  

заняття,   

навчальна  гра,   

навчальна  

дискусія,   

обмін  

думками 

(think-pair 

share),  

проєктний 

метод 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

середній (А2-

В1) та вище 

середнього  

(В2) / 

Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 

Французька мова для початківців (А1) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту без 

обмежень 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Старший 

викладач 

Алексахіна 

Т.О., 

старший 

викладач 

Козаченко 

Ю.С. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Вміння  

спілкуватися в 

ситуаціях, що 

вимагають  

простого і прямого  

обміну інформацією  

на знайомі, побутові  

теми; описувати у  

простих словах 

питання свого 

Практичні   

заняття,   

командна 

робота 

Нульовий  

рівень. 

Студент 

повинен 

мати 

елементарні 

знання з 

граматики  

рідної мови 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

походження, 

найближче 

середовище та 

пояснювати 

безпосередні 

потреби 

Французька мова (В2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту без 

обмежень 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Старший 

викладач 

Алексахіна 

Т.О., 

старший 

викладач 

Козаченко 

Ю.С. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Вдосконалити 

вміння  

спілкуватися в 

ситуаціях, що 

вимагають  обміну 

інформацією  на 

знайомі, побутові  

теми; описувати 

питання свого 

походження, 

найближче 

середовище та 

пояснювати 

безпосередні 

потреби 

Практичні   

заняття,   

командна 

робота 

Володіння 

французькою 

мовою на рівні 

А2 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 

Німецька мова елементарного рівня (А1.1) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Отрощенко 

Л.С., 

старший 

викладач 

Сушко-

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Вживати 

елементарні  

привітання; сказати 

"так, ні,   

вибачте, будь ласка,  

дякую";  

Практичні   

заняття  

Командна   

робота   

Змішане   

навчання 

Відсутність 

вхідного рівня   

володіння  

німецькою  

мовою 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Безденежних 

М.Г. 

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) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Отрощенко 

Л.С., 

старший 

викладач 

Сушко-

Безденежних 

М.Г. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Спілкуватись 

простими засобами. 

Ставити  прості 

запитання і  

відповідати на такі 

ж  запитання про 

себе,  місце 

проживання,  

людей, яких він 

знає,  речі, які в 

нього є. Ініціювати 

й підтримувати 

розмову простими 

репліками при  

задоволенні 

нагальних потреб 

Практичні 

заняття 

Командна 

робота 

Змішане 

навчання 

Вхідний 

рівень 

володіння  

німецькою  

мовою – 

елементарний 

(А1.1) 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

або на  дуже 

знайомі теми:  

розпорядок дня, їжа,  

родина, покупки 

тощо 

Німецька мова просунутого початкового рівня (А2.1) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Отрощенко 

Л.С., 

старший 

викладач 

Сушко-

Безденежних 

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, 

що вони роблять на 

роботі та у  вільний 

час. Запрошувати і 

відповідати на 

запрошення. 

Обговорювати,  що 

робити, куди йти,  

домовлятись про 

Практичні   

заняття  

Командна   

робота   

Змішане  

навчання 

Вхідний 

рівень 

володіння  

німецькою  

мовою – 

початковий 

(А1.2) 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

зустріч; робити  

пропозиції та 

погоджуватись 

Німецька мова середнього рівня (А2.2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Доцент 

Отрощенко 

Л.С., 

старший 

викладач 

Сушко-

Безденежних 

М.Г. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Розуміти речення та  

вирази, що часто 

використовуються в 

областях 

безпосереднього 

стосунку (на 

приклад, основну  

особисту 

інформацію, 

покупки, місцева 

географія);   

спілкуватись у 

простих і рутинних 

ситуаціях, що 

вимагають простого 

і прямого обміну 

інформацією на 

знайомі,  побутові 

теми;   

описувати у 

простих  словах 

питання свого  

походження, най 

ближче середовище 

Практичні   

заняття  

Командна   

робота   

Змішане   

навчання 

Вхідний 

рівень 

володіння  

німецькою  

мовою – 

розвинутий 

початковий 

(А2.1) 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

та пояснювати без 

посередні потреби 

Німецька мова індустрії гостинності  (А1-А2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціально-

сті 035 

Філологія 

Кафедра 

іноземних 

мов 

 Старший 

викладач 

Сушко-

Безденежних 

М.Г. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Володіти достатнім  

спектром лексичних  

одиниць, тематично   

пов’язаних з 

комунікаціями в 

готельно-

ресторанному 

бізнесі 

(гастрономія, 

устаткування  

кімнат, правила 

користування 

побутовою 

технікою тощо).  

Спілкуватися на   

теми, пов’язані з 

різномаінітними 

ситуаціями в 

індустрії 

гостинності.  

Вміти реагувати на  

типові проблемні 

ситуації із  

застосуванням 

адекватних засобів 

німецької мови.  

