
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ 
 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ 
 

вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

2018 року вступу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухвалено на засіданні 
Методичної ради ФЛ  
протокол № 6 від 19.02.2020 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2020 



2 
 

Міжфакультетський каталог 
Основи економіки  
Транснаціональні корпорації 
Національна економіка  
Безпека життєдіяльності та цивільний захист 
Психофізіологічні та гігієнічні фактори інтелектуальної праці 
Безпека в соціально-культурній сфері 
 
Факультетський каталог 
Стилістика сучасної української мови 
Культура мови та ділове мовлення 
Засади усного професійного мовлення (риторика) 
 
Кафедральний каталог 
Термінознавство 
Практична граматика англійської мови 
 
  



3 
 

Міжфакультетський каталог 
 

Дисципліна Основи економіки 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Міжнародної економіки, викладач – доцент, к.е.н. Олена Корогодова 

Вимоги до початку 
вивчення  

базові знання основ економіки на рівні шкільної програми 

Що буде 
вивчатися 

Детально вивчаються такі питання: закони економіки, економічні потреби, 
раціональна поведінка людини, основи фінансової грамотності, механізм 
ринкової системи, сутність підприємництва та його роль в економіці, бізнес-
планування, лідерство та партнерство в бізнесі, трудові відносини, витрати та 
прибуток підприємства, товарне виробництво та послуги 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс стане в нагоді усім, кому доводиться спілкуватися з людьми, приймати 
рішення, виступати публічно, презентувати себе або свої послуги, 
налагоджувати ділові відносини. Матеріали курсу лекцій цікаві тим, що 
подаються у вигляді презентацій  та на конкретних кейсах. У ході вивчення 
дисципліни проводиться ділова гра «Створення підприємства». 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після вивчення дисципліни студенти будуть знати основні економічні категорії; 
закони, які діють в економіці; сучасні методи ведення підприємницької 
діяльності; основи мікро-та макроекономіки. Студенти зможуть більш 
раціонально приймати рішення у сфері економічних проблем, навчаться 
орієнтуватися у статистичній інформації стосовно економічних процесів та 
явищ.  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Після вивчення курсу студент зможе оперувати основними економічними 
категоріями і поняттями; використовувати економічні знання для прийняття 
раціональних економічних  рішень і здійснення майбутніх соціальних і 
професійних ролей; 
здійснювати пошук та аналіз необхідної економічної  інформації зі статистичних 
джерел; аргументувати власну позицію в ході обговорення економічних 
проблем; розпочати підприємницьку діяльність, організувати процес із 
створення підприємства. 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма навчальної дисципліни, робоча програма кредитного модуля, РСО, 
електронний конспект лекцій для студентів, кейси для роботи на практичних 
заняттях, мультимедійні презентації та відео. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та практичні заняття. Студенти отримують конспекти лекцій, що 
дозволяє на заняттях не записувати теоретичний матеріал, а розширювати вже 
наявний за допомогою наочних матеріалів. На лекціях використовується 
мультимедійне презентаційне обладнання. На практичних заняттях студенти 
готують виступи та презентації, дискутують, беруть участь у командному кейсі 
із створення компанії. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Повернутися до переліку дисциплін 
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Дисципліна Транснаціональні корпорації 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Міжнародної економіки, викладач – доцент, к.е.н. Олена Корогодова 

