
Додаток 1  

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ на 2021-2022 н.р. 

 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 



Кафедра, 

що 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 
Загальна 

компетентність, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання за 

навчальною 

дисципліною 

Методи викладання, 

що пропонуються 

(лекції, практики, 

командна робота, 

проєктна робота, 

проблемні заняття 

тощо) 

Рівень освіти, 

для якого 

пропонується 

дисципліна 

Перелік галузей 

знань / 

спеціальність, для 

яких пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, 

які можуть 

за-

писатися 

на 

дисципліну 

* 

Вхідні 

вимоги до 

здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну / 

до аудиторії 

Обмежен

ня щодо 

семестру 

вивчення 
Лекції 

Семінарські та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Англійська мова: мовні тести 

Кафедра 

германськ

ої 

філології 

 Овсянко 

О. Л. 

Жулавсь

ка О.О. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою 

Оволодіти 

методикою 

виконання 

тестових 

завдань при 

складанні 

єдиного 

вступного 

іспиту з 

англійської 

мови до 

магістратури 

та 

міжнародних 

тестів;  

уміти 

визначати 

структуру 

тексту й 

розпізнавати 

логічні 

зв’язки між 

його 

частинами; 

правильно 

вживати 

лексичні 

одиниці та 

граматичні 

структури 

Інтерактивні заняття, 

командна робота. 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів,  

окрім спеціальності 

035 Філологія 

42 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 

Переклад дипломатичного протоколу та етикет 



Кафедра 

германськ

ої 

філології 

 Черник 

М.В. 

Овсянко 

О.Л. 

Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті 

Визначати 

тактику й 

потенціал 

спілкування з 

експертами з 

інших 

галузей; 

оптимізувати 

управління 

інформацією; 

планувати 

роботу в 

міжнародному 

середовищі та 

застосовувати 

англійську 

мову для 

зазначених 

цілей 

Інтерактивні заняття, 

командна робота. 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів,  

окрім спеціальності 

035 Філологія 

42 Базові знання 

англійської 

мов 

Без 

обмежень 

Англійська мова міжнародного спілкування 



Кафедра 

іноземних 

мов 

 Дядечко 

А.М. 

Золотова 

С.Г. 

Міхно С. 

В. 

Муліна 

Н. І. 

Гладченк

о О.Р. 

Усенко 

Н.М. 

Подолко

ва С.В. 

Курочкін

а В.С. 

Башлак 

І.А. 

Мальова

наН.В. 

Симонен

коН.О 

Нефедче

нкоО.І 

Початко 

Т.В. 

Плохута 

Т.М 

Здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті 

Вміти 

спілкуватися 

на теми, 

пов’язані зі 

сферою 

особистісног

о та 

академічного 

спілкування.  

Ставити 

запитання та 

реагувати на 

запитання 

для 

отримання 

необхідної 

інформації 

Практичні заняття, 

командна робота 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

окрім спеціальності 

035 Філологія 

294 Вхідний 

рівень 

володіння 

англійсько

ю мовою – 

середній 

(А2-В1) 

Без 

обмежень 

Англійська мова науки і техніки 



Кафедра 

іноземних 

мов 

 Дядечко 

А.М.  

Золотова 

С. Г. 

Міхно С. 

В. 

Башлак 

І. А. 

Мальова

наН.В. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою 

Вміти 

спілкуватися 

на теми, 

пов’язані зі 

сферою 

особистісног

о та 

академічного 

спілкування. 

Ставити 

запитання та 

реагувати на 

запитання 

для 

отримання 

необхідної 

інформації. 

Практичні заняття, 

командна робота, 

змішане навчання 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

окрім спеціальності 

035 Філологія 

105 Вхідний 

рівень 

володіння 

англійсько

ю мовою –

високий 

(В1-В2) 

Без 

обмежень 

Англійська мова для початківців  



Кафедра 

іноземних 

мов 

 Початко 

Т.В. 