Практичні   

заняття  

Командна   

робота   

Змішане   

навчання 

Вхідний 

рівень 

володіння 

німецькою  

мовою – 

елементарний 

(А1) 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Розуміти письмову і  

усну інформацію,  

пов’язану з 

індустрією 

гостинності 

Модуль А1: Українська мова як іноземна (Рівень А1) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

здобувачів 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 Доцент 

Біденко Л.В., 

старший 

викладач 

Бурнос 

Є.Ю., 

викладач 

Ворона Н.О., 

старший 

викладач 

Дядченко 

Г.В., 

викладач 

Пилипенко-

Фріцак Н.А., 

доцент 

Силка А.А., 

доцент 

Чернякова 

А.В., 

асистент 

Зайцева С.С., 

доцент 

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 

Практичні 

заняття, 

комунікативни

й практикум, 

творчі 

завдання, 

робота в 

групах 

Володіння 

українською 

мовою на 

елементарном

у рівні 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Казанджиєва 

М.С., 

викладач 

Кліпатська 

Ю.О., доцент 

Набок М.М. 

Модуль А2: Українська мова як іноземна (Рівень А2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

здобувачів 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 Доцент 

Біденко Л.В., 

старший 

викладач 

Бурнос 

Є.Ю., 

викладач 

Ворона Н.О., 

старший 

викладач 

Дядченко 

Г.В., 

викладач 

Пилипенко-

Фріцак Н.А., 

доцент 

Силка А.А., 

доцент 

Чернякова 

А.В., 

асистент 

Зайцева С.С., 

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 

Практичні 

заняття, 

комунікативни

й практикум, 

творчі 

завдання, 

робота в 

групах 

Володіння 

українською 

мовою на рівні 

А1 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів / 

Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

доцент 

Казанджиєва 

М.С., 

викладач 

Кліпатська 

Ю.О., доцент 

Набок М.М. 

Модуль В1: Українська мова як іноземна (Рівень В1) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

здобувачів 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 Доцент 

Біденко Л.В., 

старший 

викладач 

Бурнос 

Є.Ю., 

викладач 

Ворона Н.О., 

старший 

викладач 

Дядченко 

Г.В., 

викладач 

Пилипенко-

Фріцак Н.А., 

доцент 

Силка А.А., 

доцент 

Чернякова 

А.В., 

асистент 

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 біль 

шості ситуацій, що 

можуть виникнути 

під час перебування 

в  країні. 

Описувати 

враження, 

події, мрії, надії і 

прагнення, 

викладати 

Практичні 

заняття, 

комунікативни

й практикум, 

творчі 

завдання, 

робота в 

групах 

Володіння 

українською 

мовою на рівні 

А2, В1 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів / 

Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Зайцева С.С., 

доцент 

Казанджиєва 

М.С., 

викладач 

Кліпатська 

Ю.О., доцент 

Набок М.М. 

і обґрунтовувати 

свою думку та 

плани 

Module A1: Ukrainian as a Foreign Language (Level A1) 

For the 

entire 

contingent 

without 

limits 

For the entire 

contingent of 

foreign 

applicants 

Department 

of language 

training for 

foreign 

citizens 

 Associate 

professor 

Bidenko 

L.V.,  

senior 

lecturer 

Burnos 

Ye.Iu., 

lecturer 

Vorona O.M.,  

senior 

lecturer 

Diadchenko 

H.V.,  

lecturer 

Pylypenko-

Frytsak N.A.,  

associate 

professor 

Sylka A.A.,  

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 

Practical 

training, 

communicative 

workshop, 

creative tasks, 

group work 

Proficiency in 

the Ukrainian 

language at the 

elementary 

level 

For the entire 

contingent of 

foreign 

applicants / 

Audience 

No 

limits 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

associate 

professor 

Cherniakova 

A.V.,  

assistant 

lecturer 

Zaitseva S.S.,  

associate 

professor 

Kazan-

dzhyieva 

M.S.,  

lecturer 

Klipatska 

Yu.O., 

associate 

professor 

Nabok M.M. 

Module A2: Ukrainian as a Foreign Language (Level A2) 

For the 

entire 

contingent 

without 

limits 

For the entire 

contingent of 

foreign 

applicants 

Department 

of language 

training for 

foreign 

citizens 

 Associate 

professor 

Bidenko 

L.V.,  

senior 

lecturer 

Burnos 

Ye.Iu., 

lecturer 

Vorona O.M.,  

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. 

Practical 

training, 

communicative 

workshop, 

creative tasks, 

group work 

 

Proficiency in 

the Ukrainian 

language at the 

A1 level 

For the entire 

contingent of 

foreign 

applicants / 

Audience 

No 

limits 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

senior 

lecturer 

Diadchenko 

H.V.,  

lecturer 

Pylypenko-

Frytsak N.A.,  

associate 

professor 

Sylka A.A.,  

associate 

professor 

Cherniakova 

A.V.,  

assistant 

lecturer 

Zaitseva S.S.,  

associate 

professor 

Kazan-

dzhyieva 

M.S.,  

lecturer 

Klipatska 

Yu.O., 

associate 

professor 

Nabok M.M. 