Вимоги до 
початку вивчення  

Базові знання основ економіки на рівні шкільної програми 

Що буде 
вивчатися 

Детально вивчаються такі питання: закони економіки, основні економічні 
поняття, процес створення міжнародних компаній, масштаби діяльності 
транснаціональних компаній, лідерство та партнерство у бізнесі, роль 
лідера у компанії, вплив транснаціональних компаній на економіки різних 
країн, організація роботи підрозділів компанії  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс стане в нагоді усім, кому доводиться спілкуватися з людьми, приймати 
рішення, виступати публічно, презентувати себе або свої послуги, 
налагоджувати ділові відносини. Матеріали курсу лекцій цікаві тим, що 
подаються у вигляді презентацій  та на конкретних кейсах. У ході вивчення 
дисципліни проводиться ділова гра «Диверсифікація діяльності 
транснаціональної компанії», де студенти зможуть спробувати себе у ролі 
маркетолога, координатора або менеджера міжнародної компанії. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після вивчення дисципліни студенти будуть знати основні економічні 
категорії; вплив економічних законів на діяльність компаній; сучасні методи 
ведення підприємницької діяльності у великих корпоративних структурах. 
Студенти зможуть навчитися орієнтуватися у статистичній інформації 
стосовно економічних процесів та явищ, зможуть здійснювати професійну 
працю у транснаціональних компаніях, міжнародних організаціях та 
установах, більш впевнено орієнтуючись у економічних показниках 
діяльності зазначених структур. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Після вивчення курсу студент зможе оперувати основними економічними 
категоріями і поняттями; використовувати економічні знання у своїй 
професіональній діяльності; 
здійснювати пошук та аналіз необхідної економічної  інформації зі 
статистичних джерел; аргументувати власну позицію в ході обговорення 
економічних проблем 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма навчальної дисципліни, робоча програма кредитного модуля, 
РСО, електронний конспект лекцій для студентів, кейси для роботи на 
практичних заняттях, мультимедійні презентації та відео. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та практичні заняття. Студенти отримують конспекти лекцій, що 
дозволяє на заняттях не записувати теоретичний матеріал, а розширювати 
вже наявний за допомогою наочних матеріалів. На лекціях 
використовується мультимедійне презентаційне обладнання. На 
практичних заняттях студенти готують виступи та презентації, дискутують, 
беруть участь у командному кейсі. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Повернутися до переліку дисциплін 
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Дисципліна Національна економіка 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Міжнародної економіки, викладач – доцент, к.е.н. Олена Корогодова 

Вимоги до початку 
вивчення  

базові знання основ економіки на рівні шкільної програми 

Що буде 
вивчатися 

Детально вивчаються такі питання: закони економіки, ВВП та інші економічні 
показники, ефективність національної економіки, валютний курс, діяльність 
банків, страхових фондів, а також компаній малого, середнього та великого 
підприємництва; демократія, економічний порядок та економічна свобода, 
конкурентоспроможність національної економіки, інвестиції в економіку, 
інноваційна діяльність. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс стане в нагоді усім, кому доводиться спілкуватися з людьми, приймати 
рішення, виступати публічно, презентувати себе або свої послуги, 
налагоджувати ділові відносини. Матеріали курсу лекцій цікаві тим, що 
подаються у вигляді презентацій  та на конкретних кейсах. У ході вивчення 
дисципліни проводиться ділова гра «Роль держави в економіці», де студенти 
зможуть спробувати себе у ролі державного службовця; керівника 
підприємства, організації, установи; фахівця; підприємця. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після вивчення дисципліни студенти будуть знати основні економічні 
категорії; розуміти вплив економічних законів на функціонування 
національної економіки. Студенти навчаться розрізняти поняття ВВП та 
економічного добробуту, оцінювати рівень економічного розвитку країни на 
основі наявної статистичній інформації на офіційних сайтах міжнародних 
організацій; зможуть здійснювати професійну працю у компаніях, 
організаціях та установах, більш впевнено орієнтуючись у економічних 
показниках діяльності зазначених структур. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Після вивчення курсу студент зможе оперувати основними економічними 
категоріями і поняттями; використовувати економічні знання у своїй 
професіональній діяльності; 
здійснювати пошук та аналіз необхідної економічної  інформації зі 
статистичних джерел; аргументувати власну позицію в ході обговорення 
економічних проблем. 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма навчальної дисципліни, робоча програма кредитного модуля, РСО, 
електронний конспект лекцій для студентів, кейси для роботи на практичних 
заняттях, мультимедійні презентації та відео. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та практичні заняття. Студенти отримують конспекти лекцій, що 
дозволяє на заняттях не записувати теоретичний матеріал, а розширювати 
вже наявний за допомогою наочних матеріалів. На лекціях використовується 
мультимедійне презентаційне обладнання. На практичних заняттях студенти 
готують виступи та презентації, дискутують, беруть участь у командному 
кейсі. 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 
Повернутися до переліку дисциплін 
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Дисципліна Безпека життєдіяльності та цивільний захист 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 

Вимоги до початку 
вивчення  Загальні знання фундаментальних та прикладних наук. 