Усенко 

Н.М. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

 

Вдосконалит

и вміння 

спілкуватися 

в ситуаціях, 

що 

вимагають 

простого і 

прямого об-

міну 

інформацією 

на знайомі, 

побутові 

теми; 

описувати у 

простих 

словах 

питання 

свого 

походження, 

найближче 

середовище 

та 

пояснювати 

безпосередні 

потреби 

Практичні заняття, 

командна робота 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

окрім спеціальності 

035 Філологія 

42 Нульовий 

рівень. 

Студент 

повинен мати 

елементарні 

знання з 

граматики 

рідної мови 

Без 

обмежень 

Французька мова для початківців 



Кафедра 

іноземних 

мов 

 Алексахі

наТ.О. 

Козаченк

о Ю.С. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

 

Вдосконалит

и вміння 

спілкуватися 

в ситуаціях, 

що 

вимагають 

простого і 

прямого 

обміну 

інформацією 

на знайомі, 

побутові 

теми; 

описувати у 

простих 

словах 

питання 

свого 

походження, 

найближче 

середовище 

та 

пояснювати 

безпосередні 

потреби  

Практичні заняття, 

командна робота 

Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

здобувачів 

 

42 Нульовий 

рівень. 

Студент 

повинен 

мати 

елементарні 

знання з 

граматики 

рідної мови  

Без 

обмежен

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англійська мова: комунікативні стратегії 



Кафедра 

іноземних 

мов 

 

Таценко 

Н.В. 

Плохута 

Т.М. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Цінування та 

повага 

різноманітності 

та 

мультикультур-

ності 

Здатність 

працювати в 

міжнародному 

середовищі 

Міжособистісні 

навички та 

уміння 

Успішно 

здійснювати 

комунікацію 

в побутовій, 

суспільній, 

професійній 

та 

навчальній 

сферах. 

Застосовуват

и знання про 

експресивні 

засоби 

мовлення, 

правила 

риторики, 

емпатійну 

комунікацію, 

мовленнєвий 

етикет для 

досягнення 

успішного 

прагматично

го 

результату 

комунікації 

Практичні заняття, 

навчальна гра, 

навчальна дискусія, 

обмін думками, 

(think-pair-share), 

проєктний метод 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів, 

окрім 

спеціальності 

035 Філологія 

 

 

42 Вхідний 

рівень 

володіння 

англійсько

ю мовою –

високий 

(В1-В2) 

Без 

обмежен

ь 

 

 

Англійська мова для  медиків 



Кафедра 

іноземних 

мов 

 Козаченк

о Ю.С. 

Усенко 

Н.О. 

Симонен

ко Н.О. 

Курочкін

а В.С. 

Мальова

на Н.В. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Вдосконалит

и вміння 

спілкуватися 

в ситуаціях, 

що 

вимагають 

простого і 

прямого 

обміну 

інформацією 

на медичні 

теми; 

описувати 

системи 

організму, 

аналізувати 

історії 

хвороб та 

визначати 

основну 

симптоматик

у 

захворювань. 

Інтерактивні заняття, 

практичні заняття, 

індивідуальна 

робота, проблемні 

заняття, дискусії та 

дебати 

Без обмежень Для всього 

контингенту 

здобувачів 

медичного 

інституту, окрім 

іноземних 

студентів 

105 Вивчення 

англійської 

мови на 

першому 

курсі 

Без 

обмежень 

Українська мова як іноземна 



Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 Біденко 

Л.В.,  

Бурнос 

Є.Ю., 

Ворона 

О.М.,  

Завгород

ній В.А., 

Дядченк

о Г.В., 

Пилипен

ко-

Фрицак 

Н.А.,  

Силка 

А.А.,  

Черняко

ва А.В.,  

Зайцева 

С.С.,  

Коньок 

О.П.,  

Казандж

иєва 

М.С.,  

Кліпатсь

ка Ю.О., 

Набок 

М.М. 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою 

Краще 

розуміти й 

поважати 

культуру, 

традиції, 

ментальні 

особливості  

громадян 

України. 

Застосовуват

и мовленнєві 

навички у 

повсякденно

му 

спілкуванні. 

