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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що 
використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою 
надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів 
і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання. 

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
Кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після успішного 

вивчення дисципліни, проходження виробничої практики та атестації 
за умови позитивного оцінювання досягнутих результатів навчання. 
Трансферу та накопиченню кредитів сприяє використання ключових 
документів ЄКТС. 

Ключовими документами ЄКТС є каталог дисципліни (інфор-
маційний пакет), аплікаційна форма, угода про навчання, академічна 
довідка, додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка. 

Оцінювання результатів навчання студентів передбачає прове-
дення таких контрольних заходів: вхідний, поточний та підсумковий 
контролі, атестація. Результати навчання студентів у КНТЕУ оцінюються 
за 100-баловою шкалою, де 60–100 балів – результати навчання, що 
дають студенту право здобути кредити ЄКТС, 0–59 балів – незадо-
вільні результати навчання, що не дають студенту право здобути 
кредитиЄКТС. Оцінювання результатів навчання студента 
відображається у спосіб, який є загальнозрозумілим і може легко 
сприйматися в різних закладах освіти, для цього використовується 
довідник з розподілу оцінок КНТЕУ. 

 

Довідник з розподілу оцінок КНТЕУ 
 

Бали 
КНТЕУ 

Відсотокбаліввідноснозагальноїкільк
остіодержанихпрохіднихбалів 

Кумулятивнийвідсотокотрим
анихпрохіднихбалів 

90–100 20 20 

82–89 10 30 

75–81 20 50 
69–74 10 60 

60–68 40 100 
 

© Київськийнаціональнийторговельно-

економічнийуніверситет, 2021 
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1. Загальна інформація 

1.1. Назва та адреса 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Адреса: вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 

Телефон (044) 5313173, (044) 5314741 
Електронна пошта knute@knute.edu.ua 

Офіційний сайт http://knute.edu.ua/ 

 

1.2. Опис закладу (зокрема тип і статус) 

Київський національний торговельно-економічний університет – 

один із найавторитетніших закладів вищої освіти України. Його 

історія бере початок з 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. 

університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ 
приєднався до Великої хартії університетів. 

Університет займає лідируючі позиції в системі національної 

вищої освіти. У2020 р. університетом збережено високі показники 

якості освітньої діяльності тазакріплено лідируючі позиції у системі 

національної вищої освіти. Згідно з підсумками вступної кампанії 

університет за результатами оприлюдненого МОН рейтингу за 

кількістю поданих заяв (40 818 заяв) зберіг лідерські позиції серед 
провідних освітніх закладів України, увійшовши до преміум-п’ятірки 

найпопулярніших ЗВО України серед вступників. 

КНТЕУ – це 5 навчальних інститутів, 9 коледжів і 2 вищих 

комерційних училища, розташованих у Києві, Харкові, Вінниці, 

Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Бурштині, Житомирі 

та Одесі.  

У базовому закладі в м. Києві функціонують 6 факультетів: 

міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту та психології; 
фінансів та обліку; інформаційних технологій; ресторанно-готельного 

та туристичного бізнесу; торгівлі та маркетингу.  

В університеті навчається близько 40 тис. студентів, з них 

майже18 тис. – у базовому закладі за 24 бакалаврськими та 17 

магістерськими спеціальностями, 57 бакалаврськими (з них 2 

англійською мовою викладання) та 57 магістерськими (з них 10 

англійською мовою викладання) освітніми професійними програмами. 

КНТЕУ здійснює підготовку та підвищення кваліфікації фахівців 
із зовнішньої і внутрішньої торгівлі, економіки, міжнародних еконо-

мічних відносин, публічного управління та адміністрування, фінансів 

і банківської справи, страхування, підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності, обліку й оподаткування, фінансового контролю 

та аудиту, менеджменту, маркетингу, журналістики, права, міжна-

mailto:knute@knute.edu.ua
http://knute.edu.ua/
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родного права, туризму, готельного і ресторанного бізнесу, харчових 

технологій, психології, філології, соціології та ІТ-галузі: кібербезпеки, 

інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних наук, системного 

аналізу. 

У закладі вищої освіти створено сучасну базу для науково-
дослідної роботи, розроблено унікальну методику для підготовки 

наукових та науково-педагогічних кадрів: підготовка здійснюється за 

8 науковими програмами доктора наук та 15 освітньо-науковими 

програми доктора філософії, працюють 6 спеціалізованих вчених рад 

із захисту докторських та кандидатських дисертацій із 11 спе-

ціальностей. 

Університет має потужний науково-педагогічний колектив, 

здатний успішно вирішувати поставлені завдання. Творчі наукові 
колективи університету плідно працюють над розв’язанням актуальних 

наукових проблем, результати досліджень публікуються в наукових 

журналах «Вісник КНТЕУ», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право», міжнародному науково-практичному журналі «Товари і ринки». 

Частка докторів наук у 2020 р. у загальній чисельності науково-

педагогічних працівників становила 17,6 %, кандидатів наук – 59,6 %, 

тобто частка працівників з науковим ступенем становила 77,2 %. 
Фахівці КНТЕУ беруть активну участь у розробленні стратегічних 

напрямів забезпечення якості освіти, залученні до ряду комісій МОН 

України, інших міністерств і відомств.  

До складу КНТЕУ входять: Інститут вищої кваліфікації, Центр 

європейської освіти, Відділ супроводу дистанційного навчання, де 

здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців без відриву від 

основної професійної діяльності, Система дистанційного навчання, 

Центр підготовки до ЗНО, Підготовче відділення для іноземців та осіб 
без громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр трансферу 

технологій, Центр тестування та моніторингу знань, Центр проф-

орієнтаційної роботи, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 

Вища школа педагогічної майстерності, Центр укладання договорів, 

Навчально-виробниче об’єднання, Культурно-мистецький центр, 

Навчально-методичний відділ, Навчальний відділ, Бізнес-інкубатор, 

Навчально-науковий центр бізнес-симуляції, Науково-технічний 

центр сертифікації продукції, послуг та систем якості. На базі 
університету працює юридичнaклінікa«Центр правового захисту», що 

надає безкоштовну правову допомогу, а також освітньо-консуль-

тативний центр медіації, що надає допомогу студентам Університету 

та іншим особам у врегулюванні спорів шляхом організації 

і проведення процедури медіації. Інститут вищої кваліфікації (ІВК) 
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забезпечує реалізацію концепції освіти протягом життя, підвищення 

кваліфікації, надає освітні послуги міжнародного рівня з підготовки 

висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в економічних 

умовах сьогодення й успішно конкурувати як на вітчизняному, так і 

на міжнародному ринках праці (програми МВА, другої вищої освіти, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації).  

Вперше серед ЗВО України Система управління якістю КНТЕУ 

сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту 

ISO 9001:2015. Гармонійною її складовою є система забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.  

Функціонують стандарти вищої освіти уКНТЕУ як сукупність 

вимог до змісту та результатів освітньої діяльності за кожним рівнем 

вищої освіти в межах кожної спеціальності та спеціалізації.  
Однією із вагомих переваг КНТЕУ є матеріально-технічна база 

європейського рівня. Навчальні аудиторії оснащені сучасним демонст-

раційним обладнанням,лабораторії – необхідним устаткуванням. 

Загалом в університеті налічується 60 комп’ютерних кабінетів. 

У бібліотеці університету функціонують: SMART-бібліотека; VR-студія; 

зала Bibliometrics;зала віртуальної реальності; зала відеоконференцій 

та вебінарів; зона «Cybersport»; коворкінг«KNUTEHUB», а також до 
послуг користувачів – 11 читальних залів з фондами відкритого 

доступу. Фонди бібліотеки, які складають близько 1 млнпримірників 

(видання державною мовою складають 527672 примірники) є 

універсальною базою для освітнього процесу та наукових досліджень. 

SMART-бібліотека – це новий бібліотечний простір, інтегро-

ваний в інформаційно-освітній простір університету, який забезпечує 

якісне інформаційне супроводження навчальної та науково-дослідної 

діяльності. SMART-бібліотека умовно поділена на 4 зони: зона 
віртуальної реальності з окулярами VROculusGo та шоломом 

VRHTCVive; друга зона SMART-бібліотеки призначена для 

проведення презентацій, тут встановлена плазмова панель та є м’які 

пуфи для перегляду на великому екрані групових проєктів; третя – 

інтерактивна зона, де розміщена інтерактивна стіна smartwall – це 

унікальне рішення, що дозволяє управляти необмеженою кількістю 

інформації на великих поверхнях; четверта зона SMART-бібліотеки – 

«клуб» настільних ігор для студентів. 
Працює унікальна VR-студія з окулярами віртуальної реальності 

OculusGo та Smart-wall, облаштовано локацію, що слугує 

відеостудієюдля блогерів та запису інтерв’ю. Зала віртуальної 

реальності призначенадля групових практичних занять студентів,в 

якій використовуються окуляри віртуальної реальності для 
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демонстрації навчального контенту, створеного за допомогою 

технологій віртуальної реальності з метою підвищення ефективності 

засвоєння матеріалу студентами. 

Зала Bibliometrics забезпечує доступ до повнотекстових 

електронних ресурсів, бібліографічних баз даних, наукометричних 
дослідницьких платформ: EBSCO, SCOPUS, WEBOFSCIENCE 

тощо.Мережеві локальні ресурси (навчально-методичні видання) 

становлять 5141 примірник. У залі відкрито вільний доступ до WEB-

сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, електронних 

інформаційних ресурсів України та світу, міжнародних проєктів. 

На першому поверсі бібліотекидля відпочинку 

студентівстворенозону настільного футболу, на 4 поверсі встановлені 

великі шахи та шашки. Працюють оновлені читальні зали з фондами 
відкритого доступу, зона Cybersport, де створено умови для тренувань 

кіберспортсменів.  

Усі зали бібліотеки оснащено QR-кодами з інформацією про 

конкретні бібліотечні послуги, які надає певний зал читачам. 

КоворкінгKNUTEHUB відкриває свої двері для всіх, кому 

потрібно комфортне та затишне робоче місце для продуктивної праці, 

навчання, зустрічей, пошуку нових ідей, проведення переговорів, 
презентацій, круглих столів та майстер-класів.Ідея коворкінгу 

реалізувалася в переобладнанні одного із читальних залів у сучасне 

комфортне приміщення, яке об’єднує 6 різних зон – 3 робочі зони, 

залу відпочинку, конференц-зал та зону для переговорів. Локація для 

зустрічей дозволяє проводити презентації, лекції та майстер-класи для 

70 учасників.  

Також у цьому році відкрита нова зона коворкінгу – 

PhygitalHub. Він поділений на кілька робочих зон: зона Аrtspace, що 
призначена для проведення творчих заходів та генерації ідей; зона 

Mediationroom, де студенти можуть вирішувати суперечки поза 

судовими засобами, вчитися мистецтву переговорів та тонкощам 

дипломатії; а також головна зала хабу, особливістю якої є так зване 

зоряне небо (неонове сузір’я Великої та Малої Ведмедиці). Зали 

коворкінгу оснащені всім необхідним для комфортного навчання та 

відпочинку. 

Для студентства створені сприятливі соціально-побутові умови: 
6 гуртожитків, 6 кафетеріїв та 4 їдальні, пральня та інші побутові 

пункти. До послуг студентів спортивний комплекс, до якого входять 

футбольне поле зі штучним покриттям, майданчики для спортивних 

ігор у баскетбол, волейбол, настільний теніс, великий теніс тощо та 
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тренажерні зали. Студенти та співробітники мають змогу відпочивати 

на базах університету на узбережжі Чорного моря.  