Що буде вивчатися 
Законодавчі, нормативно-правові, соціально-економічні, організаційні та 
санітарно-гігієнічні основи безпеки життєдіяльності, охорони праці та 
цивільного захисту  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

З метою набуття знань, умінь та компетенцій для здійснення професійної 
діяльності за спеціальністю з обов’язковим дотриманням вимог безпеки і 
стандартів з охорони праці, використанням останніх досягнень науково-
технічного прогресу та міжнародного досвіду безпеки, збереження життя, 
здоров’я та працездатності; сформувати у студентів відповідальність за 
особисту та колективну безпеку у повсякденних умовах та під час 
надзвичайних ситуацій і воєнного стану, з урахуванням особливостей 
майбутньої професійної діяльності на первинній посаді. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 
засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 
навчання: 

  ЗНАННЯ: 
− культури безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання 
безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як  
найважливіші пріоритети в житті й діяльності; 
− сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності;  
− організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності 
та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з 
колективної та особистої безпеки; 
− базових положень пожежної безпеки на об’єкті господорювання; 
− порядку дій в умовах НС та військового стану; 
− методів збереження життя, здоров’я та працездатності; 
ВМІННЯ: 

 ідентифікувати та класифікувати небезпеки оточуючого середовища; 

 оцінювати небезпечні та шкідливі чинники та їх вплив на здоров’я 
людини; 

 оцінювати ергономічні показники робочого місця; 

 виконувати функції і завдання працеохоронного менеджменту у 
відповідності до посади; 

 надавати першу долікарську допомогу; 

 оцінювати уражаючи фактори під час НС та ступень їх небезпеки для 
людини; 

 діяти при проведенні евакуаційних заходів. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Для забезпечення безпеки у повсякденнях умовах в усіх сферах діяльності та 
вирішування професійних завдань на керівних посадах здобувачі вищої освіти 
згідно діючого законодавства  зможуть: 
– ідентифікувати і оцінювати шкідливі та небезпечні фактори в 
оточуючому середовищі; 
– використовувати положення законодавчих актів та нормативно-
правових документів у своїй професійної діяльності,; 
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– володіти основними методами збереження життя, здоров’я та 
працездатності;. 
– вміти діяти в умовах надзвичайних ситуацій, особливого та воєнного 
стану 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс та навчальний посібник (електронне видання) 

Форма проведення 
занять Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль Залік  

 
Повернутися до переліку дисциплін 
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Дисципліна 
Психофізіологічні та гігієнічні фактори інтелектуальної 
праці 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 
Вимоги до початку 
вивчення  

Загальні знання дисциплін природничо-наукової підготовки  та основних 
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 

Що буде вивчатися 

Психофізіологічні (ПФ) та гігієнічні фактори що супроводжують 
інтелектуальну та творчу діяльність, шляхи і методи попередження 
виникнення або мінімізація наслідків їх впливу, оцінка і корегування рівня 
безпеки інфраструктурних складових діяльності організації, 
соціокультурні чинники, що перешкоджають креативній діяльності 
(моббінг, буллінг, професійне вигорання тощо), соціальні гарантії 
працівників у гуманітарній сфері 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дає можливість зберігати здоров’я, високу працездатність, впевненість у 
собі, створювати привабливий імідж у колективі, сприяти кар’єрному 
росту.   

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 
засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 
навчання: 
ЗНАННЯ:  

 положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці 
під час виконання професійних та управлінських функцій; 

 основних принципів забезпечення високого рівня працездатності та 
креативного потенціалу; 

 організації ефективної розподілу інтелектуальних, емоційних та 
сенсорних навантажень творчої діяльності; 

 організаційних і психологічних аспектів підвищення рівня безпеки та 
ефективності праці; 

 базових принципів і механізму забезпечення соціальних гарантій 
працівників, пов’язаних з безпекою праці. 

