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Полтава – 2018 



1. Інформація про програму 

 

Загальний опис: 

1.1. Кваліфікація, що присвоюється. Бакалавр філології за спеціалізацією 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - 

англійська  

1.2. Тривалість програми. 4 роки. 

1.3. Кількість кредитів ЄКТС. 240 кредитів ЄКТС. 

1.4. Рівень вищої освіти. Перший (бакалаврський рівень). 

1.5. Галузь знань. 03 Гуманітарні науки. 

1.6. Профіль програми. Освітньо-професійна програма. 

1.7. Результати навчання. 

Перелік компетентностей, яких набувають здобувачі вищої освіти: 

1. Інтегральна компетентність - Оволодіння професійними знаннями та 

вмінням застосовувати їх у  професійній перекладацькій діяльності. Усебічні 

лінгвістичні знання з історії мови, теоретичних основ мовознавства та 

перекладознавства, основних процесів розвитку мовленнєвих явищ, розуміння 

процесів, що формують мову як систему. 

 

2. Загальні компетентності: 

1. Здатність використати методи гуманітарних та соціально-економічних 

наук у різних видах професійної соціальної діяльності.  

2. Здатність формувати власні оцінки, позиції  щодо ставлення до 

минулого, сучасного і майбутнього України. 

3. Здатність творчо підходити до складних, суперечливих проблем 

сучасної соціальної дійсності. 

4. Здатність аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства. 

5. Здатність орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і 

рівень макро- і мікроекономіки. 

6. Здатність застосовувати досягнення національної та світової культури 

у вирішенні своїх професійних та життєвих завдань. 

7. Здатність використовувати принципи історичного підходу при 

інтерпретації різних подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього. 

8. Здатність до абстрактного аналізу та синтезу. 

9. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

10. Здатність працювати в команді. 

11. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні   

   проблеми. 

13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

 

3. Фахові компетентності: 

1. Здатність використовувати набуті знання з фундаментальних та 

професійно орієнтованих дисциплін, володіти розвиненою культурою мислення, 

вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово. 



2. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній 

області. 

3. Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації.  

4. Здатність до наукової організації праці. 

5. Здатність використовувати можливості і методи застосування 

комп'ютерної техніки в своїй професійній діяльності. 

6. 3датність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної 

практики. 

7. Здатність розуміти основні проблеми своєї дисципліни. що 

визначають конкретну галузь його діяльності. 

8. Здатність використовувати чотири види мовленнєвої діяльності на базі 

достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, 

пунктуації та лінгвокраїнознавства. 

9. Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії на 

практиці. 

10. Здатність перекладати, реферувати та анотувати державною й 

іноземною мовами (англійською і німецькою) різножанрові тексти. 

11. Здатність застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше): враховувати 

системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу. 

12. Здатність використовувати у праці перекладу довідкову літературу, 

різнотипні словники, електронні бази даних. 

13. Здатність до творчого підходу у процесі перекладу в різних ситуаціях. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти сформульований 

у термінах результатів навчання: 

1. Демонструвати знання теорій, методів і функцій перекладу, сучасних 

мовних концепцій. 

2. Демонструвати навички перекладу та редагування. 

3. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації. 

4. Демонструвати уміння орієнтуватися в базових поняттях, основних 

відомостях з різних розділів мовознавства. 

5. Виявляти уміння спланувати й реалізувати комунікативний намір, 

встановити та підтримати контакт зі співрозмовниками, змінювати мовленнєву 

поведінку залежно від комунікативної ситуації. 

6. Застосовувати методи перекладу для забезпечення ефективної роботи 

перекладача. 

7. Демонструвати знання та вміння використовувати словниковий запас 

для спілкування у різних сферах життя. 

8. Здійснювати спілкування в усній і писемних формах вільно, коректно 

та ефективно. 

9. Демонструвати навички використання сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій в перекладі. 

10. Проявляти навички практичного застосування сучасної мови в усному 

та писемному мовленні. 



11. Показувати навички адекватного сприйняття, розуміння, оцінювання і 

відтворювання почутого чи прочитаного. 

12. Демонструвати здатність вирішувати засобами іноземної мови 

актуальні завдання спілкування в різних сферах життя. 

13. Виявляти знання способів правильного використання мови в різних 

ситуаціях міжкультурного спілкування. 

14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

15. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі. 
 

1.8.  Структурна діаграма програми з кредитами. 

 

Шифр 
Назва навчальних дисциплін та 

складових навчального процесу 

Загальний 

обсяг, 

год. 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

1 курс 

ОЗП 1.1.2 Вступ до мовознавства 90 3 

ОЗП 1.1.4 Інформаційні системи та технології 90 3 

ОЗП 1.1.5 Історія України 90 3 

ОЗП 1.1.6 Історія української культури 90 3 

ОЗП 1.1.8 Правознавство 90 3 

ОЗП 1.1.11 Сучасна українська літературна мова 120 4 

ОЗП 1.1.13 Університетська освіта 90 3 

ОЗП 1.1.14 Фізичне виховання 60 2 

ОЗП 1.1.15 Філософія 90 3 

ОПП 1.2.1 Латинська мова 90 3 

ОПП 1.2.7 Практичний курс другої іноземної мови 

(німецька) 

240 8 

ОПП 1.2.8 Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська) 

345 11,5 

ОПП 1.2.9 Романо-германське мовознавство 90 3 

НП 1.3.1 Навчальна практика з перекладу 225 7,5 

 Всього за рік 1800 60 

2 курс 

ОЗП 1.1.3 Загальна теорія перекладу 120 4 

ОЗП 1.1.7  Культурологія 90 3 

ОЗП 1.1.9 Системи технологій 90 3 

ОЗП 1.1.10 Стилістика сучасної української 

літературної мови 

105 3,5 

ОЗП 1.1.14 Фізичне виховання 60 2 

ОПП 1.2.7 Практичний курс другої іноземної мови 

(німецька) 

345 11,5 

ОПП 1.2.8 Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська) 

405 13,5 



ВЗП1 2.1.2 Психологія 90 3 

ВЗП 2.1.6 Соціологія 90 3 

ВЗП 2.1.3 Етика та естетика 90 3 

ВЗП 2.1.4 Конфліктологія 90 3 

ВЗП 2.1.5 Логіка 90 3 

ВЗП 2.1.1 Політологія 90 3 

ВПП2 2.2.1.3 Національна економіка 90 3 

ВПП 2.2.1.13 Сучасні ділові папери 90 3 

ВПП 2.2.2.13 Ділова українська мова 90 3 

ВПП 2.2.2.3 Міжнародна економіка 90 3 

НП 1.3.1 Навчальна практика з перекладу 225 7,5 

 Всього за рік 1800 60 

 

3 курс 

ОЗП 1.1.1 Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці 

90 3 

ОПП 1.2.2 Лексикологія англійської мови 135 4,5 

ОПП 1.2.6 Практика письмового та усного 

перекладу першої іноземної мови 

(англійська) 

90 3 

ОПП 1.2.7 Практичний курс другої іноземної мови 

(німецька) 

225 7,5 

ОПП 1.2.8 Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська) 

270 9 

ОПП 1.2.10 Стилістика англійської мови 90 3 

ВПП 2.2.1.1 Етика ділового спілкування 90 3 

ВПП 2.2.1.2 Менеджмент 90 3 

ВПП 2.2.1.4 Основи комунікативної лінгвістики 135 4,5 

ВПП 2.2.1.6 Особливості перекладу текстів 

економічного спрямування англійською і 

німецькою мовами 

135 4,5 

ВПП 2.2.1.7 Переклад текстів аграрного спрямування 

англійською і німецькою мовами  

135 4,5 

ВПП 2.2.1.15 Усний послідовний двосторонній 

переклад першою іноземною мовою 

(англійська) 

90 3 

ВПП 2.2.2.1 Етика спілкування в іншомовному 

середовищі 

90 3 

ВПП 2.2.2.4 Основи теорії мовної комунікації 135 4,5 

ВПП 2.2.2.2 Офісний менеджмент 90 3 

ВПП 2.2.2.6 Переклад у галузі економіки англійською 

і німецькою мовами 

135 4,5 

ВПП 2.2.2.7 Переклад у галузі 

сільськогосподарського виробництва 

135 4,5 



англійською і німецькою мовами 

ВПП 2.2.2.15 Теоретична граматика сучасної 

англійської мови 

90 3 

ВП 1.3.2 Практика з письмового перекладу 225 7,5 

 Всього за рік 1800 60 

4 курс 

ОЗП 1.1.12 Українська мова для перекладачів 

(редагування перекладу) 

105 3,5 

ОПП 1.2.3 Лінгвокраїнознавство англомовних країн 90 3 

ОПП 1.2.4 Переклад спеціальних текстів: 

юридичних, науково-технічних, 

суспільно-політичних, дипломатичних 

(англійською і німецькою мовами) 

180 6 

ОПП 1.2.5 Практика письмового та усного 

перекладу другої іноземної мови 

(німецька) 

90 3 

ОПП 1.2.7 Практичний курс другої іноземної мови 

(німецька) 

120 4 

ОПП 1.2.8 Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська) 

180 6 

ВПП 2.2.1.5 Основи підготовки гідів-перекладачів 90 3 

ВПП 2.2.1.8 Порівняльна типологія лексики і 

граматики англійської, німецької та 

української мов 

105 3,5 

ВПП 2.2.1.9 Право інтелектуальної власності  90 3 

ВПП 2.2.1.10 Сучасна англійська ділова мова  120 4 

ВПП 2.2.1.11 Сучасна німецька ділова мова 120 4 

ВПП 2.2.1.12 Сучасна світова література 150 5 

ВПП 2.2.1.14 Усний послідовний двосторонній 

переклад другою іноземною мовою 

(німецька) 

90 3 

ВПП 2.2.2.9 Авторське право та суміжні права 90 3 

ВПП 2.2.2.14 Лінгвокраїнознавство німецькомовних 

країн 

90 3 

ВПП 2.2.2.10 Переклад іноземної (англійської) ділової 

документації 

120 4 

ВПП 2.2.2.11 Переклад іноземної (німецької) ділової 

документації 

120 4 

ВПП 2.2.2.12 Сучасний літературний процес: імена та 

напрями 

150 5 

ВПП 2.2.2.8 Типологічні зв’язки лексики і граматики 

англійської, німецької та української мов 

105 3,5 

ВПП 2.2.2.5 Туристичне краєзнавство 90 3 

ВП 1.3.3 Практика з усного перекладу 180 6 



ДА 1.4.1 Атестаційний екзамен 90 3 

 Всього за рік 1800 60 

 Всього за програмою спеціальності 7200 240 
 

1на другий курс навчання здобувач вищої освіти обирає для вивчення дві з шести 

запропонованих вибіркових дисциплін; 
2на другому, третьому і четвертому курсах навчання здобувач вищої освіти обирає для 

вивчення один із двох запропонованих блоків вибіркових дисциплін.     

 

1.9. Форма навчання. Денна. 

1.10.  Гарант програми. Тагільцева Я. М., кандидат філологічних наук, доцент. 

 

 

 

2. Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін). 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.1  

2.2. Назва. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці  

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки.  

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. ІV.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дрожчана О. У.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. Категорійно-понятійний апарат з 

безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Природні небезпеки. Техногенні 

небезпеки. Соціально-політичні небезпеки. Соціальні та психологічні фактори 

ризику. Поведінкові реакції населення у НС. Культура здоров’я. Застосування 

ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних 

моделей виникнення та розвитку НС. Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційнофункціональна структура захисту населення та 

АТО у НС. Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні основи 

охорони праці. Державне управління охороною праці, державний нагляд і 

громадський контроль за охороною праці. Організація охорони праці на 

підприємстві. Навчання з питань охорони праці. Профілактика травматизму та 

професійних захворювань. Основи фізіології та гігієни праці. Повітря робочої 

зони. Освітлення виробничих приміщень. Основні світлотехнічні визначення. 

Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. 

Основні вимоги до виробничого освітлення. Нормування освітлення, розряди 



зорової роботи. Основи виробничої безпеки – вимоги безпеки під час 

користування офісною технікою. Електробезпека. Основи пожежної 

профілактики на виробничих об’єктах.  

2.11. Рекомендована література.  

1. Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Вершиніна Н. П. Безпека 

життєдіяльності: навч. посіб. Харків: Факт, 2005. 348 с.  

2. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: 

навч. посіб. Львів: Новий Світ-2000, 2002. 328 с.  

3. Мохняк С. М. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. Львів: 

Видавництво НУ Львівська політехніка, 2009. 264 с.  

4. Піскунова Л. Е., Прилипко В. А., Зубок Т. О. Безпека життєдіяльності: 

підручник. Київ: Академія, 2012. 222 с.  

5. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. Львів: Видав. центр 

ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. 301 с.  

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – ведення конспекту лекцій; виконання практичних 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; розв’язання тестів;  

− підсумковий контроль – іспит.  

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.2 

2.2. Назва. Вступ до мовознавства. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дедухно А. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

 ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і 

вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  



Мовознавство як наука. «Вступ до мовознавства» як наукова дисципліна. 

Природа, функції і будова мови. Теорії походження мови. Взаємодія мов і 

закономірності їх розвитку. Класифікація мов світу. Фонетика. Взаємодія звуків 

у процесі мовлення. Фонологічні аспекти дослідження в мовознавстві. 

Просодичні засоби. Історія і сучасність письма. Лексикологія. Лексико-

семантична система мови. Граматика. Морфологія. Граматика. Синтаксис. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Вступ до мовознавства : підручник / О. І. Голубовська, С. М. Лучканин, 

В. Ф. Чемес та ін.; за ред. О. І. Голубовської. Київ: ВЦ «Академія», 2016. 320 с. 

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: підручник. Київ: Академія, 

2006. 336 с. 

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: підручник.  3-тє вид., стер. Київ:  

ВЦ «Академія», 2014. 302 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; виконання 

навчальних завдань; підготовка і виступ з науковою доповіддю; виконання 

індивідуальних та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.3 

2.2. Назва. Загальна теорія перекладу. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2. 