КНТЕУ укладено численні угоди про творчу науково-технічну 

співпрацю у сфері підготовки фахівців за усіма спеціальностями, 

зокрема з Міністерством економічного розвитку, торгівлі та 
сільськогогосподарства України, Міністерством фінансів України, 

Міністерствомзакордонних справ України, Державною фіскальною 

службою України, Державною казначейською службою України, 

Антимонопольним комітетом України, Державною аудиторською 

службою України, Пенсійним фондом України, Рахунковою палатою, 

Національним банком України, провідними комерційними банками, 

торговельними та готельно-ресторанними мережами, рекламними 

агентствами, логістично-розподільчими центрами та іншими 
організаціями й установами.  

Встановлено та підтримуються творчі зв’язки з більш ніж 100 

закладами вищої освіти, міжнародними центрами та установами з 30 

країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, вико-

нуються міжнародні проєкти стосовно інтеграції вищої освіти, 

вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та пере-

підготовки фахівців, студенти проходять практику у 6 зарубіжних 
країнах.  

Університет – член престижних міжнародних організацій: 

Європейського центру публічного права, Великої хартії університетів, 

Університетського агентства франкофонії, Міжнародного товариства 

товарознавців і технологів, Всесвітньої організації кулінарних союзів, 

Європейської академії ритейлу, Світової асоціації відпочинку та 

рекреації. 

Серед випускників університету – відомі громадські діячі, 
керівники органів державної влади та управління, організацій і під-

приємств, дипломатичні працівники та науковці, бізнесмени. 
 

1.3. Академічні органи 

Мазаракі 

Анатолій  

Антонович 

Ректор, доктор економічних наук, професор, академік 

Національної академії педагогічних наук України, 

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки 

Притульська 

Наталія  

Володимирівна 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, 

доктор технічних наук, професор 

Мельниченко  Проректор з наукової роботи, доктор економічних 
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Світлана 

Володимирівна 

наук, професор 

Сай 

Валерій  

Миколайович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжна-

родних зв’язків, кандидат економічних наук, 

доцент, дипломатичний радник I класу 

Вовк 

Галина 

Миколаївна 

Проректор з адміністративно-господарської роботи 

 

1.4. Академічний календар 
Початок навчальних занять – 1 вересня.  

Завершення навчальних занять – 30 червня.  

Освітній процес здійснюється за семестрами.  
Тривалість семестрів, практичної підготовки, екзаменаційних сесій, 

атестацій, канікул визначається графіком освітнього процесу 

на кожен рік. 

 

1.5. Перелік запропонованих освітніх програм 
Шифр 

та найменування

галузізнань 

Початковий 

рівень (короткий 

цикл) 

Перший (бакалаврський) рівень 
Другий (магістерський) 

рівень 

Спеціальність Спеціалізація Спеціальність Спеціалізація 

01 Освіта  017 Фізична 

культура і 

спорт 

Спортивний 

менеджмент 

  

02 Культура 

і мистецтво 

 022 Дизайн Дизайн   

03 Гуманітарні 

науки 

 035  
Філологія 

Германськімови та 
літератури 

(переклад 

включно), перша – 

англійська 

  

05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 

Економіка 

051 

Економіка 

Цифрова 

економіка 

(Digitaleconomics) 

051 

Економіка 

Цифрова 

економіка 

(Digitalecono

mics) 

Міжнародна 

економіка 

Міжнародна 

економіка 

Internationalecono

mics – англомовна 

Internationale

conomics – 

англомовна 

Економіка бізнесу Економіка та 

безпека 
бізнесу 

Економіка торгівлі Фінансовий 

менеджмент 

Економіка 

галузевих ринків 

Financialmana

gement – 

англомовна 

Агробізнес Агробізнес 

 052 

Політологія 

Політологія 

міжнародних 
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Шифр 

та найменування

галузізнань 

Початковий 

рівень (короткий 

цикл) 

Перший (бакалаврський) рівень 
Другий (магістерський) 

рівень 

Спеціальність Спеціалізація Спеціальність Спеціалізація 

відносин 

053 

Психологія 

053 

Психологія 

Практична 

психологія 

053 

Психологія 

Психологія 

 054 

Соціологія 

054 

Соціологія 

Соціологія 
економічної 

діяльності 

– – 

06 

Журналістика 

061 

Журналістика 

061 

Журналістика 

Реклама і зв’язки з 

громадськістю 

061 

Журналістика 

Реклама 

07 Управління 

та адміністру-

вання 

071 

Облік і оподат-
кування 

071 

Облік і оподат-
кування 

Облік 

і оподаткування 
 

 
Digitalаудит 

та аналіз 

071 

Облік 
і оподат-

кування 

Облік 

і оподатку-
вання 

в міжнародн
ому бізнесі 

Облік 
і податковий 

консалтинг 

Фінансовий 

контроль та аудит 

Фінансовий 

контроль 
та аудит 

Фінансоваан

алітика 

072 

Фінанси, 
банківська справа 

та страхування 

072 

Фінанси, 
банківська 

справа та 

страхування 

Публічні фінанси 072 

Фінанси, 
банківська 

справа та 
страхування 

Публічніфін

анси 

Податковий 

менеджмент  

Міжнародні

фінанси 

Банківська справа Управління 

банківським 
бізнесом 

Управління 

державними 
фінансовими 

ресурсами 

Державний 

аудит 

Фінансове 

посередництво 

Фінансове 

посеред-
ництво 

Financialinterm
ediation –

англомовна 

Страховий бізнес  Страховий 

менеджмент 

Корпоративні 
фінанси 

Корпоративн
і фінанси 

Міжнародні 

фінанси 

Фінансове 

брокерство 

Фінансові 

технології 
в бізнесі 

073 

Менеджмент 

073 

Менеджмент 

Менеджмент 
зовнішньо-

економічноїдіяльн
ості 

073 
Менеджмент 

Менеджмент 
зовнішньо-

економічноїд
іяльності 

Managementofforei

gneconomicactiviti 
– англомовна 

Management

offoreignecon
omicactiviti – 

англомовна 

Міжнародний 

менеджмент 

Міжна-

родний 
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Шифр 

та найменування

галузізнань 

Початковий 

рівень (короткий 

цикл) 

Перший (бакалаврський) рівень 
Другий (магістерський) 

рівень 

Спеціальність Спеціалізація Спеціальність Спеціалізація 

менеджмент 
 

   Управління 
бізнесом 

 Управління 
бізнесом 

Торговельний 
менеджмент(Trade
management) 

Торго-
вельний 

менеджмент 

Trademanage
ment –

англомовна 

Менеджмент 
персоналу 
(HRmanagement) 

Менеджмент 
персоналу 
(HRmanagem
ent) 

Промисловий 
менеджмент 
(Industrialmanagem
ent) 

Готельний і 
ресторанний 
менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

HotelandRest
aurantmanage
ment–
англомовна 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
та курортно-
рекреацій-
ний 
менеджмент 

 Touristand 
resort-
rekreational 
management–
англомовна 

 Лакшері 
менеджмент 
(LuxurуMana
gement) 

 Міжнарод-
ний 
спортивний 
менеджмент 
та рекреація 

Менеджмент 
антимонопольної 
діяльності 

Менеджмент 
антимоно-
польної 
діяльності 

075 

Маркетинг 

075 
Маркетинг 

Маркетинг 075 
Маркетинг 

Маркетинг 
менеджмент 
(Marketingm
anagement) 

Рекламнийбізнес Рекламний 
бізнес 

 Бренд-
менеджмент 

 Цифровийма
ркетинг 
(Digitalmarke
ting) 

076 

Підприємництво, 

076 Підприєм-
ництво, 
торгівля 

Оптова 
і роздрібнаторгівл
я 

076 Підприєм-
ництво, 
торгівля та 

Організація 
оптової та 
роздрібної 
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Шифр 

та найменування

галузізнань 

Початковий 

рівень (короткий 

цикл) 

Перший (бакалаврський) рівень 
Другий (магістерський) 

рівень 

Спеціальність Спеціалізація Спеціальність Спеціалізація 

торгівля та 

біржовадіяльність 

та біржовадіял
ьність 

біржовадіяльні
сть 

торгівлі 
 

   Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

 Товаро-
знавство 
і комерційна
логістика 

Товарознавство та 
організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Товаро-
знавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна 
справа 

 Customs – 
англомовна 

Логістична 
діяльність 

Логістика та 
управління 
ланцюгамип
остачання 

Категорійний 
менеджмент 
у ритейлі 
(CatManagement) 

Ктегорійний 
менеджмент 
у ритейлі 
(CatManage
ment) 

08 Право 081 
Право 

081 
Право 

Комерційне право 081  
Право 

Комерційне 
право 

Фінансове право Фінансове 
право 

Правове 
забезпечення 
безпеки 
підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 
безпеки 
підприєм-
ницької діял
ьності 

Цивільне право і 
процес 

Цивільне 
право і 
процес 

12Інформаційні
технології 

121 
Інженерія 
програмного 
забезпечення 

121 
Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмногозабез
печення 
(SoftwareEngineeri
ng) 

121 
Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 
(SoftwareEng
ineering) 

122 
Комп’ютерні 
науки 

122 
Комп’ютерні 
науки 

Комп’ютерні 
науки 

122 
Комп’ютерні 
науки 

Комп’ютерні 
науки 

124 
Системнийаналіз 

124 
Системнийана
ліз 

Інформаційнітехн
ології та бізнес-
аналітика 
(DataSciense) 

– – 

125  
Кібербезпека 

125 
Кібербезпека 

Безпекаінформаці
йних 
і комунікаційних 
систем в економіці 

– – 

 126 
Інформаційні 
системи та 
технології 

Інформаційні 
системи та 
технології 

  

18 

Виробництво 

181  
Харчові 

181  
Харчові 

Технологія та 
організація 

181  
Харчові 

Крафтові 
технології 
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Шифр 

та найменування

галузізнань 

Початковий 

рівень (короткий 

цикл) 

Перший (бакалаврський) рівень 
Другий (магістерський) 

рівень 

Спеціальність Спеціалізація Спеціальність Спеціалізація 

та технології технології технології ресторанного 
бізнесу 

технології 

   Ресторанні 

технології та фуд 

дизайн 

  

23 Соціальна 

робота 

 232 Соціальне 

забезпечення 

Соціальне 

забезпечення 

  

24  

Сфера  

обслуговування 

241 
Готельно-

ресторанна справа 

241 
Готельно-

ресторанна 

справа 

Готельно-
ресторанна справа 

241 
Готельно-

ресторанна 

справа 

Готельнийі р
естораннийде

велопмент 

Ресторанні 

технології 

та бізнес 

Міжнародний 

готельний 

бізнес 

Internationalh

otelbusiness –

англомовна 

242 

Туризм 

242 

Туризм 

Міжнародний 

туризм 

242 

Туризм 

Міжнародний 

туристичний 

бізнес Internationaltouris

m – англомовна 

Економіка і 

організація 

туризму 

Internationalt

ouristbusiness 

– 

англомовна 

Цифровий туризм Міжна-

роднийівент-

менеджмент 
в туризмі 

28 

Публічнеуправ

ління та 

адміністрування 

281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 

Публічне 

управління та 

адміністру-

вання 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 

Публічнеуправ

ління та 

адміністру-

вання 

Публічне 

управління 

та 

адміністру-

вання 

29 Міжнародні 

відносини 

292 

Міжнародні 

економічнівідноси

ни 

292 

Міжнародні 

економічнівідн

осини 

Міжнародний 

бізнес 

292 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародний 

бізнес 

Міжнародна 

торгівля 

Світова 

торгівля  

Міжнародний 

маркетинг 

293 

Міжнародне 

право 

Міжнародне право 293 

Міжнародне 

право 

Міжнародне 

право 

 

 

1.6. Вимоги щодо прийому, у тому числі мовна політика та 

процедури реєстрації 

Інформація щодо умов прийому на навчання за освітнім 

ступенем «бакалавр», «молодший бакалавр» та «магістр» розміщена 
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на сайті Київського національного торговельно-економічного 

університетуhttps://knute.edu.ua/blog/read/?pid=38909  

 

1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності та попереднього 

навчання (неформального та інформального) 
Механізми для визнання кредитної мобільності та попереднього 

навчання здійснюються відповідно до Закону України «Про 

освіту»,Закону України «Про вищу освіту», Положень «Про 

організацію освітнього процесу студентів»,«Про порядок реалізації 

права на академічну мобільність у КНТЕУ» та угод про навчання за 

умовами академічної мобільності. 