Maintain a face-to-

face conversation 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Module B1: Ukrainian as a Foreign Language (Level B1) 

For the 

entire 

contingent 

without 

limits 

For the entire 

contingent of 

foreign 

applicants 

Department 

of language 

training for 

foreign 

citizens 

 Associate 

professor 

Bidenko 

L.V.,  

senior 

lecturer 

Burnos 

Ye.Iu., 

lecturer 

Vorona O.M.,  

senior 

lecturer 

Diadchenko 

H.V.,  

lecturer 

Pylypenko-

Frytsak N.A.,  

associate 

professor 

Sylka A.A.,  

associate 

professor 

Cherniakova 

A.V.,  

assistant 

lecturer 

Zaitseva S.S.,  

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 

arise during your stay 

in the country. 

Describe 

impressions, events, 

dreams, hopes and 

aspirations, present 

and justify your 

opinion and plans 

Practical 

training, 

communicative 

workshop, 

creative tasks, 

group work 

Proficiency in 

the Ukrainian 

language at the 

A2, B1 level 

For the entire 

contingent of 

foreign 

applicants 

 / Audience 

No 

limits 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

associate 

professor 

Kazan-

dzhyieva 

M.S.,  

lecturer 

Klipatska 

Yu.O., 

associate 

professor 

Nabok M.M. 

Модуль В2: Українська мова як іноземна (Рівень В2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

здобувачів 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 Доцент 

Біденко Л.В., 

старший 

викладач 

Бурнос 

Є.Ю., 

викладач 

Ворона Н.О., 

старший 

викладач 

Дядченко 

Г.В., 

викладач 

Пилипенко-

Фріцак Н.А., 

доцент 

Силка А.А., 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Володіти 

українською мовою 

на рівні «вільний 

користувач». 

Розуміти основні 

ідеї тексту як на 

конкретну, так і на 

абстрактну тему, у 

тому числі й 

дискусії за фахом.  

Вільно спілкуватися 

з носіями мови. 

Чітко 

висловлюватися на 

широке коло тем, 

виражати й 

обґрунтовувати 

Практичні 

заняття,  

комунікативни

й практикум, 

творчі 

завдання, 

робота в 

групах 

Володіння 

українською 

мовою на  

рівні, В1 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів 

 / Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

доцент 

Чернякова 

А.В., 

асистент 

Зайцева С.С., 

доцент 

Казанджиєва 

М.С., 

викладач 

Кліпатська 

Ю.О., доцент 

Набок М.М. 

свою думку з певної 

проблеми 

 

Українська мова в науково-професійній комунікації 

Другий Для всього 

контингенту 

іноземних 

здобувачів 

Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 Доцент 

Біденко Л.В., 

старший 

викладач 

Бурнос 

Є.Ю., 

викладач 

Ворона Н.О., 

старший 

викладач 

Дядченко 

Г.В., 

викладач 

Пилипенко-

Фріцак Н.А., 

доцент 

Здатність до 

міжособистісної 

взаємодії. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою. 

Володіти 

українською мовою 

на рівні В2. 

Розуміти і 

сприймати наукову 

інформацію 

українською мовою 

в межах обраної 

професії. 

Створювати 

науково-

професійний 

контент 

українською мовою. 

Практичні 

заняття, 

комунікативни

й практикум, 

творчі 

завдання, 

робота в 

групах, 

індивідуальні 

завдання 

Володіння 

українською 

мовою В1, В2. 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів / 

Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

Силка А.А., 

доцент 

Чернякова 

А.В., 

асистент 

Зайцева С.С., 

доцент 

Казанджиєва 

М.С., 

викладач 

Кліпатська 

Ю.О., доцент 

Набок М.М. 

Презентувати себе і 

творчий проєкт 

українською мовою 

Англійська мова: мовні тести (В1-В2) 

Для всього 

контин-

генту без 

обмежень 

Для всього 

континген-

ту, крім 

спеціальн-

ості 035 

Філологія 

Кафедра 

германської 

філології 

 Старший 

викладач 

Овсянко 

О.Л., доцент 

Жулавська 

О.О. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

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 

Інтерактивні 

заняття, 

командна 

робота 

Володіння 

англійською 

мовою на рівні 

А2-В1 / 

Аудиторiя 

Без 

обме-

жень 



Рівень 

освіти, 

для якого 

пропо-

нується 

дисцип-

ліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ністей, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Кафедра, 

що 

пропонує  

дисципліну 

Посада, прізвище та 

ініціали викладача (ів), 

який (і) пропонується для 

викладання 

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 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Обме-

ження 

щодо 

се-

местру 

вив-

чення 

Лекції 

Семінарські 

та  

практичні 

заняття,  

лабораторні 

роботи 

лексичні одиниці та 

граматичні 

структури 

 