2.6. Семестр. IV.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б лектора Тагільцева Я. М. 

2.9. Програмні результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.   

Переклад: проблема дефініції та типологія. Оцінка якості перекладу. 

Фонетичний аспект перекладу. Граматичнй аспект перекладу. Лексичний 

аспект перекладу. Проблема лакун і реалій в перекладознавтсві. Прагматичний 

аспект перекладу. Труднощі перекладу. 

2.11. Рекомендована література.    

1. Велединская С. Б. Курс общей теории перевода: учебное пособие. 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. 230 с. 

2. Гарбовский Н. К. Теория перевода. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. 544 с. 

3. Илюшкина М. Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы: 

учеб, пособие / науч. ред. М. О. Гузикова. М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал, федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 84 с. 

4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). 

Вінниця: Нова Книга, 2017. 448 с. 

5. Литвин I. М. Перекладознавство: Науковий посібник. Черкаси: 

Видавництво Ю. А. Чабаненко, 2013. 288 с. 

6.  Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки 

лингвистической теории перевода. М.: Валент, 2007. 244 с. 

7. Baker М. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New 

York: Routledge, 2001. 654 p. 

8.  Munday J. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. New 

York: Routledge, 2008. 229 p. 

9. Pym A. Exploring Translation Theories. Abingdon : Routledge, 2010. 186 p. 

2.12. Методи контролю:   

− поточний контроль – захист реферату; розв’язування тестів; підготовка 

презентацій; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Код навчальної дисципліни. ОЗП 1.1.4  

2.2. Назва. Інформаційні системи та технології. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора. Протас Н. М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати.  



ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.  

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Теоретичні основи інформаційних відносин у суспільстві. Інформаційні 

технології як інструмент обробки інформації в процесі професійної діяльності. 

Документування професійної діяльності та система організаційно-розпорядчої 

документації. Технології обробки текстової інформації. Технології обробки 

документів засобами електронного офісу. Організація роботи та основні методи 

застосування пакетів прикладних програм загального призначення. Технології 

табличної обробки структурованих даних. Бази даних. Програмні засоби роботи 

з базами даних. Сутність інформаційних систем. Використання 

автоматизованих інформаційних систем у професійній діяльності. Мережні 

технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків. Інформаційні ресурси 

локальної та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Інформаційна безпека. 

Апаратні та програмні засоби захисту інформації. Правове регулювання 

інформаційної сфери. 

2.10. Рекомендована література.  

1. Білик В. М., Костирко В. С. Інформаційні технології та системи: 

навчальний посібник.  К.: ЦУЛ, 2006. 232 с.  

2. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навчальний 

посібник. Харьків: ХНАМГ, 2010. 222 с. URI: http://eprints.kname.edu.ua/ 20889/ 

1/ Gritsunov_2.pdf. 

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

діяльності перекладача: навчальний посібник з інформаційних технологій для 

студентів першого (бакалаврського) рівня, а також другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, галузі знань «Гуманітарні науки», спеціальності 

«Філологія»,  «Переклад».  Хмельницький: ХНУ, 2016. 75 с. 

4. Інформаційні технології в перекладі: навчальний посібник / за заг. 

ред. Т. І. Коваль. К.: Видавничий центр КНЛУ, 2010.  261 с. 

5. Маренич М. М., Кондратюк М. І., Копішинська О. П., Уткін Ю. В. 

Інформаційні технології в агрономії: навчальний посібник. Харків: Вид.-во 

«Фінарт», 2017.  352 с. 

6. Тарасенко Р. О., Гаріна С. М., Рабоча Т. П. Інформаційні технології: 

навчальний посібник.  К.: Вид.-во «Алефа», 2009. 312 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; виконання завдань 

лабораторних робіт; оформлення та захист звітів із лабораторних робіт; 

виконання завдань із самостійної роботи; виконання тестів на ПК; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.4 

2.2. Назва. Історія та культура України. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

http://eprints.kname.edu.ua/


2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1. 

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б лектора Макарець С. В. 

2.9. Програмні результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.   

Вступ до курсу. Стародавня історія України. Київська Русь і Галицько-

Волинська держава. Історико-культурний розвиток українських земель у 

литовсько-польську добу (др. пол. ХІV – п. пол. ХVІІ ст.). Історія та культура 

Гетьманщини. Бароко. Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій 

у ХІХ ст. Національно-культурне відродження України. Україна на початку ХХ 

ст. (1901 – 1921 рр.). Модерн. Україна в умовах тоталітарного режиму (1921 – 

1991 рр.). Андеграунд. Україна в роки незалежності. Постмодернізм.  

2.11. Рекомендована література.    

1. Історія та культура України: навч. посіб. / уклад. Дедурін Г. Г., Іванов 

С. Ю., Чорний І. В. Харків: ХНУВС, 2017. 108 с. 

2. Історія і культура України: електрон. підручник для студ. природнич. і 

техн. спец. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик. Діпропетровськ: ДНУ 

ім. Олеся Гончара, 2016. 206 с. 

3. Історія української культури: навч. посіб. / за ред. О. Ю. Палової.  Київ: 

Центр учбової літератури, 2012. 368 с. 

4. Мєднікова Г. С., Гурова І. В. Українська культура: витоки і сучасність: 

навч. посіб.  Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017. 256 с. 

5. Савченко Н. М., Подольський М. К. Історія України: модульний курс: 

навч. посіб. для студ. вузів. Київ: Інкос, 2006. 544 с.  

2.12. Методи контролю:   

− поточний контроль – усне опитування; тестування; написання 

рефератів; підготовка презентацій; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОПП 1.1.7 

2.2. Назва. Культурологія. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. загальної підготовки. 



2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. ІII.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Шаравара Т. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Методологічні основи вивчення дисципліни „Культурологія”. Культура 

на ранніх етапах свого розвитку. Культура народів Стародавнього Сходу. 

Антична культура. Культура в епоху Середньовіччя. Культура епохи 

Відродження та Реформації. Культура епохи Абсолютизму та Просвітництва. 

Культура ХХ - поч. ХХІ ст. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Історія української та зарубіжної культури. /  В. А. Греченко та ін. 

К.: Літера, 2000. 464 с. 

2. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. К.: ЦУЛ, 2002. 507 с. 

3. Культурологія: теорія та історія культури. / за ред. І. І. Тюрменко. 

К.: ЦУЛ, 2004. 368 с.   

4. Шаравара Т.О. Історія української культури. Полтава, 2015. 180 с. 

5. Верига Василь. Нариси з історії України. Львів: Видавництво «Світ», 

1996. URL: http:histua.com/knigi/narisi-z-istorii-ukraini 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – підсумкова контрольна робота; виступи на 

семінарах; виконання завдань самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.8 

2.2. Назва. Правознавство. 

2.3. Тип. Обов'язкова. 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1. 

2.6. Семестр. I. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б. лектора/ лекторів. Осташова В. О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати.  

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 



2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Основи теорії права і держави. Конституційне право України. 

Адміністративне право. Цивільне право. Трудове право. Аграрне, земельне та 

екологічне право. Кримінальне право. Судові та правоохоронні органи України. 

Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Ведєрніков Ю. А., Грекул В. С. Теорія держави та права: навч. посіб. 

Київ: ЦУЛ, 2005. 224 с. 

2. Логвинова М., Кафарський В. Основи правознавства / за ред. 

В. П. Нагребельного. Київ: ЦУЛ, 2005. 568 с. 

3. Основи правознавства: навч. посіб. / Негодченко О. В. та ін. Київ: ЦУЛ, 

2005. 416 с. 

4. Основи правознавства України: навч. посіб. для підгот. бакалаврів у 

ВНЗ II-IV рівнів акредитації М-ва аграр. політики України / Каркач П. М., 

Головко В. О., Барановський Д. І. та ін. Харків: Еспада, 2008. 338 с. 

5. Правознавство: підручник / Берлач А. І. та ін.; за ред. В. В. Копєйчиков, 

А. М. Колодій. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 792 с. 

2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль – розв’язування тестів; виконання вправ на 

практичних заняттях; виконання завдань самостійної роботи; написання 

рефератів за темами навчальної дисципліни; підготовка доповіді на 

конференцію; 

– підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП. 1.1.10 

2.2. Назва. Стилістика сучасної української літературної мови. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. ІII.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Сизоненко Н. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 



ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Стилістика як лінгвістична наука. Основні поняття стилістики. Стильова 

диференціація сучасної української літературної мови. Форми мови. Фонетичні, 

лексичні та фразеологічні засоби стилістики. Стилістичні функції засобів 

словотвору. Морфологічні засоби стилістики. Стилістичне використання 

синтаксичних засобів. Стилістичні засоби української мови. 

Лінгвостилістичний аналіз тексту. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Дедухно А. В., Сизоненко Н. М. Практикум з дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти аграрних 

вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Київ: Видавництво Ліра-

К, 2016. 180 с. 

2. Дудик П. С. Стилістика української мови : навч. посіб. Київ: Академія, 

2006. 268 с. 

3. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української 

мови: підруч. Київ: Вища школа, 2006. 462 с. 

4. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: підруч для 

студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти. 3-е вид., переробл. та доповн. Тернопіль: 

Навч. кн.; Богдан, 2000. 248 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – виконання навчальних завдань, виконання завдань 

самостійної роботи, виконання тестових завдань; 

−  підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.11 

2.2. Назва. Сучасна українська літературна мова. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дедухно А. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

 ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

 ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 



ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і 

вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Фонетика. Орфоепія. Фонологія; Письмо. Графіка. Орфографія; 

Лексикологія. Фразеологія; Лексикографія; Словотвір; Морфологія; Синтаксис. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Бойко В. М., Давиденко Л. Б. Граматика української мови: Морфеміка. 

Словотвір. Морфологія: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2014. 248 с. 

2. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного. Вид. 2-ге. 

Київ : Либідь, 2017. 360 с. 

3. Сучасна українська літературна мова: Вправи. Завдання. За творами 

Т. Г. Шевченка: навч. посіб. / За ред. Г. М. Вокальчук, В. М. Мойсієнка. Київ: 

ВЦ «Академія», 2016. 224 с. 

4. Сучасна українська мова : Підручник / За ред. О. Д. Пономарева. 4-те 

вид. Київ: Либідь, 2008. 488 с. 

5. Шевчук С. В., Кабиш О. О., Клименко І. В. Сучасна українська 

літературна мова: Навчальний посібник. Київ: Алерта, 2017. 544 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; виконання 

навчальних завдань; виконання індивідуальних та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП. 1.1.12 

2.2. Назва. Українська мова для перекладачів (редагування перекладу). 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VIІI.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Сизоненко Н. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 



ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Редагування як одна зі складових професії перекладача. Помилки. 

Класифікація помилок. Логічна та фактологічна основи редагування. Одиниця 

перекладу. Проблема оцінювання якості перекладу. Лінгвістичні засади 

відтворення та редагування іншомовних текстів. Стилістичні основи 

редагування перекладів. Робота редактора над лексикою перекладного тексту. 

Типові помилки в мовностилістичному використанні морфологічних засобів. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Завгородня Л. В. Основи літературного редагування та коректури: 

навч. посіб. Черкаси: Брама – Україна, 2010. 164 с. 

2. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: навч. 

посіб. Львів: ВФ Афіша, 2006. 416 с. 

3. Сізова К. Л., Алексєєнко Н. М., Бутко Л. В. Практикум з редагування: 

навч. посіб. Київ: Наша культура і наука, 2007. 112 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – виконання навчальних завдань, виконання завдань 

самостійної роботи, виконання тестових завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.13 

2.2. Назва. Університетська освіта. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1.  

2.6. Семестр. I.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Песцова-Світалка О. С. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

  ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 



2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Університетська освіта в контексті Болонського процесу. 

Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою. 

Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності. 

Бібліотека  закладу вищої освіти і правила користування її фондами. Соціально-

культурна інфраструктура закладу вищої освіти. Студентське самоврядування як 

невід’ємна складова демократизації вищої освіти. Зміст вищої школи в Україні. 

Організація навчальної роботи у ВНЗ. Наукові дослідження – шлях до розв'язання 

проблем методики. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Кузьмінський Н. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. К.: Знання, 

2011. 486 с.  

2. Університетська освіта в Україні та Болонський процес: Навч. посіб. і 

термін. словн.  / Головчук А. Ф. та ін.; за ред. А. Ф. Головчука. К.: Аграрна 

освіта, 2007. 83 с.  

3. Комплексна цільова програма розвитку Полтавської державної 

аграрної академії на період до 2020 року / Полтавська державна аграрна 

академія. URL: https://www.pdaa.edu.ua/lib/docs/prog/prog.html 

4. Концепція освітньої діяльності Полтавської державної аграрної 

академії / Полтавська державна аграрна академія. URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/lib/docs/konc/konc.html 

5. Про організацію освітнього процесу в Полтавській державній аграрній 

академії / Полтавська державна аграрна академія. URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/lib/docs/polozosvpros/polozosvpros.html 

6. Положення про студентське самоврядування Полтавської державної 

аграрної академії / Полтавська державна аграрна академія. URL: 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2371/polozhennyaprostudentskesam

ovryaduvannyavpdaa.pdf 

7. Положення про психологічну службу в системі освіти України. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua. 

8. Психологічна служба ПДАА / Полтавська державна аграрна академія. 

URL: https://www.pdaa.edu.ua/content/psyhologichna-sluzhba-poltavskoyi-

derzhavnoyi-agrarnoyi-akademiyi 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – опитування, розв’язування тестів, виконання 

завдань на семінарських заняттях, виконання завдань самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.14  

2.2. Назва. Фізичне виховання.  

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки.  

2.5. Рік навчання. 1, 2.  

2.6. Семестр. I, II, III, IV.  

https://www.pdaa.edu.ua/lib/docs/prog/prog.html
http://zakon4.rada.gov.ua/


2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б. лектора/ лекторів. Явтушенко М. М.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Фізична культура і система фізичного виховання у вищому навчальному 

закладі. Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом. 