Визнання кредитної мобільності здійснюється на основі 

такихдокументів: 
– каталог курсу; 

– угода про навчання; 

– академічна довідка; 

– сертифікат про навчальну практику. 

За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються 

всікредити, які він здобув поза місцем основного навчання, що є 

компонентами освітньої програми. 
 

1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС 

(інституційна кредитнарамка) 

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості 

циклу програми навчання та визначається навчальним планом.КНТЕУ 

розподіляє кредити між навчальними дисциплінами самостійно. 

Кредити розподіляються на всі дисципліни, які вивчають студенти, 

виробничу практику, виконання випускних кваліфікаційних проєктів 
(робіт), атестацію. Кредити присвоюються після закінчення вивчення 

дисципліни за умови успішного складання підсумкового контролю, 

проходження виробничої практики та атестації. 

 

1.9. Механізми академічного управління. 
Механізми академічного управління у КНТЕУ визначені у таких 

положеннях, як: 

 Положення про організацію освітнього процесу студентів; 
 Положення про дистанційне навчання у КНТЕУ; 

 Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність у КНТЕУ; 

 Положення про індивідуальний навчальний план студента 

КНТЕУ; 
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 Положення про самостійну роботу студентів і аспірантів 

КНТЕУ; 

 Положення про організацію виконання та захисту курсових 

робіт (проєктів) у КНТЕУ(нова редакція зі змінами та доповненнями); 

 Положення про проведення практики студентів у 
КНТЕУ/Порядок організації практики студентів за кордоном; 

 Положення про оцінювання результатів навчання студентів і 

аспірантів; 

 Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю 

знань здобувачів вищої освіти КНТЕУ; 

 Положення про випускну кваліфікаційну роботу; 

 Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 

екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ; 
 Положення про процедуру і підстави для видачі документів 

про вищу освіту державного зразка у КНТЕУ; 

 Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності 

студентів КНТЕУ. 

 

2. Ресурси та послуги 

2.1. Відділ обліку студентів 

У відділі обліку студентів університету зберігаються особові 

справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які навчаються 

в університеті. Основними завданнями працівників відділу обліку 

студентів є: 

1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи; 

2) зберігання документів у належному стані; 
3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій; 

4) надання студентам інформації; 

5) прийом студентів пільгової категорії. 

 

2.2. Умови розміщення/забезпечення проживання  

На території студентського містечка є чотири студентських 

гуртожитки, розташовані за 5 хв ходи від головного навчального 
корпусу та за 15 хв від станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». До 

центру міста (вул. Хрещатик) можна доїхати за 30 хв. Поблизу 

університету є лісопаркова зона та Парк Кіото. Ще один гуртожиток 

№ 6 розташований за адресою: вулиця Лобачевського, 23 (за 20 хввід 

головного навчального корпусу). 

У гуртожитках є кімнати на 3, 4, 5, 6 ліжко-місць, кухні на 

кожному поверсі, санвузли та централізована пральня. 
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Студенти з інших міст поселяються до гуртожитків згідно зі 

списком, сформованим приймальною комісією і переданим до відділу 

організаційно-виховної роботи та інформаційного забезпечення. Між 

університетом і студентом укладається контракт на право проживання 

студента в гуртожитку, в якому встановлені права й обов’язки 
мешканців та відповідальність обох сторін. 

 

Адреси гуртожитків:  

 № 1 – вул. Д. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156;  

тел. (044) 5314905, (044) 5314967; 

 № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;  

тел. (044) 5314891, 5193741, 5131182; 

 № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;  

тел. (044) 5314928, 5131332; 

 № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  

тел. (044) 5314762, 5314799. 

  № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;  

тел. (044) 5741546, 5741683 

 

2.3. Харчування 

В університеті працюють чотири сучасні їдальні: у корпусах Б, 

Д, Е та Н (вул. Чигоріна, 57а). У кожній з них є можливість якісно та 

збалансовано харчуватися за помірними цінами, зокрема у кафе-

їдальні «Венеція» (у корпусі Б) представлені страви італійської кухні.  
Середня вартість сніданку в їдальні університету становить від 

30 до 40 грн; обіду – від 50 до 60 грн; вечері – від 35 до 45 грн.  

Щодня в усіх навчальних корпусах та гуртожитках працюють 

кафе, де також можна придбати страви власного виробництва: основні 

страви (понад 100 видів), гарніри (більше як 60 видів), холодні страви 

(понад 60 видів), холодні та гарячі напої, свіжі кондитерські вироби 

та десерти, вироблені у власному кондитерському цеху (більше як 
100 видів). У навчальних корпусах, гуртожитках працюють 

торговельніавтомати з гарячими та холодними напоями, 

кондитерськими виробами. 
 

2.4. Вартість проживання  

Вартість проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитках 

КНТЕУ встановлюється спільним наказом Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України 
і Міністерства охорониздоров’я України від 28.03.2011 № 284/423/173 

у розмірі 40 відсотків від розміру мінімальної академічної стипендії. 
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2.5. Фінансова підтримка для студентів 

2.5.1. Стипендіальне забезпечення студентів 

Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом 

державного бюджету, за результатами семестрового контролю на 

підставі рейтингу успішності призначається академічна стипендія.  

Студентам першого року навчання на перший семестр акаде-

мічна стипендія призначається відповідно до рейтингу за результатами 

конкурсних балів під час вступу до Університету. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 

роботі студентам університету можуть призначатися іменні академічні 

стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Київського міського голови тощо. 

До того ж за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській 

та спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними 

подарунками та грошовими преміями. 

Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними 

громадянами та особам без громадянства, здійснюється відповідно до 

міжнародних договорів України та діючих нормативно-правових 

актів. Студентам-іноземцям, які вступили на навчання до КНТЕУ 

відповідно до міжнародних договорів, якими передбачено стипендію, 

академічна стипендія призначається до першого семестрового 

контролю в мінімальному розмірі. 

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними 

міжУніверситетом та фізичними або юридичними 

особами,стипендіяможе виплачуватисякоштомцих осіб,якщо це 

передбачено умовамиугоди. 

Студентам пільгових категорій, визначених нормативно-

правовими актами України (студентам з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, студентам з інвалідністю, 

студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим від аварії на 

ЧАЕС, учасникам бойових дій та їх дітям, внутрішньо переміщеним 

особам, студентам, які постійно проживають на лінії зіткнення тощо) 

призначаються соціальні стипендії. 

Розмір академічних та соціальних стипендій встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

 

2.5.1. Пільгова оплата за проживання у гуртожитках 

Студенти пільгових категорій, визначених законами України та 

постановами Кабінету Міністрів України (студенти з числа дітей-
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сирітта дітей, позбавлених батьківського піклування, учасники бойових 

дій та їх діти, внутрішньо переміщені особи, студенти з 

інвалідністютощо) мають право на першочергове поселення до 

гуртожитків.  

Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок 

війни, постраждалі учасники Революції Гідностімають право на 

безкоштовне проживання у гуртожитках до закінчення навчання 

у КНТЕУ. 

Діти загиблих у районі АТО,бойових дій чи збройних конфліктів, 

під час участі у Революції Гідності, діти учасників бойових дій, осібз 

інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції 

Гідності мають право на безкоштовне проживання у гуртожитках до 

закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років. 

Студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, а 

також студенти, які постійно проживають на лінії зіткнення, мають 

право на пільгову оплату проживання у гуртожитках у розмірі 50% 

від встановленої вартості проживання (не довше, ніж до досягнення 

ними 23 років).  

 

2.5.2. Фінансове забезпечення студентів з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування  

Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також особи, які під час навчання у віці від 18 до 23 років 

залишилися без батьків, зараховуються на повне державне утримання 

та отримують компенсацію на харчування, придбання навчальної 

літературита інші виплати, передбачені чинним законодавством. 

 

2.6. Медичні послуги 

Студенти університету, що потребують медичної допомоги, 

мають право заключити Декларацію на медичне обслуговування 

з бажаним сімейним лікарем. Зокрема, можна обрати лікаря 

з широкого переліку професіоналів, відштовхуючих від територіальних 

показників, оскільки вибір сімейних лікарів у Деснянському 

районім. Києва достатньо великий, а також є можливість заключити 

декларацію у КНП«Київська міська студентська поліклініка» за 

адресою: вул. Політехнічна, 25/29, або ж у державних, приватних 

лікарнях чи інших медичних закладах м. Києва. 
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Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 

перебувають на території України, здійснюється у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я за власні кошти іноземця, у 

тому числі за договорами медичного страхування зі страховими 

компаніями України.  

Медична допомога надається студентам за направленням 

сімейного лікаря. Екстрену медичну допомогу надають безоплатно, 

без будь-яких попередніх умов. Для отримання екстреної допомоги 

Декларація студентам не потрібна. 

 

2.7. Страхування 

Медична допомога надається іноземцямабо особам без грома-

дянствавідповідно до вимог, установлених законодавством України. 

Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійс-

нюється відповідно до Порядку надання медичної допомоги іноземцям 

та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території 

України,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 

червня 2011 р. № 667 та ст. 44 Закону України «Про страхування». 

Іноземці та особи без громадянства можуть звернутися по 

медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного 

або комунального закладу охорони здоров’я. 

Оплата вартості медичної допомоги, в тому числі екстреної, здійс-

нюється іноземцем або особою без громадянствау разі відсутності 

в них договорів страхування та страховиком-резидентом за наявності 

в іноземця відповідного договору страхування.  

У разі необхідності університет сприяєоформленню медичного 

полісу з наданнямедичної допомоги. 

 

2.8. Умови для студентів з обмеженими та особливими потребами 

У Київському національному торговельно-економічному універ-

ситеті організація навчального процесу осіб з особливими освітніми 

потребами здійснюється з урахуванням чинних норм законодавства. 

Керівництвом університету створено сприятливі умови для 

навчання та проживання і постійно приділяється увага для їх 

покращення. 

Протягом звітного періоду в університеті навчається 62 особи 

з особливими освітніми потребами (з них жінок – 33, чоловіків – 29). 

Студенти з інвалідністю (І–ІІІ група) отримують соціальну 

стипендію відповідно до постанови від 28 грудня 2016 р. № 1045 
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«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 

закладів вищої освіти». 

Для забезпечення освітніх потреб молоді з інвалідністю та 

безперешкодного доступу до університету всі навчальні корпуси 

обладнані пандусами, поручнями та світловими вимикачами на рівні 

доступу людини, яка сидить. 

Зокрема навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою 

та ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

навчальний корпус Д, Л, актова зала (конгрес-центр), гуртожитки 

№ 2, № 4 та № 7 обладнано пандусами для заїзду візків та поручнями. 

Студенти з вадами опорно-рухового апарату отримують ключі від 

ліфтів. 

Усі основні приміщення університету мають природне освіт-

лення, враховано розташування меблів і обладнання відповідно до 

санітарних вимог. У центральному корпусі та конгрес-центрі обладнані 

санвузли для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Для поліпшення умов проживання в гуртожитках студентів 

з обмеженими фізичними можливостями є спеціально обладнані кімнати 

(туалет та ванна, обладнані спеціальними поручнями). 