УМІННЯ:  

 ідентифікувати та оцінювати ПФ і гігієнічні умов праці; 
 протистояти впливу ПФ факторів, моббінгу, буллінгу, підвищувати 

стресостійкість; 

 дотримуватися правил здорового способу життя; 

 надавати першу долікарську допомогу. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Для забезпечення усебічної реалізації інтелектуального та творчого 
потенціалу в усіх сферах діяльності та вирішування професійних завдань 
на керівних посадах здобувачі вищої освіти зможуть: 
– ідентифікувати і оцінювати шкідливі і небезпечні фактори в 
оточуючому середовищі; 
– ідентифікувати і оцінювати психофізіологічні фактори в процесі 
праці і повсякденному житті; 
– володіти основними методами збереження життя, здоров’я та 
працездатності; 
– попереджувати або мінімізувати наслідки впливу ПФ і гігієнічних 
умов праці; 
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– сприяти створенню творчої атмосфери в трудовому колективі та 
креативного мислення, що супроводжують інтелектуальну працю. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс та навчальний посібник (електронне видання) 

Форма 
проведення занять Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль Залік 

 
Повернутися до переліку дисциплін 
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Дисципліна Безпека в соціально-культурній сфері 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 

Вимоги до 
початку вивчення  

Загальні знання фундаментальних та гуманітарних наук (філософії, 
соціології, психології, екології, культурології, менеджменту) 

Що буде 
вивчатися 

Загальні закономірності виникнення небезпек, їх властивості, наслідки 
впливу їх на організм людини та об'єкти середовища. Безпека фізичного та 
психічного здоров’я людини. Безпека можливості вільної самоідентифікації 
громадян, суспільних груп і країн. Безпека громадян і країн щодо 
можливостей розвитку та загалом можливостей вибирати майбутнє. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Систематизуються уявлення про безпеку у світоглядно-філософському, 
соціальному, економічному, політичному та інших вимірах,  особливості 
виникнення причинно-наслідкових зв'язків між можливими джерелами 
небезпечних подій, явищ та процесів, з одного боку, а з другого – їх 
впливом на безпеку життєдіяльності від окремого індивіда до міжнародної 
спільноти в цілому. Це формує передумови підвищення особистої безпеки і 
комфортного існування у соціально культурному середовищі. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 
засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 
навчання: 

ЗНАННЯ: 
 сучасних проблем і головних завдань безпеки в умовах сталого розвитку; 

 інституційного та законодавчого забезпечення безпеки у рамках концепцій 
“нових війн” третього тисячоліття; 

 порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій (НС) та військового стану; 

 методів збереження життя, здоров’я та працездатності; 

 сценаріїв подолання або зменшення ступеня «ризикогенності» на рівнях 
соціуму, культури, людини, що вимагає всебічного аналізу гуманітарних 
викликів та небезпек для сучасної України.. 

УМІННЯ: 
 ідентифікувати та класифікувати небезпеки оточуючого середовища; 

 оцінювати небезпечні та шкідливі чинники, що супроводжують діяльність 
людини в соціально-культурній сфері та їх вплив на здоров’я людини; 

 надавати першу долікарську допомогу; 

 обирати і використовувати засоби колективного та особистого захисту; 

 надавати допомогу та консультації з практичних питань безпеки та захисту у 
НС; 

 діяти при проведенні евакуаційних заходів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Приймати адекватні рішення у сфері забезпечення безпеки особистості в 
умовах сучасного світу, ідентифікувати і оцінювати шкідливі і небезпечні 
фактори в оточуючому середовищі в процесі праці і повсякденному житті; 
попереджувати або мінімізувати наслідки їх впливу  

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс та навчальний посібник (електронне видання) 
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Форма 
проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль Залік 

 
Повернутися до переліку дисциплін 
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Факультетський каталог 
 

Дисципліна Стилістика сучасної української мови  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Української мови, літератури та культури 

Вимоги до 
початку навчання 

Успішне засвоєння нормативного освітнього компоненту «Сучасна 
українська мова»  

Що буде 
вивчатися 

Стилістика як розділ українського мовознавства. Стилістична система 
сучасної української мови. Стилістика мовних одиниць. Стилістика 
української мови та культура мовлення. 

Чому це цікаво/ 
треба вивчати 

Ця дисципліна забезпечує опанування системою знань щодо 
стилістичних ознак одиниць усіх рівнів сучасної української 
літературної мови; вироблення умінь і навичок застосування їх на 
практиці в ситуаціях усного та писемного спілкування. 