Легка атлетика. Навчання техніки легкоатлетичних елементів. Розвиток 

швидкості. Розвиток спритності. Розвиток витривалості. Гімнастика. Навчання 

технічних елементів гімнастики. Вдосконалення гімнастичних комбінацій. 

Волейбол. Навчання технічних елементів волейболу. Вдосконалення техніки 

волейболу. Баскетбол. Навчання технічних елементів баскетболу. 

Вдосконалення техніки баскетболу. Основи розвитку та вдосконалення 

фізичних якостей. Основи раціонального харчування при різноманітних видах і 

умовах праці та особливостях життєдіяльності  

2.11. Рекомендована література.  

1. Амосов Н. М., Муравов И. В. Сердце и физические упражнения. Київ: 

Здоровья, 1985. 80с.  

2. Баранов В. М. В мире оздоровительной физкультуры. Київ: Здоровья, 

1987. 134 с.  

3. Белов Р. А., Сермеев Б. В., Третьяков Н. А. Самостоятельные занятия 

студентов физической культурой: Учебное пособие. – Київ: Вища школа, 1988. 

208с.  

4. Булич Е. Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: 

навчальний посібник. – Київ: ІЗМН, 1997. 114 с.  

5. Віровський Л. П. Атлетична гімнастика: навчальний посібник. Київ: 

ІСДО, 1994. 100 с.  

2.12. Методи контролю.  

- поточний контроль – вивчення, засвоєння та вдосконалення технічних 

навичок та елементів тем на практичних заняттях та лекціях; розв’язування 

тестів; виконання нормативів на практичних заняттях; виконання комплексів 

ВГ та РГГ; написання рефератів за темами навчальної дисципліни; участь у 

спортивних заходах;  

- підсумковий контроль – залік.  

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.15 

2.2. Назва. Філософія. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1. 



2.6. Семестр. I. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Шейко С. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти буття людини, фундаментальні принципи природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Філософія як специфічний тип знань. Стародавня філософія. Філософія 

Середньовіччя та Відродження. Філософія Нового часу та Просвітництва. 

Німецька класична філософія. Сучасна світова філософія. Українська 

філософія. Онтологія: проблема буття. Свідомість. Філософія пізнання. Логіка 

методологія наукового пізнання. Філософська антропологія. Соціальна 

філософія. Філософія науки і культури, стратегія майбутнього. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Варвянський С. М. Методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни за кредитно-модульною системою (Філософія, логіка, 

релігієзнавство) /за ред. Варянський С. М., Шейко С. В. Полтава, 2007. 107 с. 

2. Киричок О. Б. Філософія: підручник. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. 325 с. 

3. Пазенюк В. С. Філософія: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2008. 280 с.  

4. Подольська, Є. А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, 

логіка, етика, естетика, релігієзнавство: навч. посібник. Київ: Центр навчальної 

літератури, Інкос, 2006. 624 с.  

5. Петрушенко В. Л. Філософія: навч. посібник. Львів: Новий світ – 2000, 

2012. – 647 с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль – ведення конспекту; усне опитування; написання 

рефератів-презентацій; тестування; контроль виконання завдань з самостійної 

роботи; 

- підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.1  

2.2. Назва. Латинська мова. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1.  



2.6. Семестр. I.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС.  3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Савенкова О. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Фонетика. Дієслово: граматичні категорії дієслова; основні форми 

дієслова; дієвідміни. Часи системи інфекта. Система перфекта. Іменник: 

граматичні категорії іменника, словникова форма іменника. Прикметник: 

граматичні категорії прикметника; словникова форма прикметника. Синтаксис 

простого поширеного речення. Перша відміна. Друга відміна. Третя відміна. 

Типи відмінювання третьої відміні. Найважливіші винятки з правил про рід 

іменників третьої відмніни. Четверта і п’ята відміни. Ступені порівняння 

прикметників. Часи та способи у складнопідрядних реченнях.      

2.11. Рекомендована література.  

1. Світлична Є. І., Толок І. О. Латинська мова. К.: Центр учбової 

літератури, 2011. 438 с. 

2. Лєцкін М. О. Латинська мова: навчальний посібник для студентів І 

курсу спеціальності «Англійська та німецька (польська) мови і література» 

факультетів іноземних мов. Житомир, 2005. 96 с. 

3. Ревак Н. Г., Cулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних 

факультетів). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 415 с. 

4. Хоміцька З. М. Латинська мова. – Харків: Право, 2004. 256 с.  

5. Козовик І. Я. Латинскьва мова. Київ: Вища школа, 1993. 248 с. 

6. Савенкова О. О. Lingua Latina. – К.: Либідь, 2016. 213 с. 

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – написання самостійних робіт; вивчення напам’ять 

латинських висловлювань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.2  

2.2. Назва. Лексикологія англійської мови. 



2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. VI.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС.  3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Тагільцева Я. М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

 Об’єкт лексикології. Етимологічний аналіз сучасного  англійського 

словника. Словотвір у сучасній англійській мові. Семасіологія. Англійський 

словник як система. Англійська лексика як адаптивна система. Стилістично 

марковані та стилістично нейтральні слова. Фразеологія. Варіанти англійської 

мови.  

2.11. Рекомендована література.  

1. Антрушина Г. Б.,  Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. М.: 

Дрофа, 2004. 288 с. 

2. Елисеева В. В. Лексикология английского языка (учебник).СПб: 

СПбГУ, 2003. 44 с. 

3. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика. 

Вінниця: Нова книга, 2007. 528 с. 

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – контрольна робота; контроль виконання 

самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Англійська. 

 

2.1. Шифр OПП 1.2.4 

2.2. Назва. Переклад спеціальних текстів: юридичних, науково-

технічних, суспільно-політичних, дипломатичних (англійською і німецькою 

мовами). 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки.  



2.5. Рік навчання. 4. 

2.6. Семестр VII. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 

2.8. П.І.Б. лектора. Воскобойник В. І., Воловик Л. Б. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Основні типи текстів юридичної тематики та види їх перекладу (повний 

письмовий переклад, реферативний переклад, анотаційний переклад, 

послідовний і синхронний переклад). Способи та прийоми, що 



використовуються для перетворення формальних структур оригіналу на 

структури тексту-перекладу при тотожності змісту обох текстів. 

Основні типи текстів науково-технічної тематики та види їх перекладу 

(повний письмовий переклад, реферативний переклад, анотаційний переклад, 

послідовний і синхронний переклад). Способи та прийоми, що 

використовуються для перетворення формальних структур оригіналу на 

структури тексту-перекладу при тотожності змісту обох текстів. 

Основні типи текстів суспільно-політичної тематики та види їх перекладу 

(повний письмовий переклад, реферативний переклад, анотаційний переклад, 

послідовний і синхронний переклад). Способи та прийоми, що 

використовуються для перетворення формальних структур оригіналу на 

структури тексту-перекладу при тотожності змісту обох текстів. 

Основні типи текстів дипломатичної тематики та види їх перекладу 

(повний письмовий переклад, реферативний переклад, анотаційний переклад, 

послідовний і синхронний переклад). Способи та прийоми, що 

використовуються для перетворення формальних структур оригіналу на 

структури тексту-перекладу при тотожності змісту обох текстів.  

Особливості передачі в перекладі жанрової специфіки текстів. Лексико-

семантичні особливості документів різних жанрів. Класифікація документів: 

апостиль, довіреність, договори, статути, заяви, свідоцтва, патенти, 

посвідчення, закони тощо; оформлення реквізитів та ін. Особливості перекладу 

документів адміністративно-канцелярського підстилю офіційно-ділового 

стилю.  

Ділове листування з іноземними партнерами. Структура та типи ділових 

листів. Запити та пропозиції. Лист-повідомлення, лист-пропозиція, лист-запит 

тощо. Мовленнєві штампи у ділових листах. 

Лексичні особливості текстів сфери юриспруденції, техніки, політики, 

дипломатичних відносин. Словникові та контекстуальні значення. Вибір 

відповідників. Термінологічна синонімія та антонімія. Значення лексичної 

сполучуваності при виборі слова. Запозичення та інтернаціоналізми в текстах. 

Структурно-граматичні особливості текстів сфери юриспруденції, 

техніки, політики, дипломатичних відносин. Структура речень, способи їх 

перекладу з іноземних мов, що вивчаються, українською. Складні синтаксичні 

конструкції у текстах офіційних документів іноземними мовами, що 

вивчаються. 

Письмовий переклад офіційних документів. Мовленнєві штампи, 

особливості перекладу назв, заголовків статей, способи передачі буквенних 

абревіатур. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Антонюк С. М., Бурковська Л. Д. Переклад юридичної, економічної та 

соціально-політичної літератури. Хмельницький: ХНУ, 2008. 72 с. 

2. Бондаренко Є. В. Документація у зовнішній економіці: листування та 

контракти. Х.: Торсінг Плюс, 2006. 224 с. 

3. Гамзатов М. Г. Техника и специфика юридического перевода. СПб., 

2014. 182 с. 



4. Деловая переписка с зарубежным партнером / под ред. 

А. В. Плотникова. К.: Мира, 2000. 126 с. 

5. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування. 

К.: Парламентське вид-во, 2014. 120 с. 

6. Казакова Т. А. Практические основы перевода. СПб.: «Издательство 

Союз», 2011. 320 с. 

7. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і 

технічної літератури. Частина 1. Граматичні труднощі. Страсбург-Фловенція-

Гранада-Київ: TEMPUS, 1997. 376 с.  

8. Карабан В. І., Борисова О. В. Попередження інтерференції мови 

оригіналу в перекладі: Навчальний посібник. / За ред. проф. Карабана В. І. 

Вінниця: Нова книга, 2013. 205 с. 

9. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручник/ 

Т. Р. Кияк та ін. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 

2018. 543 с. 

10. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода. M., 2015. 136 с. 

11. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учебное пособие. –

 М.: ЭТС, 2017. 424 с. 

12. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. К.: Юніверс, 2013. 280 с. 

13. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): 

підручник. Вінниця: Нова Книга, 2011. 448 с. 

14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. К.: Наукова думка, 

2000. 140 с. 

15. Моргун В. В. Теория и практика научно-технического перевода: учеб. 

пособие. Киевский международный ун-т гражданской авиации. К., 2007. 70 с. 

16. Ольховська А. С. Посібник для навчання майбутніх філологів передачі 

імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української мови на 

англійську  (категорія означеності / неозначеності): навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» (англійська 

мова). Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 60 с. 

17. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів. К.: Либідь, 2016. 

208 с. 

18. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США: 

навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Черноватий Л. М. та 

ін. Вінниця: Нова книга, 2007. 416 с. 

2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль – виконання вправ на лабораторних заняттях; 

виконання завдань самостійної роботи; 

– підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Англійська, німецька. 

 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.5 

2.2. Назва. Практика письмового та усного перекладу другої іноземної 

мови (німецька). 

2.3. Тип. Обов’язкова. 



2.4. Цикл. Професійної підготовки.  

2.5. Рік навчання. 4. 

2.6. Семестр VIII. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б. лектора. Воловик Л. Б. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Теорія і практика перекладу. Класифікація перекладу. Категорії 

адекватності в перекладі. Граматичні трансформації при перекладі. Граматична 

синонімія як проблема перекладу. Граматична антонімія як проблема 

перекладу. Прийом калькування при перекладі. Лексичні трансформації при 

перекладі. Способи перекладу лексичних одиниць. Фразеологія. Переклад 

термінів. Синтаксичні та морфологічні труднощі перекладу. Особливості 



синхронного перекладу. Синтаксичні перетворення на рівні цілих речень. 

Жанрово-стилістичні труднощі перекладу. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних 

відносин: навч. Посібник. Львів: Львівський національний університет імені 

Івана Франка, 2014. 

2. Іовенко О. С., Ничка І. Р. Deutsch nach Protokoll. Посібник з лексики та 

граматики для студентів факультетів міжнародних відносин. Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2012. 

3. Кам’янець В. Дипломатія німецькою. Посібник з лексики для 

студентів факультетів міжнародних відносин. Львів: ВНТЛ-Класика, 2009. 

4. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу. 

Вінниця: Нова книга, 2006. 

5. Основи перекладу. Курс лекцій: Навчальний посібник / Мірам Г. Е. та 

ін. Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2002. 

6. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства = Grundkurs 

Translatologie в 2 ч. Теоретичний курс: навч. Посібник. Ч. 1. Львів: Видавничий 

центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. 

2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль – контрольні роботи, виконання завдань на 

практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи;  

– підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Німецька. 

 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.6 

2.2. Назва. Практика письмового та усного перекладу першої іноземної 

мови (англійська). 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки.  

2.5. Рік навчання. 3. 

2.6. Семестр VI. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б. лектора. Воскобойник В. І. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 



ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Лексичні особливості перекладу. Граматичні основи перекладу. 

Компресія та декомпресія при перекладі. Стилістичні особливості перекладу. 

Прагматичні проблеми перекладу. 

1.11. Рекомендована література.  

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное 

пособие. СПб.: „Союз”, 2001. 288 с.  

2. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і 

технічної літератури на укр. мову. Ч.ІІ. Термінологічні і жанровостилістичні 

труднощі. Київ-Кременчук: вид-во Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка, 1999.  

251 с.  

3. Карабан В. І., Борисова О. В., Колодій Б. М., Кузьміна К. А. 

Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та 

лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): Навчальний 

посібник. Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 208 с.  

4. Карабан В. І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську 

мову. Навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. 

Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. 608 с.  

5. Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. К.: 

Фірма „Інкос”, 2002. 320 с.  

6. Коптілов Віктор. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. К.: 

Юніверс, 2003. 280 с.  

7. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): 

підручник. Вінниця: «Нова книга», 2003. 448 с.  



8. Нестеренко Н., Лисенко К. A Course in Interpreting and Translation: 

Посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: 

НОВА КНИГА, 2006. 248 с. 

2.12. Методи контролю:  

- поточний конроль – конрольна робота, виконання завдань самостійної 

роботи; 

- підсумковий контроль – залік.  

2.13. Мова викладання. Англійська. 

 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.7 

2.2. Назва. Практичний курс другої іноземної мови (німецька). 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки.  