 

2.9 Навчальне обладнання 

Бібліотека КНТЕУ є інформаційно-навчальним, культурно-

освітнім структурним підрозділомуніверситету з універсальними 

фондами документів.Основна мета діяльності бібліотеки – створення 

умов для ефективної наукової роботи та організації освітнього 

процесу, активне сприяння впровадженню перспективних навчальних 

технологій. Адміністрація університету сприяє заходам щодо розши-

рення інформаційних ресурсів у бібліотеці, створення доступності 

та зручності у користуванні книжковим фондом.Фонди бібліотеки є 

універсальною базою для освітнього процесу та наукових досліджень 

у сфері економіки торгівлі,економіки і фінансів, менеджменту, 

бізнесу тощо. Це один з основних інформаційних ресурсів бібліотеки 

КНТЕУ, який становить близько 1 млнпримірників книг, періодичних 

видань, дисертацій та авторефератів, навчально-методичних 

матеріалів, видань на електронних носіях. Щорічне поповнення 

фондівбібліотеки становить понад 6000 примірників книг, періо-

дичних видань України та зарубіжних країн – понад 100 найменувань. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу: встановлено 

75 комп’ютерів та 3 потужні сервери, шолом віртуальної реальності 
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HTCVive, окуляри VROculusGo – 18 шт., плазмова панель – 5 шт., 

Smart-wall– 2 шт., портативний рекордер та стельова акустична система 

для залу відеоконференцій.В бібліотеці створено необхідні умови для 

ефективного обслуговування користувачів, організації фондів 

документів, електронних каталогів, виставок документів. Вся площа 

бібліотеки має якісне покриття Wi-Fi. 

До послуг користувачів бібліотеки – 11 читальних залів із фондами 

відкритого доступу, 7 абонементів, залаBibliometrics (повнотекстові 

електронні ресурси), SMART-бібліотека, унікальна VR-студія, зала 

віртуальної реальності, зона Cybersport,залавідеоконференцій та 

вебінарів, оновлені зали нових надходжень літератури та 

іноземнихвидань, МБА, фонд дисертацій та авторефератів, комфортні 

зони відпочинку з настільним футболом,шахами та шашками. 

Усі процеси роботи в бібліотеці автоматизовано: комплектування 

фонду документів, наукова обробка документів, видача документів 

користувачам, пошук документів в електронному каталозі здійс-

нюється за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної 

системи «УФД/Бібліотека». Для запису та користування бібліотекою 

впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр 

користувача. 

SMART-бібліотека – це відкритий простір, зонований для читання, 

проведення конференцій, лекцій, майстер-класів, презентацій 

використовуючи SMART-wall таплазмову панель. Облаштовані 

робочі місця з комп’ютерами, зона віртуальної реальності з шоломом 

віртуальної реальності HTCVive та окулярами віртуальної реальності 

OculusGo. Для відпочинку та дозвілля зроблено зону для інтелектуальних 

настільних ігор, у холі читального залу встановлено настільний футбол, 

шахівницю з великими шахами та шашки.SMART-бібліотека 

пропонує різні напрями діяльності для проведення навчання та має 

усі технічні можливості для креативного проведення часу молоді.  

Унікальна VR-студія оснащенаокулярами віртуальної реальності 

OculusGo, комп’ютерами для індивідуальної роботи студентів. З метою 

виконання колективних завдань є SMART-wall з підключенням до 

всесвітньої мережі. Спеціально облаштовано«куточок», що слугує 

відеостудією для блогерів та запису інтерв’ю. Це особливо актуально 

для студентів, що вивчають журналістику та PR. 

Залавідеоконференцій та вебінарів – це сучасна локація для 

проведення відеоконференцій, вебінаріву режимі реального часу, яка 

надає простір бібліотеки для комфортного задоволення інформа-
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ційних потреб користувачів. Зал оснащено сучасними меблями (столи 

та стільці), лазерним проєктором з великим екраном, плазмовими 

панелями для демонстрації відео, бездротовим мікрофоном, вебкамерою 

та стельовою акустичною системою. 

Зала віртуальної реальності призначенадля групових прак-

тичних занять студентів із використанням окулярів віртуальної реаль-

ності для демонстрації навчального контенту, створеного за допомогою 

технологій віртуальної реальності з метою підвищення ефективності 

засвоєння матеріалу студентами. Залу оснащено окулярами віртуальної 

реальності OculusGo(10 шт.), плазмовим телевізором, комфортними 

геймерськими кріслами та столами. Студенти не лише опрацьовують 

навчальний матеріал, а співпрацюють, що забезпечує їм яскраві 

враження від заняття. 

ЗалаBibliometrics надає вільний доступ до повнотекстових та 

наукометричних баз даниху режимі онлайн. Містить базу даних 

електронних підручників, навчальних програм на електронних носіях, 

з можливістю копіювання та подальшого опрацювання знайденої 

інформації. Зала забезпечує доступ онлайн до фондів вітчизняних і 

зарубіжних бібліотек та таких баз даних: 

 Реферативна база даних SCOPUS. 

 Інформаційна дослідницька платформа WEBOFSCIENCE. 

 Повнотекстові бази даних від видавничої компанії 

EBSCOPUBLISHING. 

 ScienceDirect – політематична база даних повних текстів 

статей видавництва Elsevir. 

 DOAB (DirectoryofOpen Access Books) – директорія книг 

відкритого доступу. 

 DOAJ (DirectoryofOpen Access Journals) – каталог рецен-

зованих наукових та академічних журналів з усіх галузей 

знань. 

 Електронна бібліотека WILEY. 

 Europeana- європейська цифрова бібліотека. 

 EThOS (ElectronicThesesOnlineService) – наукові праці 

відкритих архівів британських університетів. 

 Повнотекстова електронна база навчально-методичних 

матеріалів КНТЕУ. 

 Нормативні акти України – База законодавчих та нормативних 

актів України. 
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 Відкриті Архіви України. 

Сервіс інформаційно-довідкового обслуговування «ASKLibrary» 

надає повну інформацію щодо ефективного використання бібліо-

течних ресурсів для студентів, викладачів та гостей університету. 

Бібліотека допомагає користувачам у розвитку навичок та компе-

тенцій під час роботи з бібліотечно-інформаційним ресурсами: для 

студентів перших курсів організовуються екскурсії бібліотекою, 

практичні заняття з пошуку документів в електронному каталозі 

бібліотеки. 

На сайті бібліотеки КНТЕУ (www.lib.knute.edu.ua) представлена 

повна інформація про бібліотеку, фонди та послуги, електронний 

каталог та інші електронні ресурси (наукометричні, бібліографічні, 

повнотекстові бази даних). Читачеві доступні інструкції з пошуку, 

рекламна та пізнавальна інформація для користувачів, віртуальні 

книжкові виставки, 3D-екскурсії, звіти про заходи, що 

відбуваютьсяу бібліотеці. Пошук документів, складання списків 

літератури та надсилання їх на власну електронну адресу можна 

здійснювати з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів з 

операційною системою Android) за допомогою мобільного додатку. 

Впровадження нових інформаційних технологій дає змогу бібліо-

теці значно розширити інформаційне забезпечення користувачів, що 

удосконалює якість навчального процесу. Співпраця зі структурними 

підрозділами КНТЕУ (факультети, кафедри, наукові та службові 

відділи) завдяки адресному інформуванню про нові надходження за 

допомогою особистого кабінету користувача корпоративної програми 

Office 365поліпшить використання бібліотечних фондів та інформа-

ційних ресурсів. Універсальний книжковий фонд, комп’ютерна мережа 

бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інновації, 

впровадження прогресивних технологій,досвідчені професійні кадри, 

сучасний дизайн,технічне обладнання та максимальна автоматизація 

виробничих процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якіс-

ному обслуговуванню користувачів. 

 

2.10. Організація мобільності студентівза освітніми програмами 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 

студентиКиївського національного торговельно-економічного 

університету зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають 

змогу здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 

викладених у таблиці(додаток). 
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Програми навчання Центру європейської освіти КНТЕУ 
 

ЗВО-партнер, країна 
Освітній 

ступінь  
Спеціальність  

Термін  

навчання 

Форма  

навчання 

Мова 

програми 
Вимоги 

Університет 

Клермон-Овернь 

(UniversitéClermont-

Auvergne) 

Школа менеджменту 

Клермон-Ферран, 

Франція 

Licence 

(бакалавр) 
 Менеджмент 1 рік Очна Французька – Знання французької 

мови, 

–  рівень В2, 

– щонайменше 2–3 роки 

навчання уКНТЕУ 

Master 

(магістр) 
 Стратегічний 

менеджмент 

2 роки – Знання французької 

мови, 

– рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 

Вища паризька 

школа комерції 

(ESCPEurope) 

Париж, Франція 

Master 

(магістр) 
 Менеджмент 2 роки Очна Французька, 

англійська 
– Знання французької / 

англійської мови, 

– рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 

Університет  

Парі Ест Кретей 

(Universite Paris-Est 

Creteil) 

Інститут 

адміністрування 

підприємств Густава 

Ейфеля 

Париж, Франція 

Licence 

(бакалавр) 
 Управління 

та економіка 

1 рік Очна Французька – Знання французької 

мови, 

–  рівень В2, 

– щонайменше 3 роки 

навчання уКНТЕУ 

Master 

(магістр) 
 Менеджмент  

 Маркетинг 

 Фінанси 

1–2 роки Французька, 

англійська 
– Знання французької / 

англійської мови, 

–  рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 

Бізнес-школа  

«Audencia» 

Нант, Франція 

 

Master 

(магістр) 
 Менеджмент  1,5 року Очна Французька, 

англійська 
– Знання французької / 

англійської мови, 

–  рівень В2, 

– диплом бакалавра 
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Продовження таблиці 

ЗВО-партнер, країна 
Освітній 
ступінь  

Спеціальність  
Термін  

навчання 
Форма  

навчання 
Мова 

програми 
Вимоги 

 Літня та зимова спеціалізовані школи 
з економіки та менеджменту 

Тематичні 
тижні на вибір  

Очна Англійська – Знання англійської 
мови, 

– рівень В2, 

– щонайменше 2 роки 
навчання уКНТЕУ 

Університет 
Гренобль Альпи 

(Université Grenoble 
Alpes) 

Економічний 
факультет 

Гренобль, Франція 

Licence 
(бакалавр) 

 Економіка 
і управління 

1 рік Дистан-
ційна, 
очна 

Французька, 
англійська 

– Знання французької/ 
англійської мови, 

– рівень В1/В2, 

– щонайменше 3 роки 
навчання уКНТЕУ 

 Master 
(магістр) 

 Управління 
організаціями 
в рамках 
міжнародної 
співпраці 

 Управління 
людськими 
ресурсами 

2 роки Дистан-
ційна 

Французька, 
англійська 

– Знання французької / 
англійської мови, 

– рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 

Університет 
Центрального  

Ланкаширу 
(University of Central 

Lancashire) 
Школа мов, літератури 

та міжнародних 
досліджень 
Престон, 

Великобританія 

Літня та зимова школи з вивчення  
англійської мови 

Тематичні 
тижні на вибір 

Очна Англійська – Знання англійської 
мови, 

– мінімальний рівень В1, 

– щонайменше 2 роки 
навчання уКНТЕУ 

Bachelor 
(бакалавр) 

 Міжнародні 
бізнес-комунікації 

1 рік – Знання англійської 
мови, 

– рівень В2/С1, 

– диплом бакалавра 
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Закінчення таблиці 

ЗВО-партнер, країна 
Освітній 
ступінь  

Спеціальність  
Термін  

навчання 
Форма  

навчання 
Мова 

програми 
Вимоги 

Університет 

прикладних наук 

Вюрцбург-

Швайнфурт 

(UniversityofAppliedSci

ences 

Würzburg-Schweinfurt) 

Вюрцбург, Німеччина 

Bachelor 

(бакалавр) 
 Міжнародний 

менеджмент 

1 семестр Очна Німецька, 

англійська 
– Знання німецької / 

англійської мови, 

– рівень В2, 

– диплом бакалавра 

Бамберзький 

університет імені 

Отто Фрідріха 

(Otto-Friedrich-

University Bamberg ) 
Бамберг, Німеччина 

Master 

(магістр) 

 

 Менеджмент 

міжнародних 

інформаційних 

систем 

 Європейська 

економіка 

1 семестр Очна Німецька, 

англійська 

 

– Знання німецької / 
англійської мови, 

– рівень В2, 

– диплом бакалавра 
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2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності» 

«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбаченийдля між-

народноїмобільності студентів. Обов’язкові ВМобмежені термінами 

початку та закінчення семестру (засеместрової мобільності) або 

навчального року при річній або кількарічній (магістеріум) мобільності. 
Вибіркові ВМ мають місце при транскордонному (дистанційному) 

навчанні, коли періоди такого навчання визначаються закордонним 

партнером залежно від різних факторів. 
 