Чому можна 
навчитися 
(Результати 
навчання) 

Очікувані програмні результати навчання: аналізувати стилістичні та 
стильові особливості мовних засобів; використовувати стилістичні 
засоби для ефективного усного та писемного мовлення; оцінювати 
стилістичні ефекти в тексті та виявляти стилістичні засоби, за 
допомогою яких вони досягаються; виконувати стилістичний аналіз 
тексту різностильової приналежності; диференціювати стилістичні 
помилки та виправляти їх. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування таких 
компетентностей: визначати мовленнєву системність стилів сучасної 
української мови, що утворюється в процесі мовленнєвої діяльності з 
мовного матеріалу під дією позамовних чинників; виділяти й 
пояснювати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів 
сучасної української літературної мови; застосовувати стилістичні 
прийоми,  способи використання мовного матеріалу відповідно до 
умов і цільової настанови; оцінювати стилістичні можливості мовних 
засобів; свідомо добирати найдоцільніші фонетичні, лексичні, 
фразеологічні, словотворчі і граматичні засоби в усному та 
писемному мовленні відповідно до задуму, стилю й експресивно-
емоційної спрямованості; редагувати різностильові тексти  й  
конструювати стилістично довершений текст будь-якого стилю та 
жанру. 

Інформаційне забезпечення: cилабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Форма проведення занять: практичні заняття 

Семестровий контроль: залік 

 
Повернутися до переліку дисциплін 
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Дисципліна Культура мови та ділове мовлення  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Української мови, літератури та культури 

Вимоги до 
початку навчання 

Успішне засвоєння нормативного освітнього компоненту «Сучасна 
українська мова»  

Що буде 
вивчатися 

Основні принципи та характер ділового мовлення. Спілкування як 
основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. Академічна 
доброчесність та основи академічного письма. Культура писемного та 
усного ділового мовлення. 

Чому це цікаво/ 
треба вивчати 

Ця дисципліна формує здатність застосовувати комунікативні 
стратегії й тактики для успішної усної та писемної ділової комунікації 
та укладати ділові документи за вимогами Національних державних 
стандартів. 

Чому можна 
навчитися 
(Результати 
навчання) 

Очікувані програмні результати навчання: застосування одиниць усіх 
мовних рівнів для висловлення думки у професійному діловому 
спілкуванні; укладання та оформлення документів різних видів за 
класифікаційними ознаками; редагування усних й письмових ділових 
текстів; використання правил мовного етикету в будь-якій ситуації 
ділового спілкування 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування таких 
компетентностей: застосовувати основи ділового мовлення у  
професійній сфері; визначати, оцінювати та запобігати різним 
формам порушень академічної доброчесності науковця; здійснювати 
ділове спілкування: публічний виступ, переговори, проведення 
нарад, ділове листування, електронні комунікації на засадах 
академічної доброчесності; використовувати навички публічного 
мовлення для ведення дискусії; логічно та аргументовано будувати 
усну та писемну ділову мову; підготовка та редагування текстів 
ділового спрямування із дотримуванням процедур академічної 
доброчесності; 
толерантного спілкування в поліетнічному та полікультурному 
середовищі. 

Інформаційне забезпечення: cилабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Форма проведення занять: практичні заняття 

Семестровий контроль: залік 

 
Повернутися до переліку дисциплін 
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Дисципліна Засади усного професійного мовлення (риторика) 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 2 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Української мови, літератури та культури 

Вимоги до 
початку навчання 

Успішне засвоєння нормативного освітнього компоненту «Сучасна 
українська мова»  

Що буде 
вивчатися 

Основи комунікативної лінгвістики. Академічна доброчесність та 
основи академічного красномовства. Культура усного фахового 
спілкування. Форми колективного обговорення  професійних проблем. 

Чому це цікаво/ 
треба вивчати 

Ця дисципліна формує здатність вирішувати комунікативні та 
мовленнєві завдання в конкретній ситуації професійного спілкування 
та застосовувати риторичні прийоми під час підготовки та 
виголошення різножанрових публічних промов. 

Чому можна 
навчитися 
(Результати 
навчання) 

Очікувані програмні результати навчання: вести розгорнутий 
монолог та створювати промови на професійну тематику; 
підготувати публічний навчальний виступ для захисту курсового 
(дипломного) проєкту; створювати ефективні усні та мультимедійні 
презентації; використовувати невербальні засоби спілкування для 
досягнення власної мети; володіти полемічним мистецтвом (диспут, 
полеміка, дискусія). 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування таких 
компетентностей: застосовувати норми культури усного 
професійного мовлення; визначати, оцінювати та запобігати різним 
формам порушень академічної доброчесності; 
вести ділові та приватні бесіди; організувати взаємодію зі 
співрозмовником, налагоджувати контакт, зворотній зв’язок; 
використовувати різноманітні вербальні засоби впливу на 
співрозмовника під час фахового спілкування; самостійно 
підвищувати свій рівень академічної культури. 