2.5. Рік навчання. 1,2,3,4. 

2.6. Семестр I, II, III, IV, V, VI, VII. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 32. 

2.8. П.І.Б. лектора. Воловик Л. Б., Савенкова О. О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Персональна інформація. Світ професій. Дозвілля. Оселя. Життя 

талановитих людей. Життєві злети і падіння. Визначні події. Заклади 

громадського харчування. Життя у місті. Наша планета. Плани на майбутнє. 



Подорож. Повсякденне життя. Що робить людей щасливими? Новини. Їжа. 

Напої. Плани і сподівання. Опис людей, предметів, явищ. Жива історія. Батьки і 

діти. Історії з минулого. Інтерактивний світ. Минуле і сучасне. Дивовижний 

світ. 

Почуття і вподобання. Жваве життя. Відпочинок. Світ пригод. Домашні 

клопоти. Важливі рішення у житті. Сучасні технології. Світ довкола нас. 

Здоров’я. Контакт з людьми. Робота. Реальний та уявний світ. 

Вдома і у від’їзді. Життєвий досвід. Книги. Фільми. Людські стосунки. 

Людські звички. Мрії людини.  

Багатонаціональний світ. Успішне спілкування. Глобальні проблеми. 

Історії з життя знаменитостей. Що таке кохання? Світ ЗМІ. Поради. Нові 

образи. Уроки історії. Спорт. Географічні відомості. Багатогранне життя. 

1.12. Рекомендована література.  

1. Themen aktuell 1: Kursbuch / Hartmut Aufderstraße und andere. Max 

Hueber Verlag, 2007. 159 S. 

2. Themen aktuell 1: Arbeitsbuch / Heiko Bock und andere. Max Hueber 

Verlag, 2007. 200 S. 

3. Themen aktuell 2: Kursbuch / Hartmut Aufderstraße und andere. Max 

Hueber Verlag, 2010. 160 S. 

4. Themen aktuell 2: Arbeitsbuch / Hartmut Aufderstraße und andere. Max 

Hueber Verlag, 2009. 152 S. 

5. Themen aktuell 3. Zertifikatsband: Kursbuch / Michaela Perlmann-Balme 

und andere. Hueber Verlag, 2012. 168 S. 

6. Heiko Bock, Jutta Müller. Themen aktuell 3. Zertifikatsband: Arbeitsbuch. 

Hueber Verlag, 2013. 184 S. 

7. Бориско Н. Ф. Самоучитель немецкого языка. Т.1. Киев: ИП Логос, 

2003. 480 с. 

8. Бориско Н. Ф. Самоучитель немецкого языка. Т.2. Киев: ИП Логос, 

2003. 512 с. 

9. Постнікова О. М. Німецька мова. Розмовні теми: книга 1. К.: А.С.К., 

2001. 400 с. 

10. Постнікова О. М. Німецькамова. Розмовні теми: книга 2. К.: А.С.К., 

2001. – 400 с. 

2.12. Методи контролю:  

поточний контроль – контрольна робота; розповідь теми; контроль 

виконання завдань з самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік, екзамен. 

2.13. Мова викладання. Німецька.  

 

2.1. Шифр. ОПП. 1.2.8  

2. 2. Назва. Практичний курс першої іноземної мови (англійська). 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1,2,3,4.  

2.6. Семестр. I, II, III, IV, V, VI, VII.  



2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 41.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Воскобойник В. І., Тагільцева Я. М., 

Сільчук О. В.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.    

Персональна інформація. Світ професій. Дозвілля. Оселя. Життя 

талановитих людей. Життєві злети і падіння. Визначні події. Заклади 

громадського харчування. Життя у місті. Наша планета. Плани на майбутнє. 

Подорож. Повсякденне життя. Що робить людей щасливими? Новини. Їжа. 

Напої. Плани і сподівання. Опис людей, предметів, явищ. Жива історія. Батьки і 

діти. Історії з минулого. Інтерактивний світ. Минуле і сучасне. Дивовижний 

світ. 

Почуття і вподобання. Жваве життя. Відпочинок. Світ пригод. Домашні 

клопоти. Важливі рішення у житті. Сучасні технології. Світ довкола нас. 

Здоров’я. Контакт з людьми. Робота. Реальний та уявний світ. 

Вдома і у від’їзді. Життєвий досвід. Книги. Фільми. Правда чи брехня? 

Життя у майбутньому. Як досягти успіху? Людські стосунки. Незабутнє 

минуле. Людські звички. Метафори та ідіоми. Мрії людини. Швидкоплинний 

час. 

Багатонаціональний світ. Успішне спілкування. Глобальні проблеми. 

Історії з життя знаменитостей. Що таке кохання? Світ ЗМІ. Поради. Нові 

образи. Уроки історії. Спорт. Географічні відомості. Багатогранне життя. 



2.11. Рекомендована література.  

1. Redston Ch., Cunningham G. Face2Face Intermediate [Student’s Book].  

Cambridge University Press, 2003. 162 p. 

2. Soars L. and J. New Headway. Advanced [Student’s Book]. Oxford 

University Press, 2015.161 p. 

3. Soars L.  and J.  New Headway. Elementary. Fourth edition [Student’s 

Book]. Oxford University Press, 2011. 160 p. 

4.  6. Soars L. and J. New Headway. Pre-intermediate. Fourth edition 

[Student’s Book].  Oxford University Press, 2012.160 p. 

5.  Soars L. New Headway. Upper Intermediate. Fourth edition [Student’s 

Book]. Oxford University Press, 2014. 170 p. 

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – контрольна робота; розповідь теми; контроль 

виконання завдань з самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік, екзамен. 

2.13. Мова викладання. Англійська. 
 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.9 

2.2. Назва. Романо-германське мовознавство. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дедухно А. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 



дослідженнях у галузі філології.   

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Порівняльно-історичний метод та мовні процеси. Визначення 

порівняльно-історичного методу та його відмінні особливості. Мовні процеси 

древності. Поняття споріднених мов та мови-основи. Типи класифікації мов 

світу. Мови світу, їх порівняльне вивчення. Генеалогічна класифікація мов. 

Переваги та недоліки порівняльно-історичного методу.  

Індоєвропейська сім’я мов. Розвиток поглядів на склад індоєвропейської 

сім’ї мов в ХІХ – ХХ сторіччях. Еволюція поглядів на індоєвропейську сім’ю 

мов у зв’язку з відкриттям тохарської та хетської мов. Класифікація 

індоєвропейської сім’я мов. 

Романська група мов. Загальна характеристика романської групи мов. 

Класифікація давніх та сучасних романських мов. Французька, іспанська, 

португальська, італійська, румунська мови.  

Германська група мов. Загальна характеристика германської групи мов. 

Виділення германців з індоєвропейської спільноти. Джерела відомостей про 

древніх германців. Класифікація германських племен. Класифікація давніх та 

сучасних романо-германських мов. Загальні риси романо-германських мов.   
Германська писемність. Історичні пам’ятки. Руни. Готська мова. Загальна 

характеристика пам’яток германської писемності. Рунічне письмо. Готське 

письмо. Латинське письмо. 

Загальна характеристика німецької мови. Виникнення власне німецької 

мови. Давній, середній та сучасний періоди. Давньоверхньонімецький період. 

Середньоверхньонімецький період. Ранньоновонімецький період. 

Новонімецький період. 

Загальна характеристика англійської мови. Особливості давнього, 

середнього та сучасного періодів. Давньоанглійська мова. Середньоанглійська 

мова. Новоанглійська мова. 

Загальна характеристика скандинавських мов. Данська мова. Шведська 

мова. Норвезька мова. Ісландська мова. Фарерська мова. 

Загальна характеристика скандинавських мов. Данська мова. Шведська 

мова. Норвезька мова. Ісландська мова. Фарерська мова. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Арсеньева М. Г. Введение в германскую филологию. Москва: Высшая 

школа, 1998. 320 с. 

2. Жлуктенко Ю. О., Яворська Т. А.  Вступ до германського 

мовознавства.  Київ: Вища школа, 1986. 230 с. 

3.   Левицкий В. В. Введение в германскую филологию. Сборник задач. 

Київ: Вища школа, 1983. 96 с. 

4. Левицький В. В., Кійко С. В. Практикум до курсу «Вступ до 

германського мовознавства». Вінниця: Нова книга, 2003. 192 с. 

5.  Линский С. С. Введение в германскую филологию. Днепропетровск: 

ДГУ, 1975. 82 с. 

6. Приходько А. Н. Методические указания к курсу «Введение в 

германскую филологию». Запорожье: ЗГУ, 1987. 47 с. 



7.  Тарасова В. В. Загальне та германське мовознавство. Київ: 

СпринтПринт, 2013. 480 с. 

8. Фоменко О. Г. Методичні вказівки до курсу «Вступ до германського 

мовознавства». Запоріжжя: ЗДУ, 1992. 55 с. 

9. Хлебникова И. Б. Введение в германскую филологию и историю 

английского языка. Москва: Высшая школа, 1996. 184 с. 

10.  Електронний словник. Офіційний сайт: www.multitran.ru  

11.  Gamla Runinskrifter. URL: http://www.omniglot.com/writing/runic.htm 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту лекцій; робота на практичному 

занятті; виконання завдань самостійної роботи; тестові завдання; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.10 

2.2. Назва. Стилістика англійської мови. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3. 

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Сільчук О. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної 

художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й 

місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації). 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

http://www.multitran.ru/
http://www.omniglot.com/writing/runic.htm


ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами 

при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Стилістика та її зв’язки з іншими лінгвістичними дисциплінами. Основні 

стилістичні поняття. Фоностилістика та основні стилістичні прийоми. 

Морфологічний стилістичний потенціал англійської мови. Засоби стилістичної 

виразності (фігури та тропи). Семантична стилістика. Стилістична 

диференціація словникового складу англійської мови. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. 

М.: Флинта: Наука, 2004. 384 с.  

2. Воробйова О. П., Іноземцева І. О., Подолян І. Е. Інтерпретація тексту. 

Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2004. 80 с. 

3. Гуревич В. В. English Stylistics. Флинта, 2009. 80 с. 

4. Єфанов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і 

дискурсивний аналіз: навчально-методичний посібник. Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2011. 240 с. 

5. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) = 

Theory and Practice of Translation: підручник / за ред. Олександр Іванович Терех. 

Вінниця: Нова книга, 2001. 446 с. 

6. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови: Підручник 

для вузів. / 2-е вид. Вінниця: «Нова книга», 2000. 160 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; контроль виконання 

практичних завдань; тестування; контроль виконання завдань із самостійної 

роботи; експрес-опитування; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Англійська і державна мови. 
 

2.1. Шифр. ВЗП 2.1.1 

2.2. Назва. Політологія.  

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки.  

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. ІІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  



2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Ільченко А. М.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Політика як соціальне явище. Предмет і методи політології. Історія 

світової політичної думки. Історія політичної думки України. Політична 

система суспільства. Політична влада. Держава як політичний інститут. 

Демократія як спосіб організації суспільно-політичного життя. Вибори та 

виборчі системи. Політична свідомість і політична культура. Політична 

ідеологія. Політичні еліти та політичне лідерство. Світовий політичний процес 

та система міжнародних політичних відносин.  

2.11. Рекомендована література.  

1. Бабкіна О. В. Політологія: посібник. К.: «Академія», 1998. 368 с.  

2. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, 

практика. К.: МАУП, 2000. 346 с.  

3. Конституція України: офіційний текст, прийнятий на п'ятій сесії 

Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30: із змінами станом на 1 січня 2006 р. К.: Ін Юре. 2006. 

144 с.  

4. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: навч. посібник для студентів 

вищих навчальних закладів освіти. К.: «Каравела», 2002. 344 с.  

5. Юрій М. Ф. Політологія. К.: Дакор, 2004. 416 с.  

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; участь у 

дискусіях; розв’язування тестів; виконання практичних завдань; підготовка 

реферату з мультимедійною презентацією; виконання завдання самостійної 

роботи;  

− підсумковий контроль – залік.  

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВЗП 2.1.2 

2.2. Назва. Психологія. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. IV.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  



2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Подлєсна Г.В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічника-ми різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 14.  Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Предмет, мета та завдання психології. Методи та галузі психологічної 

науки. Основні напрямки розвитку психологічної науки. Виникнення та 

розвиток психіки. Психологія особистості. Психічні форми освоєння дійсності. 

Психологія спілкування. Психологічна характеристика діяльності. Людина і 

колектив. Індивідуально – психологічні особливості особистості. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Психологія: підруч. [для студ. вищ. тех. навч. закл.] / за ред. 

О. В. Винославської. К.: Інкос, 2005. 352 с. 

2. Данчева О. В. Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та 

бізнесі: Навч. посіб. К.: Лібра, 1998. 270 с. 

3. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів / за 

загальною редакцією акад. С. Д. Максименка. К.: Форум, 2000. 543 с. 

4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посіб. 

для самост. вивчення дисципліни. К.: Екс Об, 1999. 304 с. 

5. Мясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посібник. К.: Вища шк., 2000. 

6. Основи загальної психології / за ред. Максименка С. В. К.: НПЦ 

Перспектива, 1998. 256 с. 

7. Загальна психологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред 

Цимбалюк І. М. К.: Професіонал, 2006. 304 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – відвідування лекцій та практичних занять, ведення 

конспекту, розв’язування тестів, написання рефератів за темами навчальної 

дисципліни; виконання завдань самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 
 

2.1. Шифр ВЗП 2.1.3 

2.2. Назва. Етика та естетика. 



2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2. 

2.6. Семестр. IV. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Колодій О. С. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти буття людини, фундаментальні принципи природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Предмет і завдання етики. Мораль як соціальний феномен. Головні етапи 

історичного розвитку етичної думки. Поняття, структура і характеристика 

моральної свідомості. Моральні виміри спілкування. Національна етика. 

Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика. Визначення та сутність поняття 

«естетика». Специфіка і структура естетичної свідомості. Мистецтво як 

естетичне явище. Мистецтво XX ст. в контексті європейської естетики. 