2.12. Інформація про види дипломування (спільного, подвійного, 

багатостороннього) 
На сьогодні всі зазначені у п. 2.10 програми реалізуються на 

основі подвійного дипломування, тобто шляхом паралельного або 

послідовного навчання у КНТЕУ та у закордонному ЗВО-партнері. 

 

2.13. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі 

Університетом укладені договорипро співробітництво між КНТЕУ 

та вищими навчальними закладами, в рамках яких здійснюється 

партнерський обмін та навчання студентів  
 

Франція 

Університет Клермон-Овернь 

Бізнес-школа Ауденсія 

Університет Гренобль Альпи  

Університет Парі-Ест Кретей 

Вища паризька школа комерції (ESCP) 

Федерація «Обмін Франція-Україна» 

Університетське агентство Франкофонії – AUF 

Великобританія Університет Центрального Ланкаширу 

Польща 

Краківський економічний університет  

Познанський університет економіки і бізнесу 

Вроцлавський економічний університет 

Щецинський університет 

Німеччина Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайнфурт 

Болгарія Варненський економічний університет 

Греція Університет Західної Аттики 
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Міжнародні програми і проєкти в рамках Еразмус+ 
 

Перелік навчальних закладів 

Університет Парі-Ест Кретей 
Люблянська школа бізнесу 

Краківський економічний університет 

Щецинський університет 

Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайнфурт 
Варненський економічний університет 

Університет Західної Аттики 

Університет економіки та менеджменту державного управління в Братиславі 

 

2.14. Мовні курси 
Центр європейської освіти КНТЕУ здійснює підготовку з 

англійської та французької мови за програмою інтенсивного навчання, яка 
створює умови для досягнення рівнів володіння іноземною мовою від 
А1 до В2 (відповідно до Рекомендацій Комітету з питань освіти при 
Раді Європи щодо навчання іноземним мовам). 

Заняття на курсах іноземних мов проводять висококваліфіковані 
викладачі з практичним досвідом викладання. Навчання відбувається за 
модульною системою. Тематика модулів розробляється з урахуванням 
потреб студентів, відповідно до яких викладачі спеціально підбирають 
теми для спілкування, навчальні матеріали, обирають тип завдань та 
види діяльності. 

Контингент слухачів формується на початку навчального року. 
Записатися на програми вивчення іноземної мови можуть студенти та 
випускники усіх факультетів, а також викладачі та співробітники 
КНТЕУ. Вартість навчання залежить від рівня навчальної програми та 
кількості навчальних годин. 

Випускники Центру європейської освіти, які оволоділи іноземною 
мовою рівнів В1-В2 мають можливість здавати екзамен на 
отриманняміжнародних мовнихсертифікатів (DELF-DАLF, IELTS, 
ESOL) і взяти участь у різних формах міжнародної академічної 
мобільності в рамках угод про співробітництво з європейськими ЗВО – 
партнерами КНТЕУ. 

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних мов 
звертатися до Центру європейської освіти – навчальний корпус Д, 
кімната 229, тел. (044) 5314836. 
 
2.15.Можливості для проходження практики 

Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного 
працевлаштування університет встановлює різні форми співробітництва 
з організаціями, профільними державними установами, фінансовими 
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структурами, установами банківської сфери, судовими інституціями, 
підприємствами сфери торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу, 
страхового бізнесу на підставі укладених договорів про підготовку 
спеціалістів, угод про співпрацю, двосторонніх договорів 
співдружності, договорів про проходження практики студентів, що 
створюють умови для реалізації програм практики та 
забезпечуютьвиконання у повному обсязі вимог передбачених 
«Положенням про проведення практики студентів», «Порядком 
організації практики студентів за кордоном» та «Порядком стажування 
на підприємствах, в установах та організаціях студентів Київського 
національного торговельно-економічного університету, які здобули 
освіту за освітнім ступенем «бакалавр», «молодший бакалавр». 

Київський національний торговельно-економічний університет 
підтримує партнерські відносини більш ніж із 700 
стейкхолдерами.Партнерами університету є органи державної та 
місцевої влади, організації, відомства, служби, на базі яких проходить 
практика студентів з подальшим працевлаштуванням, переважна 
кількість з них є партнерами освітніх програм, а саме: 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України; Міністерство соціальної політики України; 
Міністерство закордонних справ України; Міністерство розвитку 
громад і територій України; Міністерство фінансів України, Державна 
податкова служба України, Державна казначейська служба України; 
Рахункова палата України; Пенсійний фонд України; Державна ауди-
торська служба України; Державна митна служба України, 
Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку України, Департамент фінансів КМДА, Печерська 
районна у м. Києві державна адміністрація, Деснянська районна у м. Києві 
державна адміністрація, Вищий Господарський Суд України; апеляційні 
суди України; Антимонопольний комітет України; Департамент 
кіберполіції Національної поліції України, Департамент міжнародного 
поліцейського співробітництва Національної поліції України, 
Національне агентство України з питань державної служби, Центральне 
міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ), Національна 
академія наук України, Національна академія державного управління 
при Президентові України, Союз промисловців та підприємців України, 
Українська спілка підприємців малих, середніх та приватизованих 
підприємств, профільні комітети ВерховноїРади України,Інститут 
психології НАПН України, Незалежна асоціація банків України, 
Українська спілка автомобільного транспорту та логістики, Асоціація 
«УКРЗОВНІШТРАНС», Громадська спілка «Український кулінарний 
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союз», Торгово-промислова палата України, Торгово-промислова палата 
м. Києва та інші. 

Також університет має угоди про партнерство з комерційними 
компаніями, такими як: 
Microsoft Україна, «EРАМSystems Україна»,групою компаній 
«BGSSolutions», ТОВ «БЕЙКЕРТІЛЛІ Україна», ТОВ «Ернст ендЯнг», 
ТОВ «Консалтингова компанія «Голден Траст», ТОВ «Грант 
ТорнтонЛегіс», ТОВ «КрестонДжі Сі Джі Аудит», ТОВ «ТВІГА ГРУПА 
Україна», ТОВ «АС НільсенЮкрейн», ТОВ «ХЕДХАНТЕР», 
ТОВ «Прем’єр Інтернешнл», ВАТ «Готель «Прем’єр Палац», 
«Президент-готель», ТОВ «ІНТЕР-ГОТЕЛЬ», ТОВ «11 
МІРРОРСОТЕЛЬ», заміським клубом «Трипільське сонце», ТОВ 
«Інтерн»(готель «Опера»), ТОВ «ЮКА» (готель «Хрещатик»), ТОВ 
«ДБІХотелзендрезортс (готель «RomadaEncoreKiev»), ПрАТ«Нові 
ІнжиніринговіТехнології» (готель «ХаяттРідженсі Київ»), ТОВ «Гранд 
менеджмент» (готель «Фермонт»), ТОВ «ХОТЕЛ ПРОПЕРТІ» (готель 
«Либідь»), ТОВ «РейкарцХотел Менеджмент», ТОВ 
«Тревелпрофешнлгрупп», ТОВ «МузенідісТревел Україна»,ТОВ «Корал 
тревел», ТОВ «ДжоінАп», «ТUІ», ТОВ «Мережа Козирна Карта» ТОВ 
«Ашан Україна Гіпермаркет», ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», ТОВ 
«Лореаль Україна», ТОВ «Сільпо-фуд», ТОВ «Епіцентр-К», 
ТОВ «Рітейл тренд» (Фуршет), ТОВ «ЕКО», ТОВ «ДЦ Україна», ТОВ 
«ДТЕК», ПрАТ «Філіп Морріс Україна», ПаТ«Райффайзен Банк Аваль», 
ПАТ «ОТП БАНК», ПАТ «Кредобанк», ПаТ«КредіАгріколь Банк», 
ПаТ«Перший Український Міжнародний Банк», АТ «Ощадбанк», 
ПаТ«Укрсоцбанк», АТ КБ «ПриватБанк» ін. 

Така кількість партнерів значно розширила можливості для 
походженняпрактики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
та другого (магістерського) рівнів. 
 
2.16. Навчання на робочому місці 

Університет сприяє забезпеченню можливостейнавчання студентів 
на робочому місці,підтримуючи навчальні проєкти компаній, які містять 
програмидля розвитку ділової грамотності, трудових навичок, 
професійних компетентностей, спрямованих на підвищення фаховості 
випускників. 

Прикладами навчання на робочому місці є: 

 Businеss2StudentsbyWatsons – один із ключових проєктів у 
портфелі партнерської синергії КНТЕУ і бізнес-сектору. Вже кілька 
років поспіль проєкт працює для студентів та в інтересах студентів. 
В останньому навчально-практичному сезоні студенти вивчали тему 
комунікацій і PR. ПроєктBusinеss2Studentsмає системний і водночас 
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інноваційний характер: майстер-класи проходять в інтерактивному 
форматі, студенти вчились писати PR-стратегію університету, на кожну 
зустріч спікери готували не тільки теоретичну базу, але й кейси, 
приклади з життя і реальні бізнес-ситуації; 

 майстер-клас амбасадора «VORWERK Thermomix» 
Дубовецької Віталіїішеф-кухаря Дуки Ольги, на якому студенти 
освітнього ступеня «магістр» спеціальностей «Ресторанні технології та 
бізнес», «Інноваційні технології ресторанного бізнесу», «Готельний і 
ресторанний менеджмент», «Туристичний і курортно-рекреаційний 
менеджмент»разом зі стейкголдерами відпрацьовували інноваційну 
технологію Thermomix. Під час майстер-класу студенти-магістри мали 
змогу самостійно моделювати, проєктувати нові рецептури страв 
оздоровчого, дієтичного, дитячого харчування відповідно до принципів 
технологічного інжинірингу харчових технологій, відпрацювали 
технології SlowCook, Sousvide.  

 майстер-класВіктора Тимчишина, експерта з ресторанних 
технологій із 20-річним досвідом роботи, члена Українського 
кулінарного союзу, неодноразового переможця і судді міжнародних 
кулінарних змагань на тему«Локальна рибна сировина: сучасний 
гастрономічний тренд ресторану». Спікерпрезентував студентам 
технологію стрависучасної української кухні–запечене в натуральній 
глині філе судака з лопухом та грибами зморшками подане із 
зеленим маслом на подушці із селерового пюре з восьминогом, 
прикрашене чорним чіпсом із тапіоки, ферментованим чорним 
часником та лимонною селерою. Пан Віктор поділивсясвоїми креа-
тивними ідеями щодо використання локальних продуктів та технік їх 
обробки, особливостей застосування сучасних гаджетів у ресторанних 
технологіях, власного бачення модних трендів кулінарного дизайну 
ресторанних страв та сучасні вподобання гостей у ресторані. 
 