Успішно 

здійснювати 

комунікацію 

в суспільній, 

професійній 

та 

навчальній 

сферах 

 

Практичні заняття Без обмежень Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів, окрім 

здобувачів 

медичного 

інституту 

273 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 

Модуль А1: Українська мова як іноземна (Рівень А1) 



Кафедра 

мовної 

підготовк

и 

іноземних 

громадян 

 Біденко 

Л.В.,  

Бурнос 

Є.Ю., 

Ворона 

О.М.,  

Завгород

ній В.А., 

Дядченк

о Г.В., 

Пилипен

ко-

Фрицак 

Н.А.,  

Силка 

А.А.,  

Черняко

ва А.В.,  

Зайцева 

С.С.,  

Коньок 

О.П.,  

Казандж

иєва 

М.С.,  

Кліпатсь

ка Ю.О., 

Набок 

М.М. 

 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Ставити 

запитання та 

реагувати на 

запитання 

для 

отримання 

необхідної 

інформації. 

Використову

вати 

українську 

мову як 

незалежний 

користувач. 

Спілкуватис

я на теми, 

пов’язані зі 

сферою 

особистісног

о та 

академічного 

спілкування. 

 

Практичні заняття Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів  

спеціальностей 

222 «Медицина», 

221 

«Стоматологія» 

273 Володіння 

українсько

ю мовою на 

рівні А1 

Без 

обмежен

ь 

Модуль А2: Українська мова як іноземна (Рівень А2) 



Кафедра 

мовної 

підготовк

и 

іноземних 

громадян 

 

Біденко 

Л.В.,  

Бурнос 

Є.Ю., 

Ворона 

О.М.,  

Завгород

ній В.А., 

Дядченк

о Г.В., 

Пилипен

ко-

Фрицак 

Н.А.,  

Силка 

А.А.,  

Черняко

ва А.В.,  

Зайцева 

С.С.,  

Коньок 

О.П.,  

Казандж

иєва 

М.С.,  

Кліпатсь

ка Ю.О., 

Набок 

М.М. 

 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною 

мовою 

Правильно 

та впевнено 

вживати 

лексику та 

граматичні 

структури 

Робити 

нескладні 

презентації,  

пов’язані зі 

сферою 

особистісног

о та 

академічного 

спілкування. 

Підтримуват

и бесіду віч-

на-віч. 

Практичні заняття Без 

обмежень 

Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів  

спеціальностей 

222 «Медицина», 

221 

«Стоматологія» 

273 Володіння 

українсько

ю мовою на 

рівні А1-А2 

Без 

обмежен

ь 

Модуль В1: Українська мова як іноземна (Рівень В1) 



Кафедра 

мовної 

підготовки 

іноземних 

громадян 

 Біденко 

Л.В.,  

Бурнос 

Є.Ю., 

Ворона 

О.М.,  

Завгород

ній В.А., 

Дядченк

о Г.В., 

Пилипен

ко-

Фрицак 

Н.А.,  

Силка 

А.А.,  

Черняко

ва А.В.,  

Зайцева 

С.С.,  

Коньок 

О.П.,  

Казандж

иєва 

М.С.,  

Кліпатсь

ка Ю.О., 

Набок 

М.М. 

 

Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою 

Розуміти 

основні ідеї 

простих 

чітких даних 

зі знайомих 

областей, що 

регулярно 

зустрічаютьс

я на роботі, в 

університеті, 

на 

відпочинку 

тощо. 

Спілкуватис

ь в біль-

шості 

ситуацій, що 

можуть 

виникнути 

під час 

перебування 

в країні. 

Описувати 

враження, 

події, мрії, 

надії і 

прагнення, 

викладати і 

обґрунтовуват

и свою думку 

та плани 

Практичні заняття Без обмежень Для всього 

контингенту 

іноземних 

студентів  

спеціальностей 

222 «Медицина», 

221 «Стоматологія» 

273 Володіння 

українською 

мовою на 

рівні А2, В1 

Без 

обмежень 

 