2.11. Рекомендована література. 

7. Естетика: підручник / за заг. ред. Л.Т. Левчук. 3-тє вид., допов. і 

перероб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 520 с.  

8. Лозовий В.О., Стасевська О.А. Етика: навч. посіб. / за ред. В.О. 

Лозового. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 223 с. 

9. Малахов В.А. Етика: навч. посіб. курс лекцій. 5-е вид. Київ: Либідь, 

2004. 384 с. 

4. Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов 2-е изд., перераб. 

и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 207 с.  

7. Прилуцька А.Є. Культурологія (культурологія, етика, естетика): навч. 

посіб. Харків: Торсінг плюс, 2009. 288 с. 

8. Тофтул М.Г. Етика: підручник. 2-ге вид., випр., допов. Київ: Академія, 

2011. 437 с.  

9. Чистіліна Т.О. Етика та естетика: навч. посіб. Київ: Центр навчальної 

літератури, 2017. 304 с. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль – ведення конспекту; усне опитування; написання 

рефератів-презентацій; тестування; контроль виконання завдань з самостійної 

роботи; 

- підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 
 

2.1. Шифр. ВЗП 2.1.4  

2.2. Назва. Конфліктологія  

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки.  



2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. IV.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Шупта І. М.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Конфлікт: поняття та предмет вивчення. Об’єктивні та суб’єктивні 

причини, функції виникнення конфліктів. Види конфліктів. Динаміка конфлікту 

та механізми його розвитку. Загальна характеристика внутрішньоособистісного 

конфлікту. Міжособистісні конфлікти. Міжгрупові конфлікти. Міждержавні 

конфлікти. Шляхи аналізу конфліктів. Управління стресами в конфліктних 

ситуаціях. Прогнозування, запобігання та профілактика конфліктів. Управління 

конфліктами.  

2.11. Рекомендована література.  

1. Герасіна Л. М., Требін М. П., Воднік В. Д. та ін. Конфліктологія: навч. 

посібник. Харків: Право, 2002. 128 с.  

2. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. 

Конфліктологія: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. 315 с.  

3. Матвійчук Т. Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник. 

Львів: Вид-во «Галич-Прес», 2018. 76 с.  

4. Скібіцька Л. І. Конфліктологія: навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 384 с.  

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та домашніх 

завдань;  

− підсумковий контроль – залік.  

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВЗП. 2.1.5  

2.2. Назва. Логіка.  

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки.  



2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. IІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Шейко С. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  

Логіка як наука. Аналітика понять. Логічні операції на д поняттями. 

Аналітика простих висловлювань. Аналітика складних висловлювань. 

Аналітика дедуктивних виводів. Аналітика недедуктивних виводів.  

2.11. Рекомендована література.  

1. Жеребкін В. Є. Логіка: підручник. К.: Т-во «Знання», 2002. 255 с.  

2. Конверский А. Е. Логика традиционная и современная: учебное 

пособие. М.: Идея-Пресс, 2010. 380 с.  

3. Логіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. 

ред. проф. В. Д. Титова. Х.: Право, 2005. 208 с.  

4. Шенгерій Л. М. Логіка: навч. посіб. Полтава: РВВ ПДАА, 2011. 208 с. 

5. Шенгерій Л. М., Антонець А. В. Логіка: навч. посіб. Полтава: РВВ 

ПДАА, 2013. 104 с.  

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – ведення конспекту, виконання вправ на 

практичних заняттях, логічний диктант, завдання самостійної роботи, 

виконання контрольних робіт, розв’язування тестів;  

– підсумковий контроль – залік.  

2.13. Мова викладання. Державна. 
 

2.1. Шифр ВЗП 2.1.6 

2.2. Назва. Соціологія. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2. 

2.6. Семестр. III. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б. лектора/лекторів. Колодій О. С. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 



ПРН 4. Розуміти буття людини, фундаментальні принципи природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Соціологія як наука про суспільство. Виникнення і становлення соціології 

як самостійної науки. Історія становлення і розвитку соціологічної думки в 

Україні. Суспільство як система. Соціальна структура суспільства. Особистість 

у системі соціальних зв’язків. Методика та техніка соціологічних досліджень. 

Соціологія сім’ї та шлюбу. Соціологія молоді. Соціологія конфлікту. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Волович В. І. Соцiологiя: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 6-те вид.  

Київ: Центр учбової літератури, 2009. 808 с. 

2. Лукашевич М. П., Туленков М. В., Яковенко Ю. І. Соціологія. Основи 

загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник. Київ: Каравела, 2017. 

544 с. 

3. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та 

галузеві теорії: навч. посіб. Київ: Атіло, 2004. 480 с. 

4. Соціологія: підручник для студентів вузів / за ред. В. Г. Городяненка. 

3-е вид., перероб. і доп. Київ: Академія, 2008. 544 с. 

5. Соціологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів 2-ге вид., / за заг. 

ред. В. І. Докаша. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 448 с. URL: 

http://www.sociology.chnu.edu.ua/res/sociology/Soc.%20kafedr.%20posibnyk.pdf. 

2.12. Методи контролю: 

- поточний контроль – ведення конспекту; усне опитування; написання 

рефератів-презентацій; тестування; контроль виконання завдань з самостійної 

роботи; 

- підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.1 

2.2. Назва. Етика ділового спілкування. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Шупта І. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 



ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Спілкування як соціальний феномен. Функції спілкування. Невербальне 

спілкування. Ділове спілкування та форми обговорення ділових проблем. 

Мистецтво правильно мислити та говорити. Уміння слухати. Формальні та 

неформальні стосунки з колегами, підлеглими керівниками. Конфлікти під час 

спілкування. Ділове спілкування в процесі управління персоналом. Службовий 

етикет. Моральні принципи та засади. Щоденний етикет. Імідж ділової людини. 

Особливості міжнародного спілкування. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Етика ділового спілкування. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., 

Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф., Чуприк Н. В., Анохіна Л. П.; за редакцією Т. Б. 

Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. К.: Центр учбової літератури, 2007. 

344 с. URL: http://shron.chtyvo.org.ua/ Hrytsenko_TB/Etyka_ dilovoho_ (дата 

звернення: 27.09.2017 р.) 

2. Харченко С. Я., Краснова Н. П., Юрків Я. І. Етика ділового 

спілкування: Навч. метод. посіб. для студ. ВНЗ. Держ. закл. «Луган. нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка. Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 

2012. 507 с.  

3. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст]: 

Навч. посіб. з етикету для студ. Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. 

208 с. 

4. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування [Текст]: Навч. посіб. 5-те вид. 

К. Выкар, 2006. 223 с.  

5. Етика та психологія ділових відносин / Лесько О. Й., Прищак М. Д., 

Залюбська О. Б. та ін. Вінниця: ВНТУ, 2011. 309 с. URL: http://posibnyky.vntu.ed

u.ua/etika/index.html. 

6. Конфліктологія [Текст]: Навч. посіб. / Петюх В. М. та ін.; за заг. ред. 

В. М. Петюха, Л. В. Торгової. К.: КНЕУ, 2003. 315 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту лекцій, виконання вправ на 

практичних заняттях, виконання завданьсамлстійної роботи, розв’язування 

тестів, написання реферату за темами навчальної дисципліни, ведення та захист 

глосарію; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/index.html
http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/index.html


2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.2 

2.2. Назва. Менеджмент. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Томілін О. О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною (ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН3. Організовувати процесс свого навчання й самоосвіти. 

ПРН5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або проектами 

при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 

ПРН19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях 

у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки управління. Основи 

теорії прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування управлінських 

рішень. Планування в організації. Організація як функція управління. 

Мотивація. 

Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в управлінні. 

Ефективність управління. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Бесєдін М. О. Нагаєв В. М.  Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний 

підхід (модульний варіант): підручн. К.: ЦНЛ, 2005. 496 с. 

2. Герчикова И. Н. Менеджмент: учебн. для вузов. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2010. 511 с. 

3. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: навч. посіб. 

К.: «Магнолія плюс», Львів: «Новий світ – 2000», 2003. 336 с. 

4. Гончаров В. И. Менеджмент: учебн. пособ. Минск: Современная 

школа, 2010. 635 с. 

5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. Львів: Бак, 2001. 654 с. 

6. Дикань Н. В., Борисенко I. I.  Менеджмент. К.: Знання, 2008. 364 c. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – контроль виконання практичних завдань; 

тестування; контроль виконання завдань з самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 



2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.4 

2.2. Назва. Основи комунікативної лінгвістики. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. VI.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Сизоненко Н. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПР 07. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх 

розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Загальні засади мовної комунікації. Природа, структура і типологія 

людської комунікації. Комунікація як мовленнєва діяльність. Організація 

мовного коду в комунікації. Регулятиви мовної комунікації. Культура мовної 

комунікації. Невербальні засоби комунікації. Ознаки і чинники ефективної 

мовної комунікації. Тактико-стратегічний потенціал мовної комунікації. Ознаки 

і причини неуспішної мовної комунікації. Етноспецифіка мовної комунікації 

2.11. Рекомендована література. 

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. Київ: ВЦ 

«Академія», 2009. 344 с. 

2. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації: підруч. Черкаси: 

Чабаненко Ю.А., 2011. 350 с.  



3. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. Київ: 

ВЦ «Академія», 2010. – 312 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль - експрес-опитування, виконання навчальних 

завдань, виконання завдань самостійної роботи, виконання тестових завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 
 

2.1. Шифр ВПП 2.2.1.5 

2.2. Назва. Основи підготовки гідів-перекладачів. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки.  

2.5. Рік навчання. 4. 

2.6. Семестр VIII. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б. лектора. Воловик Л. Б. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 



ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Спеціальна лексика екскурсії. Планування екскурсії. Відомі місця та 

люди Полтави. Економіка та сьогодення Полтавщини. Історичні пам’ятки 

Полтавщини. Літературна спадщина Полтавщини. Музичні традиції на 

Полтавщині. Мистецтво на Полтавщині. Народні ремесла. Музеї Полтави: 

краєзнавчий музей, музей історії Полтавської битви, тематичні екскурсії.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Баран В. Д., Козак Д. Н. та ін. Походження слов’ян. К., 1991.  

2. Боньковська С. М. Ковальство на Україні. К., 1991.  

3. Всеукраїнська спілка краєзнавців. Матеріали та документи. К., 1997.  

4. Г. де Блій, Пітер Муллер. Географія: світи, регіони, концепти: 

Підручник. К., 2004.  

5. Гаврилюк Н. К. Картографические явления духовной культуры. К., 

1981.  

6. Географічна енциклопедія України: У 3 т. К., 1993.  

7. Григорьев А. А. Типы географической среды. М., 1970. 468 с.  

8. Грушевский М. Історія України–Руси. К., 1991.  

9. Гудченко З. С. Музеї народної архітектури України. К., 1981. 1 

10. Данилюк А. Г. Українська хата. К., 1991. 108 с.  

11. Українське краєзнавство: сторінки історії. / Дем’янчук Г. С. та ін. К., 

2006.  

12. Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. К., 2006.  

13. Історія Української культури / За ред. Г. Крип’якевича. К., 1994.  

14. Лисик О. В. Замки та монастирі України. Львів, 1993.  

2.12. Методи контролю. 

– поточний контроль – виконання вправ на практичних заняттях, 

виконання завдань самостійної роботи; 

– підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Англійська та німецька. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.6 

2.2. Назва. Особливості перекладу текстів економічного спрямування 

англійською і німецькою мовами. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. VI.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  



2.8. П.І.Б викладачів: Воскобойник В. І., Воловик Л. Б. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Види економічних текстів та їх переклад. Формалізовані тексти 

(бухгалтерська звітність, фінансові документи, література з економічної теорії, 

макро- та мікроекономіки, економіки підприємств) та економічні тексти менш 

формалізовані (література з менеджменту, маркетингу, PR-менеджменту). 

Лексичні, граматичні та стилістичні особливості відтворення економічних 

текстів. Різновиди перекладу текстів економічної тематики (повний письмовий 



переклад, реферативний переклад, анотаційний переклад, послідовний і 

синхронний переклад). 

Лексичні особливості англомовних текстів сфери економіки та 

особливості їх двостороннього перекладу. Економіка як наука, її структура. 

Лексичні особливості власне економічних термінів. Словникові та 

контекстуальні значення. Вибір відповідників. Термінологічна синонімія та 

антонімія. Значення лексичної сполучуваності при виборі слова. Запозичення та 

інтернаціоналізми в економічних текстах. Переклад абревіатур і скорочень. 

Види скорочень. Типи абревіатур та способи їх перекладу. Умовні позначки. 

Лексичні труднощі перекладу. Граматичні особливості текстів сфери 

економіки. Структура речень, способи їх перекладу з англійської мови на 

українську. Двосторонній усний та письмовий переклад текстів на теми: 

структура економіки, умови економічного зростання, інфляція та конкуренція, 

промислове виробництво та послуги, інвестування, зайнятість та 

продуктивність праці, експорт та імпорт. 

Граматичні, синтаксичні та жанрово-стилістичні проблеми 

двостороннього перекладу економічних текстів загального характеру. 

Врахування особливостей жанру і стилю при перекладі. Переклад сталих 

необразних фраз. Переклад образної фразеології. Переклад метафоричних 

термінів. Розмовні елементи в англійських економічних текстах. Визначення 

функціонального стилю тексту, його комунікативних та прагматичних 

характеристик. Двосторонній усний та письмовий переклад текстів на теми: 

державний та приватний сектори, монополізація та злиття компаній, 

конкуренція й конкурентні переваги, грошова політика, податкова система. 

Переклад та реферування наукових текстів з економіки англійською 

мовою. Відмінність стилю монографій, статей, підручників для різного рівня 

студентів. Граматичні особливості: наявність складнопідрядних і 

складносурядних речень; чисельних атрибутивних груп в препозиції до 

іменника; широке використання пасивного стану та зворотів із не особовими 

формами дієслова; відсутність артиклів і т. ін. Використання запозичених слів 

або пояснення значень цих слів. Переклад наукових текстів з економіки, їх 

реферування, написання анотацій, резюме та наукових доповідей. 