2.17. Умови для занять спортом і відпочинку 

Важливим напрямом організаційно-виховної роботи в університеті 
є участь студентів у традиційних заходах: День університету, День 
знань та посвята першокурсників у студенти, Міжнароднийдень 
студента, Дебют першокурсника, Міс і Містер КНТЕУ, Дні факультетів, 
Дні донора, чемпіонат з інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя 
гра», фестиваль команд Ліги КВНКНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 

В університеті діє культурно-мистецький центр, до якого входять 
творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 
сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль«Atlibitum».  
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Для розвитку студентства та популяризації здорового способу 
життя на теренах університету на базі кафедри фізичної культури 
існують секції з настільного тенісу, фітнесу, волейболу (чоловічий, 
жіночий), плавання, бадмінтону, баскетболу, аеробіки, боксу, боді-
фітнесу, футболу (чоловічого, жіночого), атлетичної гімнастики, легкої 
атлетики, боротьби, фізичної реабілітації та із загальної фізичної 
підготовки, перетягування канату та великий теніс, для забезпечення 
якого на території університету були збудовані сучасні тенісні корти, 
обладнані спеціалізованим покриттям. Створено всі умови для занять 
фізкультурою та спортом: сучасний стадіон із штучним покриттям, 
спортивний майданчик, тенісні корти, дві сучасні ігрові зали, тренажерна 
зала, зала боксу та боротьби, зали для фітнесу. 
 
2.18. Студентські організації  

Громадське життя в університеті насичене, багатогранне та 
різноманітне. В університеті на громадських засадах діють: 

 рада студентського самоврядування університету, 6 рад сту-
дентського самоврядування на факультетах і 5 рад студентського 
самоврядування в гуртожитках; 

 наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих вчених; 

 студентські клуби – «Еко Клуб», дебатний клуб «PolemicUnion», 
філософський клуб «Фенікс», «Правничий клуб», підприємницький 
«YEPClub», «Бізнес Клуб», «Маркетинг», «SapLab», «H&SEServices», 
«ProgramClub», «ТРОС», «Бухгалтерський клуб імені Лука Пачолі», 
«Клуб професійного бухгалтера», «Аудиторський клуб», «Спілка 
художників КЕТЕУ», «Європейський клуб», Всеукраїнський рух 
«Молодь за права споживачів», клуб хіміків «StartinScience», «Клуб 
кулінарів», психологічний клуб «SAPGEN», туристичний клуб 
«Еверест», клуб «Сервіс», спортивні клуби з футболу, баскетболу, 
волейболу, боротьби тощо. 

Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 
розміщується на сайті університету (http://www.knute.edu.ua), 
офіційнійсторінці КНТЕУ в соціальній мережі 
«Facebook»(https://www.facebook. com/knteuofficial/), офіційній сторінці 
КНТЕУ в соціальній мережі «Instagram» 
(https://www.instagram.com/knute_official/),Telegram каналіКНТЕУ 
(https://t.me/knteu), офіційній сторінці КНТЕУ в соціальній мережі 
«YouTube» (https://www.youtube.com/user/kyotostreet) та студентському 
телебаченні «КНТЕУ-Live», а також у газеті «Університет і час», 
студентському журналі «Кіото, 19». 
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3. Освітня програма 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – 

Сошко О. Г., доцент кафедри іноземної філології та перекладу, к.філол.н. 

 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 035 «Філологія» 

(за спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська») 

 

1-Загальна інформація 

Повна назва ЗВО 

та структурного 

підрозділу 

Київський національний торговельно-

економічний університет, факультет торгівлі та 

маркетингу, кафедра іноземної філології та 

перекладу 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

спеціальність «Філологія» 
спеціалізація «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів 

ЄКТС 

термін навчання 3 роки 10 міс. 

Наявність 

акредитації 

Акредитовано за рівнем вищої освіти бакалавр 

відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 
12 червня 2018 протокол №130 (наказ МОН 

України від 20.06.2018 р.№662) 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень,  FQ-EHEA – перший 

цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта /  початковий 

рівень вищої освіти 

Мова(и) 

викладання 

Українська / англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://knute.edu.ua 

2-Мета освітньої програми 

Підготувати висококваліфікованих філологів-перекладачів, що вільно 
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володіють англійською мовою: забезпечити розвиток мовної, 

мовленнєвої, комунікативної, лінгвокраїнознавчої та перекладацької 

компетентностей, а також здатності реалізувати здобуті знання та 

вміння в майбутній професійній діяльності 

3-Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 03 «Гуманітарні науки» 

Спеціальність 035 «Філологія» 
Спеціалізація «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська»  

Орієнтація 

освітньої програми 

Програма освітня ; структура програми 

передбачає динамічне, інтегративне та 

інтерактивне навчання. Програма пропонує 

комплексний підхід до здійснення професійної 

(перекладацької) діяльності та реалізує це через 
навчання та практичну підготовку. Дисципліни та 

модулі, включені в програму орієнтовані на 

актуальні напрями, в рамках яких можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра 

здобувача. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мови, що вивчаються, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 
неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя.  

Ключові слова: системні знання, категорії тексту, 

текстово-дискурсивні моделі, норми літературної 

мови, навички міжособистісної взаємодії, 

мовленнєва (комунікативна) компетентність, 

міжкультурна комунікація, організація ділової 
комунікації, поняття перекладознавства, 

перекладацькі трансформації та труднощі. 

Особливості 

програми 

Після успішного завершення програми студенти 

здатні виконувати професійні переклади різних 

видів, жанрів та стилів у межах нехудожніх 

джерел: на матеріалі газетно-інформаційних та 

суспільно-економічних текстів, комерційної 

документації. 

4-Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
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навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр за спеціальністю 035 «Філологія» 

(«Германські мови та літератури (переклад 

включно) перша – англійська») підготовлений до 

роботи за такими професіями: 

- перекладач 
- перекладач технічної літератури  

- гід-перекладач 

- редактор-перекладач  

- філолог  

- лінгвіст, 

що, за Національним класифікатором професій 

ДК 003:2010, входять до класифікаційного 

угрупування 2444 «Професіонали у галузі 
філології, лінгвістики та перекладів»: 

2444.2 «Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні 

перекладачі». 

Фахівець здатний виконувати зазначену 

професійну роботу у професійних організаціях, у 

громадських організаціях, у виробництві фільмів, 

у сфері радіо та телебачення, в освітянській 

діяльності, у політичних організаціях, в 
допоміжній діяльності в сфері державного 

управління, у підтримці інформаційних та 

культурних служб, діяльність яких має 

міжнародний характер, у дипломатичному та 

консульському представництві в зарубіжних 

країнах.  

Подальше 

навчання 

Продовження навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за 
магістерськими освітніми програмами галузі знань  

«Гуманітарні науки» та за міждисциплінарними 

програмами, близькими до філології. 

5-Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Методика викладання відповідає сучасним 

вимогам суспільства та професійним потребам 

майбутніх фахівців, є комунікативною, 

зорієнтованою на діяльність, у центрі якої 

знаходиться студент:  

 лекційні курси поєднуються з семінарами та 

https://www.dk003.com/?code=2444.2
https://www.dk003.com/?code=2444.2
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практичними заняттями в малих групах (до 15 

осіб); 

 студенти є активними учасниками навчально-

виховного процесу і несуть персональну 
відповідальність за свій подальший освітній і 

професійний розвиток;  

 визначається важливість особистісного та 

інтелектуального розвитку студентів і 

закладаються умови для реалізації особистості;  

 передбачається безперервний самостійний 

професійний розвиток протягом життя. 

Оцінювання 

 

Поточне опитування, модульний тестовий 

контроль, презентації за темами теоретичного 

курсу, курсова робота, звіти за практиками. 

Підсумковий контроль – екзамен.  
Підсумкова атестація – кваліфікаційний екзамен  

Оцінювання здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу 

студентів» та «Положення про оцінювання 

результатів навчання студентів та аспірантів». 

6-Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в галузі філології 

(лінгвістики, літературознавства, 
фольклористики, перекладу) в процесі 

професійної діяльності або навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів 

філологічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

2) Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і 
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суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

3) Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмовою. 
4) Здатність бути критичним і самокритичним.  

5) Здатність учитися й оволодівати сучасними 

знаннями.  

6) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел.  

7) Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  
8) Здатність працювати в команді та автономно, 

зокрема володіння навичками міжособистісної 

взаємодії, вміння налагоджувати контакт з 

різними за віком, характером та статусом 

людьми, взаємодіяти з експертами в інших 

предметних областях; готовність до прийняття 

на себе відповідальності за результати своєї 

праці, навколишнє середовище й інші цінності. 
9) Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

10) Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.  

11) Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

12) Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

13) Здатність проведення досліджень на 
належному рівні.  

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності  

 

1) Усвідомлення структури філологічної науки та 

її теоретичних основ.  

2) Здатність використовувати в професійній 

діяльності знання про мову як особливу знакову 

систему, її природу, функції, рівні.  

3) Здатність використовувати в професійній 

діяльності знання з теорії та історії мов(и), що 
вивчаються(ється).  

4) Здатність аналізувати діалектні та соціальні 

різновиди мов(и), що вивчаються(ється), 
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описувати соціолінгвальну ситуацію.  

5) Здатність використовувати в професійній 

діяльності системні знання про основні періоди 

розвитку літератури, що вивчається, від давнини 

до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і 

стилів, чільних представників та художні явища, 
а також знання про тенденції розвитку світового 

літературного процесу та української літератури.  

6) Здатність вільно, гнучко й ефективно 

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 різних 

сферах життя.  

7) Здатність до збирання й аналізу, систематизації 

та інтерпретації мовних, літературних, 

фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу 

тексту.  

8) Здатність вільно оперувати спеціальною 

термінологією для розв’язання професійних 
завдань, зокрема здатність вести роботу з 

уніфікації термінів, удосконалення понять і 

визначень за тематикою перекладів у відповідній 

галузі економічної діяльності, науки, техніки. 

9) Усвідомлення засад і технологій створення 

текстів різних жанрів і стилів державною та 

іноземною (іноземними) мовами, зокрема 

здатність розуміти основні категорії тексту і 
текстово-дискурсивні моделі; аналізувати, 

коментувати, інтерпретувати цілісні тексти, а 

також окремі мовні засоби та стилістичні 

явища в різних текстових жанрах англійської та 

української мов, визначати їх стилістичні 

функції.  

10) Здатність здійснювати лінгвістичний, 
літературознавчий та перекладацький аналіз 

текстів різних стилів і жанрів.  

11) Здатність до надання консультацій з 

дотримання норм літературної мови та культури 
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мовлення.  

12) Здатність до організації ділової комунікації, 

зокрема здатність моделювати різного типу 

комунікативні акти, розуміти особливості 

мовленнєвої ситуації при здійсненні процесу 

міжкультурного спілкування, володіти мовним 
етикетом в різних соціокультурних умовах. 

13) Здатність орієнтуватися в основних 

поняттях перекладознавства як науки, правилах 

використання всіх видів перекладацьких 

трансформацій і  труднощів, знати національно-

культурні розбіжності. 

14) Здатність здійснювати переклад як різновид 
комунікативної діяльності в процесі 

опосередкованої міжкультурної комунікації.  

15) Інтерпретувати інформацію в усній формі 

перекладу та реферувати її письмово. 

7-Програмні результати навчання 

 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.  

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.  

3. Організовувати процес свого навчання й 
самоосвіти.  

4. Розуміти фундаментальні принципи буття 
людини, природи, суспільства.  

5. Співпрацювати з колегами, представниками 

інших культур та релігій, прибічниками різних 
політичних поглядів тощо.  

6. Використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної 
діяльності.  
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7. Розуміти основні проблеми філології та 

підходи до їх розв’язання із застосуванням 
доцільних методів та інноваційних підходів.  

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.  

9. Характеризувати діалектні та соціальні 

різновиди мов(и), що вивчаються(ється), 
описувати соціолінгвальну ситуацію.  