Інформаційне забезпечення: cилабус дисципліни, навчально-методичний комплекс 

Форма проведення занять: практичні заняття 

Семестровий контроль: залік 

 
Повернутися до переліку дисциплін 
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Кафедральний каталог 
 

Дисципліна Термінознавство 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Англійська, українська 

Кафедра Теорії, практики та перекладу англійської мови 

Вимоги до 
початку навчання 

Володіння англійською мовою на рівні B2, базові знання морфології і 
мовознавства 

Що буде 
вивчатися 

У курсі детально і глибоко вивчаються характеристики термінології як 
особливого пласту лексики, функції термінів в спеціалізованих текстах, 
особливості реалізації теоретичних положень термінознавства в 
професійній перекладацькій діяльності. Окрема увага приділяється 
вивченню спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з 
термінологічними одиницями в процесі перекладу 

Чому це цікаво/ 
треба вивчати 

Ця дисципліна сприяє поглибленню професійної компетентності 
майбутніх перекладачів, зокрема,  а також розширює кругозір  

Чому можна 
навчитися 
(Результати 
навчання) 

Очікувані програмні результати навчання: 
- Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її; 
- Здійснювати адекватний та еквівалентний письмовий переклад 

відповідно до чинних нормативних вимог; 
- Здійснювати лінгвістичний і перекладознавчий аналіз текстів різних 

стилів і жанрів, описувати соціолінгвальну ситуацію. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування фахових 
компетентностей: 
- Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та 

історії мов, що вивчаються; 
- Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань; 
- Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних 

фактів, інтерпретації та перекладу фахових текстів 

Інформаційне забезпечення: силабус дисципліни, програмне забезпечення Trados 
Multiterm, SDL Trados – за умови участі в проекті Translatel 

Форма проведення занять: Теоретико-практичні заняття 

Семестровий контроль: залік 

 
Повернутися до переліку дисциплін 
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Дисципліна Практична граматика англійської мови  
Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Курс  3 

Обсяг  4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Англійська  

Кафедра  Теорії, практики та перекладу англійської мови 

Вимоги до початку 
вивчення 

Рівень володіння мовою В2 

Що буде вивчатися  Метою курсу є поглиблення знань і розуміння граматичних 
структур сучасної англійської мови, зокрема будуть вивчатися 
морфологічні та синтаксичні характеристики частин мови; 
особливості вживання часових форм в активному та пасивному 
станах; перетворення з прямої мови в непряму; особливості 
узгодження часових форм; модальні дієслова та відтінки значень, 
що ними передаються; дійсний, наказовий та умовний способи 
дієслова. Особливу увагу зосереджено на тенденціях та змінах в 
граматиці сучасної англійської мови, а також на особливостях 
застосування отриманих знань у перекладацькій діяльності. 

Чому це цікаво / 
треба вивчати 

Дисципліна дає можливість поглибити свої знання з граматики 
сучасної англійської мови та стати конкурентноспроможним 
фахівцем-перекладачем міжнародного рівня, який, глибоко 
розуміючи особливості граматичної структури англійської мови, 
зможе вдало підібрати адекватний відповідник під час перекладу 
з/на українську. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 

Очікувані програмні результати навчання: 
- аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють; 
- зіставляти різні одиниці мови і мовлення з метою 

визначення ключової інформації в оригінальному тексті; 
- збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати 

факти мови і мовлення й використовувати їх для розв’язання 
складних завдань у спеціалізованих сферах професійної 
діяльності та/або навчання.  

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування фахових 
компетентностей: 

- здатність усвідомлювати принципи організаціі ̈мови, ії ̈природу, 
функціі,̈ рівні та структурну типологію мов світу;  

- здатність до соціолінгвістичного, лінгвокультурологічного та 
порівняльно-типологічного аналізу мовних явищ.  

Інформаційне забезпечення: силабус дисципліни, навчально-методичний комплекс  

Форма проведення занять: практичні заняття 

Семестровий контроль: залік  

 
Повернутися до переліку дисциплін 