2.11. Рекомендована література. 

1. A Plain English Guide to Financial Terms. Dublin: National Adult Literacy 

Agency, 2004. 40 p. 

2. Apostolou N.G. Keys to Understanding the Financial News. – 3rd ed. – 

Barron’s Educational Series, 2000. 171 p. 

3. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford 

University Press, 2003. 304 p. 

4. Banks E. Financial Lexicon: A Compendium of Financial Definitions, 

Acronyms and Colloquialisms. NY: Palgrave MacMillan, 2005. 398 p. 

5. Clayton G. E. Economics. Principles and Practices. Interactive Student 

Edition. NY, Columbus, Chicago, Woodland Hills: McGraw Hill Glencoe, 2008. 

705 p. 

6. Economics. Today and Tomorrow: Reading Essentials and Note-Taking 



Guide. Student Workbook. NY, Columbus, Chicago, Woodland Hills: McGrawHill 

Glencoe, 2008. 203 p. 

7. Fabozzi F.J. The Theory and Practice of Investment Management. 

Hoboken: John Wiley &amp; Sons, 2002. 894 p. 

8. Leo Jones, Richard Alexander. International Business English. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2003. 214 p. 

9. McGuckin F. Business for Beginners: From Research and Business Plans to 

Money, Marketing and Law. Naperville: Sourcebooks, 2005. 318 p. 

10. O’Connor D.E. Basic Economic Principles: A Guide for Students. 

Westport, London: Greenwood Press, 2000. 259 p. 

11. Pinkett R. Campus CEO. The Student Entrepreneur’s Guide to Launching a 

Multimillion-Dollar Business. Kaplan Publishing, 2007. 268 p. 

12. Preve L.A. Working Capital Management. Oxford: Oxford University 

Press, 2010. 160 p. 

13. Sahlman W. A., Stevenson H. H. The Enterpreneural Venture. W.: Harvard 

Business School Ed., 2002. 438 p. 

14. Бедрицкая Л. В. Английский для экономистов: Учебное пособие. 

Минск: Книжный дом; Экоперспектива, 2004. 235 с. 

15. Гладуш Н. Ф. Прагматика перекладу: навч. посіб. К.: Вид. центр 

КНЛУ, 2007. 104 с. 

16. Казакова Т. А. Практические основы перевода. СПб.: «Издательство 

Союз», 2001. 320 с. 

17. Карабан В. І. Переклад з української мови на англійську мову: 

навчальний посібник-довідник. Вінниця : Нова Книга, 2003. 608 с. 

18. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. Київ: 

Юніверс, 2003. 280 с. 

19. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): 

навч. підр. Вінниця: Нова книга, 2003.  448 с. 

20. Максимов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська 

мови). Теорія та практика перекладацького тексту для студентів факультету 

перекладачів: підручник. К.: Ленвіт, 2010. 175 с. 

21. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. 

Загальні принципи: навч. посіб. / Черноватий Л. М. та ін. Вінниця: Нова книга, 

2005. 496 с. 

22. Басова Н. В. Немецкий для экономистов. Ростов-на-Дону: Феникс, 

1998. 128 с. 

23. Бориско С. П. Бізнес курс німецької мови: навч. посіб. К.: Вища 

школа, 2006. 143 с. 

24. Островська І. Г. Тексти актуальної соціально-економічної тематики 

для поглибленого вивчення німецької мови: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2004. 265 с. 

25. Німецька мова: навч. посіб. / Щербань Н. П. та ін. К.: Чернівці, 2003. 

500 с. 

26. Becker N., Braunert J., Eisfeld. H.,  Dialog Beruf 2. Ismaning.: Max Huber 

Verlag, 2002. 174 с. 

27. Bolten J., Gehrke E. Marktchance Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 1. 



Stuttgart: Ernst Klett International, 1997.  152 S. 

28. Bolten J. Marktchance Wirtschaftsdeutsch. Mittelstufe 2. München: Ernst 

Klett Verlag GmbH, 1993. 159 S. 

29. Conlin C. Unternehmen Deutsch. Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch. 

Lehrbuch. München: Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, 1995. 216 S. 

30. Macaire D., Nicolas G. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Grundstufe. 

Stuttgart: Ernst Klett International, 1995. 225 S. 

2.12. Методи контролю. 

− поточний контроль – тести; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Англійська, німецька. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.7 

2.2. Назва. Переклад текстів аграрного спрямування англійською та 

німецькою мовами. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б викладачів: Воскобойник В. І., Савенкова О. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 



ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Державні програми підтримки сільських територій. Проблеми сільських 

районів ЄС. Переваги сільських районів ЄС. Здоров’я та добробут тварин. 

Перепони для національних експортерів. Система забезпечення якості та 

безпеки харчових продуктів. Галузі тваринництва. Зростання / зниження 

споживання та торгівлі м’ясом. Переваги та недоліки різних видів дієт. 

Операції та цілі органічного сільського господарства. Причини переходу на 

органічне сільське господарство. Переваги органічного сільського 

господарства. Види органічних продуктів. Інспекційна система та правила 

функціонування у сфері органічного сільського господарства. Зміни та 

прогнози щодо світової торгівлі зерном. Основні та побічні кукурудзяні 

продукти. Негативні явища, пов’язані зі збільшенням обсягів виробництва 

біопалива.  Країни-експортери / імпортери кукурудзи. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 

Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні  

проблеми. Вінниця: Нова книга, 2004. 576 с. 

2. Карабан В. І. Переклад з української мови на англійську мову: 

навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: 

Нова книга, 2003. 608 с.  

3. Лукьянова Т. Г. Особливості письмового перекладу з англійської мови 

на українську та з української на англійську у сфері економіки сільського 

господарства: навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету 

іноземних мов. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 116 с. 

4. Ольховська А. С. Посібник для навчання майбутніх філологів передачі 

імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української  мови  

на  англійську  (категорія  означеності / неозначеності): навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» 

(англійська мова). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 60 с. 

5. Dutka Maria. Deutsche Landwirtschaft heute und morgen. Тернопіль, 2004.  

238 с. 



6. Kommunikation in der Landwirtschaft. Goethe-Institut, Fraus, Cornelsen, 

2005. 171 c. 

7. Кобжев О. М. Deutschkurs „Praktikum und Erholung auf dem Bauernhof“. 

Суми: Довкілля, 2002. 254 с. 

8. Михелевич Е. Е. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных 

вузов. Москва, 1996. 300 с. 

2.12. Методи контролю. 

− поточний контроль – тести; 

− підсумковий контроль –  іспит. 

2.13. Мова викладання. Англійська, німецька. 

 
2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.8 

2.2. Назва. Порівняльна типологія лексики і граматики англійської, 

німецької та української мов. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VII.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС.  6,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Тагільцева Я.М., Савенкова О. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Порівняльна типологія: цілі та методи дослідження. Компаративний 

аналіз фонетичних та фонематичних систем англійської, німецької та 

української мов. Типологічні особливості лексичних систем. Типологічні 

характеристики морфологічних систем. Порівняльний аналіз службових слів 

англійської, німецької та української мов. Комплексне зіставлення 

синтаксичних систем. 

Типологія головних членів речення. Типологічні особливості 

другорядних частин речення. Компаративне дослідження складносурядних 

речень. Типологічні характеристики складнопідрядних речень. 

   2.11. Рекомендована література.  

Англійська мова 



1. Верба Л. Г., Верба Г. В.  Граматика сучасної англійської мови. К.: 

Логос, 2001. 352 с.  

2. Деменчук О. В. Порівняльна лексикологія української та англійської 

мов. Рівне: Перспектива, 2005. 165 с.  

3. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. 

Вінниця: Нова книга, 2003. 464 с. 

4. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика.  

Вінниця: Нова книга, 2007. 528 с. 

5. Dubenets E. M. Modern English Lexicology. Glossa-Press, 192 p. 

Німецька мова 

1. Лалаян Н. С., Подвойська О. В. Порівняльна граматика німецької та 

української мов. Нова книга, 2013. 224 с.  

2. Тимченко Є. П. Порівняльна стилістика німецької та української мов. 

Нова книга, 2006. 240 с.  

3. Термінологія та переклад / Білозерська Л. П. та ін. Нова книга, 2010. 

232 с.  

4. Сравнительная типологія английского, немецкого, русского и 

украинского языков / Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д., Борисов А. А. и др. К.: 

Освіта України, 2009. 360 с.   
5. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Max Hueber Verlag, 2008. 358 c. 

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – контрольна робота; контроль виконання 

самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Англійська, німецька. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.10 

2.2. Назва. Сучасна англійська ділова мова. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VIІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Ніколаєнко Ю.О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 



ПРН 05. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Організації та їх структура. Управління персоналом. Бізнес контакти та 

ділові подорожі. Національна та світова економіка. Виробництво і маркетинг. 

Фінанси. Виставки та ярмарки. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Тарнопольський О.Б.,Кожушко С.П., Безугла Р.О., Дегтярьова Ю.В., 

Гібсон П. Business projects. К.: ІНКОС, 2002. 280 с. 

2. Mackenzie I. English for business studies. Cambridge university press, 

2014. 194 p.  

3. Ibbotson M. Business Start-up 2. Cambridge University Press, 2011. 130 p. 

4. Koester A., Pitt A., Hanford M., Lisboa M. Business Advantage. 

Cambridge University Press, 2015. 194 p. 

5. Англо-русский экономический словарь. М.: Рус. яз., 2000. 880 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – виконання тестових завдань, написання резюме, 

підготовка презентації; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Англійська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.11 

2.2. Назва. Сучасна німецька ділова мова. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VIІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Воловик Л. Б. 

2.9. Заплановані результати навчання.  



ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 05. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Організації та їх структура. Управління персоналом. Бізнес контакти та 

ділові подорожі. Національна та світова економіка. Виробництво і маркетинг. 

Фінанси. Виставки та ярмарки. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка. ООО «ЛОГОС», 2007. 

350 с. 

2. Постникова Н. М. Бизнес-курс немецкого языка. Киев: А.С.К., 2002. 

432 с.   

3. Becker. Dialog Beruf Starter. Max Hueber Verlag, 1999. 168 c. 

4. Becker. Dialog Beruf 2. Max Hueber Verlag, 2002. 174 c. 

5. Becker. Dialog Beruf 3. Max Hueber Verlag, 1998. 174c. 

6. Фрайхофф Д. Німецька економічна мова: підручник. Вінниця: Нова 

книга, 2001. 168 с. 

7. Höffgen Adelheid. Deutsch lernen für den Beruf. Max Hueber Verlag, 

2001. 264 c. 

8. Кобжев О. М. Німецько-російсько-український словник (економіка, 

організація управління). Суми.: Довкілля, 2002. 440 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – виконання тестових завдань, написання резюме, 



підготовка презентації; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Англійська. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.12 

2.2. Назва. Сучасна світова література.  

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VIІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дедухно А. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

 ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і 

вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.  

ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної 

художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й 

місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації). 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Естетичні програми і творчі пошуки в літературі ХХ – ХХІ століть; 

Література Німеччини; Література Франції; Література англомовних країн; 

Література Норвегії; Література Австрії; Література Іспанії та Італії; Міф, 

реальність, література; Роман-антиутопія в контексті світової літератури; 

Сучасний процес: співвідношення і співвзаємодія різних стилів, напрямів, 

течій; Зарубіжна фантастика ХХ – ХХІ століть. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Ващенко Ю. А., Стовба Г. С. Історія зарубіжної літератури ХХ 

століття: навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 152 с 

2. Давиденко Г. Й. Історія новітньої зарубіжної літератури: навчальний 

посібник. Київ: ЦУЛ, 2017. 274 с. 

3. Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гричаник Н. І. Історія зарубіжної 

літератури ХХ століття: Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: 

Центр учбової літератури, 2009. 488 с. 

4. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посіб. / За ред. 

В. І. Кузьменка. 2-ге вид., стереотип. Київ: ВЦ «Академія», 2012. 432 с. 

2.12. Методи контролю: 



− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; виконання 

навчальних завдань; виконання індивідуальних та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.13 

2.2. Назва. Сучасні ділові папери. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. ІI.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Сизоненко Н. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Ділова українська мова як теоретико-прикладна дисципліна. Мовні 

ресурси офіційно-ділового стилю. Писемне ділове спілкування: загальні вимоги 

до укладання та оформлення документів. Писемне ділове спілкування: мовні 

особливості укладання документів. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: навч. 

посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. Київ: Атака, 2005. 544 с.  

2. Дедухно А. В., Сизоненко Н. М. Практикум з дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти аграрних 

вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Київ : Видавництво Ліра-

К, 2016. 180 с. 

3. Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів: підруч. 2-е вид. 

Київ: Алерта, 2005. 328 с. 



4. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні: 

модульний курс: навч. посіб. Київ: Центр навч. літ., 2006. 592 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – виконання навчальних завдань, виконання завдань 

самостійної роботи, виконання тестових завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.14 

2.2. Назва. Усний послідовний двосторонній переклад другою іноземною 

мовою (німецька). 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VIII.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Савенкова О. О.  

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Переклад як процес міжмовного та міжкультурного спілкування. 

Контекст та контекстуальні зв’язки в усному дискурсивному просторі. 

Семантичні аспекти усного послідовного перекладу. Лексичні аспекти усного 

перекладу. Граматичні аспекти усного перекладу. Лакуни (пропуски, пробіли) в 

усному дискурсі. Синхронний переклад. Основні принципи універсального 

перекладацького скоропису. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-

український напрям): підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр 



"Київський університет", 2008. 543 с. URL: http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak

_pidrucjnyk.pdf  

2. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу. 

Нова книга, 2006. 592 с.  

3. Щигло Л. В. Основи теорії та практики перекладу. Німецька мова: 

навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет, 2015. 214 с.  

4. Практика перекладу (укр./нім.): Підручник для ВНЗ./ Кучер З. І. та ін. 

Нова книга, 2013. 504 с.  