10. Знати норми літературної мови та вміти їх 
застосовувати у практичній діяльності.  

11. Знати принципи, технології і прийоми 

створення усних і письмових текстів різних 

жанрів і стилів державною та іноземною 
(іноземними) мовами.  

12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і 
процеси, що їх зумовлюють.  

13. Аналізувати й інтерпретувати твори 
української та зарубіжної художньої літератури й 

усної народної творчості, визначати їхню 
специфіку й місце в літературному процесі.  

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.  

15. Здійснювати лінгвістичний, 

літературознавчий та спеціальний філологічний 
аналіз текстів різних стилів і жанрів.  

16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та 

концепції обраної філологічної спеціалізації, 
уміти застосовувати їх у професійній діяльності.  

17. Збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти мови й мовлення й 
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використовувати їх для розв’язання складних 

задач і проблем у спеціалізованих сферах 
професійної діяльності та/або навчання.  

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.  

19. Мати навички участі в наукових та/або 
прикладних дослідженнях у галузі філології.  

8-Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Фахівці, що здійснюють підготовку бакалаврів за 

освітньою програмою «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – 

англійська», мають фахові знання та володіти 

професійними навичками в галузі філології. 

 

Можлива участь закордонних фахівців та 
фахівців-практиків при викладанні дисциплін 

циклу професійної підготовки. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Основу матеріально-технічного забезпечення 

складають спеціалізовані мультимедійні 

аудиторії  із сучасними програмними ресурсами, 

що забезпечують якісну підготовку бакалаврів за 

освітньою програмою «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – 
англійська». 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Загальні наукові та спеціальні філологічні 

джерела, навчально-методична та монографічна 

література, інформаційні ресурси системи 

дистанційного навчання та мережі Інтернет. 

9-Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність здійснюється 

відповідно до укладених договорів про 

академічну мобільність. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність реалізується за 
рахунок укладання договорів про міжнародну 

академічну мобільність (Еразмус+), про подвійне 

дипломування, про тривалі міжнародні проекти, 
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які передбачають навчання студентів, видачу 

подвійного диплому тощо. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не 

проводиться. 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційний 

екзамен, випускна кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

1 2 3 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Вступ до мовознавства   6 

ОК 2. Офісні комп’ютерні технології 6 

ОК 3. Філософія 6 

ОК 4. 

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (для економічних 

спеціальностей): перша мова 

24 

ОК 5. 
Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська мова) 
46,5 

ОК 6. Правознавство 6 

ОК 7. Латинська мова 6 

ОК 8. Основи теорії мовної комунікації 6 

ОК 9. Вступ до перекладознавства 6 

ОК 10. Історія зарубіжної літератури 

12 
ОК 10.1 

Курсова робота з історії зарубіжної 

літератури 

ОК 11. 
Практика перекладу з першої іноземної 
мови 

21 

ОК 11.1 
Курсова робота з практики перекладу з 

першої іноземної мови 

ОК 12. Стилістика англійської мови як першої 

іноземної 

6 

ОК 13. 
Іноземна мова ділової комунікації 

(англійська) 
6 
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ОК 14. 
Переклад іноземної комерційної 

документації 
6 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 163,5 (68%) 

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1. 
Сучасна українська мова професійного 

спрямування  
6 

ВК 2. 
Практичний курс другої іноземної мови 

(іспанська) 
34,5 

ВК 3. 
Практичний курс другої іноземної мови 
(німецька) 

34,5 

ВК 4. Історія першої іноземної мови 6 

ВК 5. Ораторське мистецтво 6 

ВК 6. 
Порівняльна типологія англійської та 

української мов 
6 

ВК 7. 
Лінгвокраїнознавство країн першої 

іноземної мови 
6 

ВК 8. Сучасна українська література 6 

ВК 9. Усний переклад 6 

ВК 11. Історія України 6 

ВК 12. Історія української культури 6 

ВК 13. Культурна спадщина України 6 

ВК 14. Релігієзнавство 6 

ВК 15. Світова культура 6 

ВК 16. Безпека життя 6 

ВК 17. Екологія 6 

ВК 18. Етика бізнесу 6 

ВК 19. Політологія 6 

ВК 20. Соціологія 6 

ВК 21. Соціальне лідерство 6 

ВК 23. Міжнародний протокол та етикет 6 

ВК 24. 
Національні інтереси в світовій 

геополітиці та геоекономіці 
6 

ВК 25. Економічна теорія 6 

ВК 26. Теорія організації 6 

ВК 27. Менеджмент 6 

ВК 28. Управління персоналом 6 

ВК 29. Самоменеджмент 6 

ВК 30. Стратегічне управління 6 

ВК 31. Організація туризму 6 
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ВК 32. Туристично-рекреаційне країнознавство 6 

ВК 33. Спеціалізований туризм 6 

ВК 34. Екскурсійна справа 6 

ВК 35. Event-технології   6 

ВК 36. Маркетинг 6 

ВК 37. Реклама 6 

ВК 38. Теорія зав’язків з громадськістю  6 

ВК 39. Реклама в торгівлі 6 

ВК 40. Копірайтинг 6 

ВК 41. Психологія 6 

ВК 42. 
Конфліктологія та психологія ділового 

спілкування  
6 

ВК 43. Товарознавство 6 

ВК 44. Оцінка відповідності 6 

ВК 45. 
Товарна номенклатура 

зовнішньоекономічної діяльності 
6 

ВК 46. Біржова торгівля 6 

ВК 47. Митна справа 6 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 64,5 (27%) 

Практична підготовка  

Виробнича практика 1 3 

Виробнича практика 2 6 

Атестація  

Підготовка до атестаційного екзамену та атестація 3 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ     

240 

 

Для всіх компонентів освітньої програми формою підсумкового 
контролю є екзамен 



2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
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Підготовка до 

атестаційного 

екзамену та 

атестація 

1 семестр 

І курс І курс ІІ курс ІІ курс ІІІ курс ІІІ курс  IV курс   

2 семестр 3 семестр 4 семестр 

IV курс 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

ОК 4. Іноземна  

мова за  професій-

ним спрямуванням 

(для економічних 

спеціальностей): 

перша мова 

 

ОК 4. Іноземна  

мова за  професій-

ним спрямуванням 

(для економічних 

спеціальностей): 

перша мова 

 

 

ОК 4. Іноземна  

мова за  професій-

ним спрямуванням 

(для економічних 

спеціальностей): 

перша мова 

 

ОК 4. Іноземна  

мова за  професій-

ним спрямуванням 

(для економічних 

спеціальностей): 

перша мова 

 

ОК 5.  

Практичний 

курс першої  

іноземної мови 

(англійська 

мова)  

ОК 5.  

Практичний 

курс першої  

іноземної мови 

(англійська 

мова)  

 

ОК 5.  

Практичний 

курс першої  

іноземної мови 

(англійська 

мова)  

ОК 5. 

Практичний 

курс першої  

іноземної мови 

(англійська 

мова) 

  

ОК 5.  

Практичний 

курс першої  

іноземної мови 

(англійська 

мова) 

  

ОК 5.  

Практичний 

курс першої  

іноземної мови 

(англійська 

мова) 

  

ОК 5.  

Практичний 

курс першої  

іноземної мови 

(англійська 

мова) 

  

ОК 5.  

Практичний 

курс першої  

іноземної мови 

(англійська 

мова) 

ОК 2. Офісні 

комп'ютерні 

технології 

ОК 6. 

Правознавство  

ОК  3. Філософія 

Виробнича  

практика 2 
Виробнича  

практика 1 

ОК 12. Стилістика 

англійської мови  як 

першої  іноземної 

ОК 10. Історія 

зарубіжної 

літератури 

ОК 10.1 КР з історії 

зарубіжної 

літератури 

ОК 11.1  

КР з практики 

перекладу з 

першої іноземної 

мови 

ОК 13. Іноземна 

мова ділової 

комунікації 

(англійська) 

(перша) 

ОК 14.  Переклад 

іноземної 

комерційної 
документації 

ОК 10. Історія 

зарубіжної 

літератури 

 

ОК 7. Латинська 

мова 

 

ОК 9. Вступ до 

перекладознавства 
ОК 1. Вступ до 

мовознавства 

ОК 8.Основи 

теорії мовної 

комунікації 

ОК 11. Практика  

перекладу з першої  

іноземної мови 

ОК 11. Практика  

перекладу з першої  

іноземної мови 

іноземної мови 

ОК 11. Практика  

перекладу з першої  

іноземної мови 

іноземної мови 

ОК 11. Практика  

перекладу з першої  

іноземної мови 

іноземної мови 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

  

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

атестаційного екзамену.  

 
Атестаційний екзамен має забезпечити оцінювання досягнення 

результатів навчання, визначених освітньою програмою. 
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4.1. Матриця відповідності програмних компетентностей 

обов’язковим компонентам освітньої програми 

 
Компоненти 

 

 

     

Компетентності              

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0

 

О
К

 1
1

 

О
К

 1
2

 

О
К

 1
3

 

О
К

 1
4

 

З
А

Г
А

Л
Ь

Н
І 

1   +  + +         

2  + +  + +   + +     

3 +          +    

4   +  + +     +    

5 + + + + + + + + + + + + + + 

6 + + + + + + + + + + + + + + 

7 + + + + + + + + + + + + + + 

8 + + + + + + + + + + + + + + 

9    + +  +    + + + + 

10 + + + + + + + + + + + + + + 

11 + + + + + + + + + + + + + + 

12  +  +  + +      +  

13 + + + + + + + + + + + + + + 

С
П

Е
Ц

ІА
Л

Ь
Н

І 
(Ф

А
Х

О
В

І,
 

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
Н

І)
 

1 +    +       +   

2 +   + +  +     + +  

3 +           +   

4 +   + +  +     + +  

5          +     

6  +   +   +   + + + + 

7 + +  + +  +    + + + + 

8    + + + +    + + + + 

9 +   + +      + + + + 

10     +      +   + 

11 +    +          

12    +        + + + 

13         +  +   + 

14         +  + + + + 

15     +      +  +  
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4.2. Матриця відповідності програмних компетентностей вибірковим компонентам освітньої програми 
Компо-

ненти 

 

   Компе-

тентності   В
К

 1
 

В
К

 2
 

В
К

 3
 

В
К

 4
 

В
К

 5
 

В
К

 6
 

В
К

 7
 

В
К

 8
 

В
К

 9
 

В
К

 1
1
 

В
К

 1
2
 

В
К

 1
3
 

В
К

 1
4
 

В
К

 1
5
 

В
К

 1
6
 

В
К

 1
7
 

В
К

 1
8
 

В
К

 1
9
 

В
К

 2
0
 

В
К

 2
1
 

В
К

 2
3
 

В
К

 2
4
 

В
К

 2
5
 

В
К

 2
6
 

В
К

 2
7
 

В
К

 2
8
 

В
К

 2
9
 

В
К

 3
0
 

В
К

 3
1
 

В
К

 3
2
 

В
К

 3
3
 

В
К

 3
4
 

В
К

 3
5
 

В
К

 3
6
 

В
К

 3
7
 

В
К

 3
8
 

В
К

 3
9
 

В
К

 4
0
 

В
К

 4
1
 

В
К

 4
2
 

В
К

 4
3
 

В
К

 4
4
 

В
К

 4
5
 

В
К

 4
6
 

В
К

 4
7
 

З
А

Г
А

Л
Ь

Н
І 

1               + +  + + +  +                        

2    + +  + +  + + + + + + + + + + + + + + +  + + +  +      +   +  + + + + + 

3 +    +   +  + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4  + +  +   + +   +   + +  + + + + +   + + + +      +  +   + +      
5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9  + + +  + +  +            +                         