5. Литвин І. М. Перекладознавство: Навчальний посібник. Черкаси: 

Видавництво Ю. А. Чабаненко, 2014. 288 с. URL: http://eprints.cdu.edu.ua/60/1/Н

авч.%20пос.%20Литвин.%20ПЕРЕКЛАДознавство.pdf   

6. Термінологія та переклад / Білозерська Л. П. та ін. Нова книга, 2010. 

232 с.  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту лекцій, виконання вправ на 

практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи, контрольна 

робота; 

− підсумковий контроль – екзамен.  

2.13. Мова викладання. Німецька. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.15 

2.2. Назва. Усний послідовний двосторонній переклад першою 

іноземною мовою (англійська). 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Воскобойник В. І.  

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/60/1/Навч.%20пос.%20Литвин.%20ПЕРЕКЛАДознавство.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/60/1/Навч.%20пос.%20Литвин.%20ПЕРЕКЛАДознавство.pdf


ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Переклад як процес міжмовного та міжкультурного спілкування. 

Контекст та контекстуальні зв’язки в усному дискурсивному просторі. 

Семантичні аспекти усного послідовного перекладу. Лексичні аспекти усного 

перекладу. Граматичні аспекти усного перекладу. Лакуни (пропуски, пробіли) в 

усному дискурсі. Синхронний переклад. Основні принципи універсального 

перекладацького скоропису. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська 

мови). Теорія та практика усного двостороннього перекладу для студентів 

факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання: Навч. 

посібник. Видання друге, виправлене та доповнене. К.: Ленвіт, 2007. 416 с. 

2. Мірам Г., Гон О., Морозов В., Гулик В., Голованчук М. Практикум з 

усного перекладу: Мультимедійний формат: Посібник з англійської мови для 

ВНЗ. К.: Факт, 2005. 152 с. 

3. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Іванова С. В. Тренінг-курс двостороннього 

послідовного перекладу (англо-українська мовна пара). К.: Ніка-Центр, 2013. 

228 с. 

4. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису / ред. 

Черноватий Л. М., Карабан В. І. Вінниця: Нова Книга, 2006. 152 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту лекцій, виконання вправ на 

практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи, контрольна 

робота; 

− підсумковий контроль – екзамен.  

2.13. Мова викладання. Англійська. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.13 

2.2. Назва. Ділова українська мова. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. IV.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Сизоненко Н. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 



ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Ділова українська мова як теоретико-прикладна дисципліна. Мовні 

ресурси офіційно-ділового стилю. Писемне ділове спілкування: загальні вимоги 

до укладання та оформлення документів. Писемне ділове спілкування: мовні 

особливості укладання документів. Усне ділове спілкування. Види ділового 

спілкування. Мистецтво публічного виступу. 

2.11. Рекомендована література. 

5. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: навч. 

посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів. Київ : Атака, 2005. 544 с.  

6. Дедухно А. В., Сизоненко Н. М. Практикум з дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти аграрних 

вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Київ: Видавництво Ліра-

К, 2016. 180 с. 

7. Кацавець Г. М., Паламар Л. М. Мова ділових паперів : підруч. 2-е вид. 

Київ: Алерта, 2005. 328 с. 

8. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні: 

модульний курс: навч. посіб. Київ: Центр навч. літ., 2006. 592 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – виконання навчальних завдань, виконання завдань 

самостійної роботи, виконання тестових завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.1 

2.2. Назва. Етика спілкування в іншомовному середовищі. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Шупта І. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 



критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Ділове спілкування в іншомовному середовищі: поняття та особливості. 

Норми мовного спілкування. Гарний тон і гарні манери. Міжнародні аспекти 

етикету спілкування у сімейних взаєминах. Ділові переговори з іноземними 

партнерами: стратегії, тактики та тактичні прийоми. Етикет  ділових 

(службових) взаємин з іноземцями. Етика ведення торгів. Правила оформлення 

ділової документації. Ділова переписка з іноземними партнерами. 

Різноманітність національних моделей спілкування, поведінки та етикету. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. К.: 

ЦУЛ, 2011. 252 с. URL:  http://moodle.nati.org.ua/pluginfile.php/14930/mod_resour

ce/content/1/bralatan_v_p_gucalenko_l_v_ta_in_profesiina_etika.pdf. (дата 

звернення: 27.09.2017 р.) 

2. Етика ділового спілкування: / Гриценко Т. Б. та ін.;  

за редакцією Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 344 с. URL: http://shron.chtyvo.org.ua/ Hrytsenko_TB/Etyka_ 

dilovoho_ (дата звернення: 27.09.2017 р.) 

3. Харченко С. Я., Краснова Н. П., Юрків Я. І. Етика ділового 

спілкування: Навч. метод. посіб. для студ. ВНЗ. Держ. закл. «Луган. нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка. Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 

2012. 507 с.  

4. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст]: 

Навч. посіб. з етикету для студ. Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. 

208 с. 

5. Статінова Н. П. Етика бізнесу. К.: КНТЕУ, 2001. 280 c. URL: 8_Etika_bi

znesy.html. (дата звернення: 27.09.2017 р.)  

7. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування [Текст]: Навч. посіб. 5-те вид., 

стер. Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. К. Выкар, 2006. 223 с.  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту лекцій, виконання вправ на 

практичних заняттях, виконання завданьсамлстійної роботи, розв’язування 

тестів, написання реферату за темами навчальної дисципліни, ведення та захист 

глосарію; 

http://moodle.nati.org.ua/pluginfile.php/14930/mod_resource/content/1/bralatan_v_p_gucalenko_l_v_ta_in_profesiina_etika.pdf
http://moodle.nati.org.ua/pluginfile.php/14930/mod_resource/content/1/bralatan_v_p_gucalenko_l_v_ta_in_profesiina_etika.pdf
http://epidruchniki.com/book/8_Etika_biznesy.html
http://epidruchniki.com/book/8_Etika_biznesy.html


− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.14. 

2.2. Назва. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VIII.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Савенкова О. О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Найважливіші історичні етапи розвитку Німеччини. Географічне 

положення, кордони. Населення Німеччини. Державний і політичний устрій 

Німеччини. Берлін – столиця Німеччини. Економіка та сільське господарство 

Німеччини.  

Походження німецької мови. Діалекти.  

Національні та релігійні свята у Німеччині. Система освіти у Німеччині. 



Розвиток культури та мистецтсва.  

Німецькомовні країни Європи: Австрія, Швейцарія, Люксембург, 

Ліхтенштейн.  

2.11. Рекомендована література.  

1. Євгенєнко Д. А., Кубинський Б. В. Лінгвокраїнознавство 

німецькомовних країн: Посібник для студентів вищих закладів освіти та 

середніх навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2008. 416 с.  

2. Кудіна О. Ф. Країни, де говорять німецькою: Навч.посібник з 

лінгвокраїнознавства. Вінниця, 2002. 344 с.  

3. Клюева Т. В. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein. Landeskundliches 

Lehrwerk. М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 1999. 318 с.  

4. Лопушанський Я., Радченко О. Країнознавство (Німеччина - Австрія). 

Дрогобич: Посвіт, 2014. 352 с.  

5. Родин О. Ф. Bundesrepublik Deutschland: учебное пособие по 

страноведению. М., 2009. 448 с.  

6. Факти про Німеччину / [переклад з нім. Володимира Шелеста]. 

Франкфуртна-Майні, 2008. 192 с.  

7. Kulenko V. J., Wlassow J. N. Deutsch. Вінниця: Nowa Knyha Verlag, 

2002. 416 с.  

8. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bd. I-V. Munchen: Bayerische 

Landeszentrale fur politische Bildungsarbeit, 1993.  

9. Berger P. Kurze Geschichte Österreichs im 20 Jahrhundert. Wien, 2008. 

216 S. 

10. Österreich: Tatsachen und Zahlen. Wien, 2000. 224 S. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – розв’язання тестів; усне опитування; виконання 

завдань самостійної роботи;  

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Німецька. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.4 

2.2. Назва. Основи теорії мовної комунікації. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. VI.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Сизоненко Н. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПР 07. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 



ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

«Основи теорії мовної комунікації» як наукова й навчальна дисципліна. 

Мовна комунікація як об’єкт дослідження. Мовленнєвий акт і комунікативний 

акт. Код. Дискурс. Текст. Комунікативна особистість. Категорія контакту. 

Етноспецифіка мовної комунікації. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. Київ: ВЦ 

«Академія», 2009. 344 с. 

2. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації: підруч. Черкаси: 

Чабаненко Ю.А., 2011. 350 с.  

3. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. Київ: 

ВЦ «Академія», 2010. – 312 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – експрес-опитування, виконання навчальних 

завдань, виконання завдань самостійної роботи, виконання тестових завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.2 

2.2. Назва. Офісний менеджмент. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3. 

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Потапюк І. П.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 



критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами 

при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Концепція сучасного офісу: від традицій до нових технологій. Сучасний 

офіс та стильові концепції інтер’єру. Електронний офіс. Організація роботи 

сучасного офісу. Документування в управлінні. Організація збереження 

документів в організації. Накази та розпорядження: особливості видавання, 

реєстрації та формування у справи. Комунікативний процес і спілкування. 

Управління бізнес-комунікаціями в офісі. Ділові розмови по телефону. 

Мистецтво спілкування та презентація ідей та розпоряджень. Етика ділових 

взаємин у трудовому колективі. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Балабанова Л. В. Організація праці менеджера: підручник. К.: ВД 

«Професіонал», 2007. 416 с. 

2. Бишоф А. Секреты эффективного делового общения: текст. М.: Омега –

Л, 2006. 128 с. 

3. Скібіцька Л. І. Офісний менеджмент: навч. посіб. ЦУЛ, 2013. 615 с. 

4. Скібіцька Л. І. Офісний менеджмент: практикум: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 

2016. 360 с. 

5. Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент): навч. посіб. / 

Шевчук С. П. та ін. К.: «Видавничий дім «Професіонал», ЦУЛ, 2010. 184 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – контроль виконання практичних завдань; усне 

опитування; тестування; контроль виконання завдань з самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.10 

2.2. Назва. Переклад іноземної (англійської) ділової документації. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4. 

2.6. Семестр. VІІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Ніколаєнко Ю. О.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 



ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Основні аспекти ділової документації. Структурні особливості ділових 

листів. Оформлення та стиль. Структура, лексика, граматика. Типи ділових 

листів та їх переклад. Лист-запит. Лист-відповідь на запит. Рекламаційний лист. 

Лист-відповідь на рекламаційний лист. Замовлення та продаж. Лист-

замовлення. Лист-пропозиція продажу товарів. Доставка та компенсація. 

Міжнародні договори та їх переклад. Типи ділових договорів. Умови платежу. 

Строки поставки. Зобов’язання та гарантії. Форс-мажор та санкції. Базовий 

лексичний мінімум, абревіації, запозичення у діловій документації та їх 

переклад. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Дайнеко В. Англійська мова в міжнародній торгівлі. Київ, 2007. 305 с. 

2. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): 

Підручник. Вінниця: «Нова Книга», 2003. 448 с.  

3. Ицкович Ю. А.. English Business Correspondence Guide. Новосибирськ, 

2006. 137 с.  

4. Яковлева Е. Business Correspondence. Москва, 1997. 45 с.  



5. Шпак В. К. Англійська для економістів і бізнесменів. Київ, 2001. 223 с.  

6. Model Contracts for Small Firms. Legal Guidance for Doing International 

Business. Geneva, 2010. 162 p.  

7. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford 

University Press, 2003. 298 p.  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – контроль виконання завдань на практичних 

заняттях, тестування, контроль виконання завдань самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – екамен. 

2.13. Мова викладання. Англійська. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.11 

2.2. Назва. Переклад іноземної (німецької) ділової документації. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4. 

2.6. Семестр. VІІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Савенкова О. О.  

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 



спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Основні аспекти ділової документації. Структурні особливості ділових 

листів. Оформлення та стиль. Структура, лексика, граматика. Типи ділових 

листів та їх переклад. Лист-запит. Лист-відповідь на запит. Рекламаційний лист. 

Лист-відповідь на рекламаційний лист. Замовлення та продаж. Лист-

замовлення. Лист-пропозиція продажу товарів. Доставка та компенсація. 

Міжнародні договори та їх переклад. Типи ділових договорів. Умови платежу. 

Строки поставки. Зобов’язання та гарантії. Форс-мажор та санкції. Базовий 

лексичний мінімум, абревіації, запозичення у діловій документації та їх 

переклад. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Бориско Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка. ООО «ЛОГОС», 2007. 

350 с. 

2. Постникова Н. М. Бизнес-курс немецкого языка. Киев: А.С.К., 2002. 

432 с.   

3. Буданов С. І., Тріщ О. М. Geschäftsdeutsch. Ділова німецька мова. 

Харків: „Торсінг Плюс”, 2006.  

4. Карпусь А. К. Ділова німецька мова: Навч. посіб. для дистанційного 

навчання / за наук. ред. О. П. Пророченко. К.: Університет «Україна», 2006. 

282 с.  

5. Лалаян Н. С. Ділове листування = Geschäftliche Korespondenz: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Вінниця: Нова Книга, 2013. 128 с.  

6. Buscha A., Linthout G. Geschäftskommunikation: Бизнес-курс немецкого 

языка: Ведение деловых переговоров: Учебное пособие. К.: Методика, 2000.  

7. Duden Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber für richtiges und modernes 

Schreiben. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 2006. 955 S.  

8. Hering A., Matussek M. Geschäftskommunikation. Деловая переписка и 

переговоры по телефону. Учебное пособие. – К.: Методика, 2000. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – контроль виконання завдань на практичних 

заняттях, тестування, контроль виконання завдань самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – екамен. 

2.13. Мова викладання. Англійська. 

 

2.1. Шифр.ВПП 2.2.2.6 

2.2. Назва. Переклад у галузі економіки англійською і німецькою мовами. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  



2.6. Семестр. VI.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б викладачів: Воскобойник В. І., Воловик Л. Б.   

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Промислове виробництво та послуги. Виконання вправ на порівняльний 

аналіз економічних термінів. Інвестиції. Економічна та банківська термінологія. 

Основні прийоми перекладу економічної термінології. Зайнятість та 

продуктивність праці. Виконання тренувальних вправ для відпрацювання і 

засвоєння термінології. Антиконкурентні практики. Лексичні і граматичні  



проблеми перекладу англійських економічних текстів. Маркетинг та реклама. 

Відпрацювання навичок перекладу з аркуша Виконання вправ до текстів. 

Введення іншомовної термінології за темою «Кар’єра. Професійний розвиток». 

Письмовий і усний переклад. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Антонюк С. М., Бурковська Л. Д. Переклад юридичної, економічної та 

соціально-політичної літератури. Хмельницький: ХНУ, 2008. 72 с. 

2. Бондаренко Є. В. Документація у зовнішній економіці: листування та 

контракти. Х.: Торсінг Плюс, 2006. 224 с. 

3. Мірам Г., Гон О., Морозов В., Гулик В., Голованчук М. Практикум з 

усного перекладу: мультимедійний формат: Посібник з англійської мови для 

ВНЗ. К.: Факт, 2005. 152 с. 

4. Нестеренко Н., Лисенко К. Курс усного та письмового перекладу. 

Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Вінниця: 

Нова книга, 248c. 

5. Сєргєєва О. В. Особливості перекладу економічних текстів. Тексти і 

завдання для розвитку навичок перекладу для студентів напряму підготовки 

«Філологія. Переклад»: метод. Вказівки для студ. 5-го курсу / уклад. 

Сєргєєва О. В. Хмельницький: ХНУ, 2013. 46 с. URL: https://msn.tup.km.ua. 

6. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Пенькова І. О., Ярощук І. П. Переклад 

англомовної економічної літератури. Економіка США: Навчальний посібник 

для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: Нова книга, 2007. 416 с. 

7. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-

український напрям): підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2008. 543 с. URL: http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak

_pidrucjnyk.pdf  

8. Щигло Л. В. Основи теорії та практики перекладу. Німецька мова: 

навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет, 2015. 214 с. 

9. Практика перекладу (укр./нім.): Підручник для ВНЗ. / Кучер З. І. та ін. 

Нова книга, 2013. 504 с.  

2.12. Методи контролю. 

− поточний контроль – тести; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Англійська, німецька. 

 

2.1. Шифр. ВПП.2.2.2.7 

2.2. Назва. Переклад у галузі сільськогосподарського виробництва 

англійською та німецькою мовами. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б викладачів: Воскобойник В. І., Савенкова О. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak_pidrucjnyk.pdf
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ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що 

вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і 

письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною 

(іноземними) мовами. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Сільське господарство як галузь народної економіки. Розвиток сільських 

територій. Виробництво продукції тваринництва та маркетинг. Торгівля 

продукцією тваринництва. Сільське господарство та захист навколишнього 

середовища. Органічні продукти. Органічне сільське господарство: 

розповсюдження та роздрібна торгівля. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 

Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні  

проблеми. Вінниця: Нова книга, 2004. 576 с. 



4. Карабан В. І. Переклад з української мови на англійську мову: 

навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. Вінниця: 

Нова книга, 2003. 608 с.  

5. Лукьянова Т. Г. Особливості письмового перекладу з англійської мови 

на українську та з української на англійську у сфері економіки сільського 

господарства: навчальний посібник для студентів 4 курсу освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання факультету 

іноземних мов. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. 116 с. 

6. Ольховська А. С. Посібник для навчання майбутніх філологів передачі 

імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української  мови  

на  англійську  (категорія  означеності / неозначеності): навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Переклад» 

(англійська мова). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 60 с. 

7. Кобжев О. М. Deutschkurs „Praktikum und Erholung auf dem Bauernhof. 

Суми: Довкілля, 2002. 254 с. 

8.  Германн Б., Дутка Д., Ріхтер Ф., Шаюк О. Deutsch für Landwirte. 

Тернопіль, 2004. 176с. 

9. Kommunikation in der Landwirtschaft. Goethe-Institut, Fraus, Cornelsen, 

2005. 171 c. 

10. Практика перекладу (укр./нім.): Підручник для ВНЗ. / Кучер З. І. та ін. 

Нова книга, 2013. 504 с.  

11. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Перекладознавство (німецько-

український напрям): підручник. К.: Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2008. 543 с. URL: http://philology.knu.ua/php/18/5/kyak

_pidrucjnyk.pdf  

12. Сельскохозяйственный словарь / авт.-уклад. Хенш Г., Хаберкамп Г. 

Verlag Union Agrar, 2010. 1445 c. 

2.12. Методи контролю. 

− поточний контроль – тести; 

− підсумковий контроль –  іспит. 

2.13. Мова викладання. Англійська, німецька. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.12 

2.2. Назва. Сучасний літературний процес: імена та напрями. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VIІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дедухно А. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

 ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 
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ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються, і 

вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.  

ПРН 13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної 

художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й 

місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації). 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних 

дослідженнях у галузі філології. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Постмодернізм як літературний і культурний феномен; Новітня 

німецькомовна література. Т. Манн, Б. Брехт, Е.-М. Ремарк; Сучасна 

французька література. Новітній «жіночий» роман. Ф. Саган; Література 

англомовних країн. Творчість Б. Шоу – новий етап у розвитку англійської 

літератури. О. Уайльд. Дж. Джойс; У. Голдінг і його роман «Володар мух». 

Твори Г. Гріна, Дж. Фаулза, Дж. Барнса. Г. Міллер, К. Селінджер, Д. Воннегут; 

Загальна характеристика американської літератури. Життєвий і творчий шлях 

Джека Лондона. Новаторство прози Е. Хемінгуея; Роман-антиутопія в контексті 

світової літератури. Є. Замятін «Ми», Дж. Оруел «1984», О. Хакслі «Чудовий 

новий світ», М. Войнович «Москва 2042»; «Театр абсурду». Ф. Дюрренматт, 

Е. Йонеско, С. Беккет; Зарубіжна фантастика ХХ – ХХІ століть. С. Лем,  

Р. Бредбері і А. Азімов, Брати Стругацькі; Література постмодернізму. 

П. Зюскінд, У. Еко, К. Рансмайр; Сучасний літературний процес: стилі, 

напрями, течії. М.Кундера, Х. Муракамі, П. Коельо, М. Павич. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Ващенко Ю. А., Стовба Г. С. Історія зарубіжної літератури ХХ 

століття: навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 152 с 

2. Давиденко Г. Й. Історія новітньої зарубіжної літератури: навчальний 

посібник. Київ: ЦУЛ, 2017. 274 с. 

3. Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гричаник Н. І. Історія зарубіжної 

літератури ХХ століття: Навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: 

Центр учбової літератури, 2009. 488 с. 

4. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посіб. / За ред. 

В. І. Кузьменка. 2-ге вид., стереотип. Київ: ВЦ «Академія», 2012. 432 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; виконання 

навчальних завдань; виконання індивідуальних та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.15 

2.2. Назва. Теоретична граматика сучасної англійськї мови. 



2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3.  

2.6. Семестр. V.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС.  3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Ніколаєнко Ю. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Курс теоретичної граматики, його предмет та завдання. Основні підходи 

до вивчення слова. Мова як система та структура. Мова та мовлення. 

Синтагматичні та парадигматичні відношення. Взаємодія граматики з іншими 

дисциплінами лінгвістичного курсу.  

Основні граматичні поняття. Граматичне значення. Типи граматичних 

значень. Граматичні форми. Типи граматичних форм. Граматична опозиція. 

Граматична категорія.  

Граматичні класи слів. Поняття граматичного класу слів. Різні підходи до 

класифікації слів. Принципи класифікації слів. Проблема службових частин 

мови. Міграційні процеси слів.  

Іменник як частина мови. Загальна характеристика іменника. 

Морфологічні та синтаксичні характеристики іменника. Проблема категорії 

роду. Категорія відмінка. Категорія числа.  



Дієслово як частина мови. Загальна характеристика дієслова. 

Морфологічні та синтаксичні характеристики дієслова. Поняття транспозиції. 

Класифікація дієслова: морфологічні, лексико-морфологічні, 

лексикосинтаксичні, синтагматичні.  

Прикметник як частина мови. Загальна характеристика прикметника. 

Морфологічні та синтаксичні характеристики прикметника. Проблема 

категорій прикметника. Змістовий блок  

Синтаксичні поняття. Синтаксис як частина граматики. Основні 

синтаксичні поняття. Різні підходи до поняття синтаксису. Методи 

синтаксичних досліджень  

Теорія словосполучення. Поняття словосполучення. Типи синтаксичних 

відношень в словосполученні. Критерії класифікацій словосполучень. 

Проблема предикативного словосполучення.  

Теорія речення. Поняття речення. Різні підходи щодо поняття речення. 

Основні аспекти речення: структурний, семантичний, прагматичний. Принципи 

класифікації речень. Актуальне членування речення. Поняття теми та реми. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Волкова Л. М. Теоретична граматика англійської мови: сучасний 

підхід. Навч.посібник. К.: «ОсвітаУкраїни», 2010. 256с.  

2. Иофик Л. Л., Чахоян Л. П., Поспелова А. Г. Хрестоматия по 

теоретической грамматике английского языка (Readings in the Theory of English 

Grammar). Л., 1981. 218 c.  

3. Теоретична граматика англійської мови: курс лекцій для студентів 

спеціальності «Англійська мова і література» / Уклад. А. Ф. Паладьєва. Умань: 

РВЦ «Софія», 2008. 34 с.  

4. Смирницкий Л. И. Морфология английского языка. М.: Высшая школа, 

1981. 123 с.  

5. Смирницкий Л. И. Синтаксис английского языка. М.: Высшая школа, 

1981. 127 с.  

6. Харитонов І. К. Теоретична граматика англійської мови. Вінниця: 

NOVA KNYHA, 2006. 245 с.  

7. Alexeyva I. Theoretical English Grammar course. Vinnytsya: NOVA 

KNYHA, 2007. 208 с.  

8. Thornbury S. About Language. Tasks for teachers of English. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017. 353 p.  

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – виконання тестових завдань, викоання завдань 

самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна та англійська. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.8 

2.2. Назва. Типологічні зв’язки лексики і граматики англійської, 

німецької та української мов. 

2.3. Тип. Вибіркова. 



2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VII.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС.  6,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Тагільцева Я.М., Савенкова О. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання 

із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Компаративний аналіз фонетичних та фонематичних систем англійської, 

німецької та української мов. Типологічні особливості лексичних систем. 

Типологічні характеристики морфологічних систем. Порівняльний аналіз 

службових слів англійської, німецької та української мов. Комплексне 

зіставлення синтаксичних систем. 

Типологія головних членів речення. Типологічні особливості 

другорядних частин речення. Компаративне дослідження складносурядних 

речень. Типологічні характеристики складнопідрядних речень. 

   2.11. Рекомендована література.  

Англійська мова 

6. Верба Л. Г., Верба Г. В.  Граматика сучасної англійської мови. К.: 

Логос, 2001. 352 с.  

7. Деменчук О. В. Порівняльна лексикологія української та англійської 

мов. Рівне: Перспектива, 2005. 165 с.  

8. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. 

Вінниця: Нова книга, 2003. 464 с. 

9. Ніколенко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика.  

Вінниця: Нова книга, 2007. 528 с. 

10. Dubenets E. M. Modern English Lexicology. Glossa-Press, 192 p. 

Німецька мова 

6. Лалаян Н. С., Подвойська О. В. Порівняльна граматика німецької та 

української мов. Нова книга, 2013. 224 с.  

7. Тимченко Є. П. Порівняльна стилістика німецької та української мов. 

Нова книга, 2006. 240 с.  

8. Термінологія та переклад / Білозерська Л. П. та ін. Нова книга, 2010. 

232 с.  

9. Сравнительная типологія английского, немецкого, русского и 



украинского языков / Левицкий А. Э., Борисенко Н. Д., Борисов А. А. и др. К.: 

Освіта України, 2009. 360 с.   
10. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Max Hueber Verlag, 2008. 358 c. 

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – контрольна робота; контроль виконання 

самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Англійська, німецька. 

 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.5 

2.2. Назва. Туристичне краєзнавство. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4.  

2.6. Семестр. VIІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Воловик Л. Б. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти 

мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  



Краєзнавство як система знань і сфера просвітницької діяльності. Стан і 

розвиток українського краєзнавства. Методи практичного краєзнавства. 

Організаційні форми краєзнавчої діяльності. Природно-географічні основи 

краєзнавства. Територія України як об’єкт краєзнавчого вивчення. Давні 

культури на території України. Матеріальна культура як підсистема 

національної культури і складова краєзнавства. Екологічна і духовна культура. 

Культурна і природна спадщина України. Оздоровчо-лікувальні ресурси 

України. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Баран В. Д., Козак Д. Н. та ін. Походження слов’ян. К., 1991.  

2. Боньковська С. М. Ковальство на Україні. К., 1991.  

3. Всеукраїнська спілка краєзнавців. Матеріали та документи. К., 1997.  

4. Г. де Блій, Пітер Муллер. Географія: світи, регіони, концепти: 

Підручник. К., 2004.  

5. Гаврилюк Н. К. Картографические явления духовной культуры. К., 

1981.  

6. Географічна енциклопедія України: У 3 т. К., 1993.  

7. Григорьев А. А. Типы географической среды. М., 1970. 468 с.  

8. Грушевский М. Історія України–Руси. К., 1991.  

9. Гудченко З. С. Музеї народної архітектури України. К., 1981. 1 

10. Данилюк А. Г. Українська хата. К., 1991. 108 с.  

11. Українське краєзнавство: сторінки історії. / Дем’янчук Г. С. та ін. К., 

2006.  

12. Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. К., 2006.  

13. Історія Української культури / За ред. Г. Крип’якевича. К., 1994.  

14. Лисик О. В. Замки та монастирі України. Львів, 1993.  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – розв’язання тестових завдань, виконання завдань 

на практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Англійська та німецька. 
 

 

 

 

 

 