10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

С
П

Е
Ц

ІА
Л

Ь
Н

І 
(Ф

А
Х

О
В

І,
 П

Р
Е

Д
М

Е
Т

Н
І)

 

1                                              
2 + + + + + +   +                             +        
3 +   +  +                                        
4 + + +  +  +  +                                     
5        +   + +                                  
6 + + +  + +   +            +                    + + + + + 

7 + + +   +  + +  + +  +                        +        
8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9 + + +  + +   +                             +        
10      +  + +                                     
11 + + +  + +                                        
12 +      +  +        +    +            +       +      
13         +                                     
14 + + +   + +  +                                     
15  + +   + +  +                                     
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5.1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми 
 

 

КОМПОНЕНТИ 

 

ПРОГРАМНІ  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

О
К

 1
2
 

О
К

 1
3
 

О
К

 1
4
 

1 + + + + + + + + + + + + + + 

2 + + + + + + + + + + + + + + 

3 + + + + + + + + + + + + + + 

4   +  + +  +       

5  + + + +        +  

6  +  + +  + +     +  

7 +              

8 +      +  + +  +   

9    + +   +   + + + + 

10 +    +       + +  

11    + +      + + + + 

12    + +  +    + + + + 

13          +     

14    + +  + +   + + + + 

15       +   + + +  + 

16         +  +    

17 +   + +   +   +  + + 

18     +      +    

19 + + + + + +  + + + + + + + 
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5.2. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними вибірковими компонентами освітньої 

програми 

 

 
 

 
КОМПОНЕНТИ   

 

 

ПРОГРАМНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ В
К

 1
 

В
К

 2
 

В
К

 3
 

В
К

 4
 

В
К

 5
 

В
К

 6
 

В
К

 7
 

В
К

 8
 

В
К

 9
 

В
К

 1
1
 

В
К

 1
2
 

В
К

 1
3
 

В
К

 1
4
 

В
К

 1
5
 

В
К

 1
6
 

В
К

 1
7
 

В
К

 1
8
 

В
К

 1
9
 

В
К

 2
0
 

В
К

 2
1
 

В
К

 2
3
 

В
К

 2
4
 

В
К

 2
5
 

В
К

 2
6
 

В
К

 2
7
 

В
К

 2
8
 

В
К

 2
9
 

В
К

 3
0
 

В
К

 3
1
 

В
К

 3
2
 

В
К

 3
3
 

В
К

 3
4
 

В
К

 3
5
 

В
К

 3
6
 

В
К

 3
7
 

В
К

 3
8
 

В
К

 3
9
 

В
К

 4
0
 

В
К

 4
1
 

В
К

 4
2
 

В
К

 4
3
 

В
К

 4
4
 

В
К

 4
5
 

В
К

 4
6
 

В
К

 4
7
 

1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4          + +  +  + +  + +  + + + + +   +      +     + +      

5 + + +    +  +    +  +  + + + + + +   + +        +     + +      

6  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7      +                                        

8  + + +  +  + +                                     

9 + + + +   + + +                                     

10 + + +  + +  + +            +                 +        

11 + + +  + +  + +            +                 +        

12 + + + +  +   +                             +        

13        +                                      

14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

15 +   + + + + + +                             +        

16 +   +  +   +                                     

17 + + + +  +   +                                     

18      + +  +        +    + +   + + +                   

19 +     +                                        
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4. Інформація про освітні компоненти (дисципліни) 

 

4.1. Назва. ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2021/2022. 
Семестр. I. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Федорова Л. М., викладач кафедри сучасних європейських мов. 

Результати навчання. 
У результаті здобутих у процесі вивчення навчальної дисципліни 

знань студенти повинні вміти: 

 класифікувати звуки мови, визначати закономірності їх поєднання, 

усвідомлювати фонетичні процеси, природу і структуру складу, а 

також наголосу та інтонації; 

 пояснювати певні правописні явища, керуючись принципами 

орфографії; 

 визначати типи відношень слів у лексичній системі мови; 

 з’ясовувати  природу фразеологізмів та їх ознаки; 

 визначати типи словників та їх порівняльні характеристики; 

 окреслювати наукові критерії класифікації мов; 

 пояснювати граматичні значення, категорії, граматичну форму 

слова, способи вираження граматичних значень; 

 формулювати ознаки та визначати структуру найменшої 

комунікативної одиниці – речення; 

 застосовувати класифікацію мов світу для визначення мовних сімей 

і груп; 

 використовувати здобуті знання для вивчення інших лінгвістичних 

дисциплін. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Українська мова» рівня повної середньої освіти. 

Зміст. 

Мовознавство як наука. Історіографія мовознавства.«Вступ  до 

мовознавства» як навчальна дисципліна. Мова, її природа та функції. 

Походження мови. Історичний розвиток мов. Мови світу та їх 

генеалогічна класифікація. Письмо як графічна система фіксації 
звукового мовлення. Фонетика як лінгвістична дисципліна. 

Лексикологія як наука про слово та лексико-семантичну систему 

мови. Словниковий склад мови. Фразеологія. Лексикографія. 

Граматика. Основні поняття граматики. Словотвір. Способи та засоби 
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словотворення. Морфологія. Частини мови та принципи їх виділення. 

Синтаксис. Словосполучення. Речення. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Вступ до мовознавства: підручник / За редакцією доктора 

філологічних наук, професора І. О. Голубовської . – К. : ВЦ 
«Академія», 2016. - 320 с. 

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: підручник / Ю.О.Карпенко. 

- К. : ВЦ «Академія», 2017. - 336 с 

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. –  

К. : Академія, 2017.- 302 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота. Пояснювально-

ілюстративні, дослідницькі, евристичні, проблемні, дискусійні, 
інтерактивні методи та технології викладання. 

Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне і фронтальне опитування, тестування, 

контрольна робота, перевірка самостійної роботи, індивідуальних 

творчих завдань, презентацій); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 
 

4.2. Назва. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання.2021/2022. 

Семестр. I. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Столєтова І. Г., к.е.н., старший викладач кафедри цифрової економіки 
та системного аналізу. 

Результати навчання. 
Вивчення і опанування функціональних можливостей програмних 

продуктів MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, Trados; Abbyy Lingvo, 

Client for Google Translate, QTranslate, Dicter, Google Translate Desktop, 

Pragma, Lingoes; PROMT, SYSTRANet, Google Translate; вивчення 

можливостей і переваг застосування програм пам’яті перекладу. 

Виконання ефективного пошуку інформації на основі набутих знань 
про структуру та призначення апаратного і програмного забезпечення 

ПК; освоєння нових інформаційних технологій та програмних засобів 

обробки інформації. Використання сучасних інформаційних 

технологій для вирішення фахових завдань. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
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«Інформатика». 

Зміст. 

Текстовий процесор MS WORD. Технології створення, редагування та 

форматування презентацій. Обробка інформації у середовищі 

табличного процесора MS EXCEL. Редактор ділових паперів MS 
Publisher. Інтернет-технології обробки інформації. Міжнародні та 

державні інформаційно-довідкові портали та програми перекладу. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Мельникова О.П. Економічна інформатика. Навчальний посібник. / 

О.П. Мельникова. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 424 с. 

2. Литвинова С.Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / 

С.Г. Литвинова, О.М. Спірін, Л. П. Анікіна. – Київ: Компринт, 2015. – 

170 c. 
3. Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки: 

підручник / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; за заг. ред. 

В.Г. Іванова. – Х.: Право, 2015 – 312 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних і інформаційних технологій: лекції 

(тематична, проблемна); практичні заняття (завдання із 
використанням комп’ютерних технологій, робота в малих групах, 

кейси). 

Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне та письмове опитування, практичні 

завдання); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.3. Назва. ПРАВОЗНАВСТВО. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2021/2022. 

Семестр. I. 

Лектор, науковий ступінь, посада.  

Бондаренко Н.О., доц., к.ю.н., доцент кафедри правового 

забезпечення безпеки бізнесу; Нікітенко В.М., к.ю.н., доцент кафедри 

правового забезпечення безпеки бізнесу; Ситніченко О.М., к.ю.н., 
доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу; 

Сухацький Р.П., доц., к.і.н., доцент кафедри правового забезпечення 

безпеки бізнесу. 

Результати навчання.  
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Формування у студентів правової культури, що включає усвідомлення 

закону як найвищого акту регулювання відносин між громадянами і 

державою. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Знання з предмету «Право» повної загальної середньої освіти. 

Зміст.  

Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. 

Джерела права. Система права. Реалізація права. Поняття законності і 

правопорядку. Правопорушення та юридична відповідальність. 

Конституційне право – провідна галузь національного права України. 

Органи державної влади і місцевого самоврядування. Поняття 

цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові 

правочини. Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне право. 
Основи сімейного права України. Поняття, зміст, виникнення 

трудових правовідносин. Припинення трудових правовідносин. 

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова 

дисципліна, дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове 

регулювання трудових спорів. Адміністративна відповідальність та 

інші заходи адміністративного примусу. Загальне поняття 

кримінального права та кримінальної відповідальності. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Основи правознавства України: навч. посіб. / за ред. проф. 

Ю. І. Крегула. К.: КНТЕУ, 2018. 528 с. 

2. Правознавство : навч. посіб. / А.А. Герц, С.Й. Кравчук.– Київ : 

Кондор, 2018.– 278 с. 

3. Правознавство: Підручник для студентів внз/ Кол. авторів. Черкаси, 

2019. 686 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій:Лекції (оглядові / тематичні), 

семінарські / практичні, самостійна робота, консультації. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні 

завдання); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 
 

4.4. Назва. ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУ-

ВАННЯМ (ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ): 

ПЕРША МОВА 

Тип. Обов’язкова. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/157251/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/310427/source:default
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Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023. 

Семестр. I, ІІ, ІІІ, IV. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Буленок С.М., ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу; 

Нікіфорова В. Г., ст. викладач кафедри іноземної філології та 
перекладу; Дубініна О.В., ст. викладач кафедри іноземної філології та 

перекладу; Кохан О.М., ст. викладач кафедри іноземної філології та 

перекладу. 

Результати навчання. 

Формування мовленнєвої, мовної, лінгвосоціокультурної та 

прагматичної компетенцій, необхідних для успішної комунікації у 

навчальному та професійному середовищах.  

Після вивчення дисципліни студенти повинні розуміти інформацію 
лекцій, бесід, доповідей, презентацій, аудіо та відео матеріалів,  

дискусій на навчальні та професійні теми; підтримувати розмову чи 

дискусію іноземною мовою, обґрунтовуючи свою позицію, викладати  

ідеї та погляди на навчальні та професійні теми; вільно оперувати 

спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань; 

читати і розуміти тексти, пов’язані з навчанням та професійною 

діяльністю; писати іноземною мовою листи, тексти і документи, 
пов’язані з навчальною та професійною сферами; знати орфографічні, 

лексичні, граматичні правила та норми сучасної англійської мови; 

використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній 

комунікації 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Рівень володіння першою іноземною мовою В1. 

Зміст. 

Бізнес та комерційні організації. Організація та персонал. Продукт, 
ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і 

банківська діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового 

спілкування. Міжнародна торгівля. Платіжний баланс. Іноземні прямі 

та портфельні інвестиції. Валютний ринок. Експортно-імпортні 

операції. Методи платежів у зовнішній торгівлі. Бар’єри міжнародної 

торгівлі. Транснаціональні корпорації. Міжнародне оподаткування. 

Міжнародні торгівельні організації. Міжнародний менеджмент. 

Міжнародний маркетинг. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics: підручник  для вищ. навч. 

закл. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 456 c.  

2. Латигіна А.Г. English of International Business and Management: 

підручник  для вищ. навч. закл. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 
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416 c.  

3. Ian MacKenzie. English for Business Studies. Students’ book.  

Cambridge University Press, 2012. 191 p. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (практичні заняття), самостійна 
навчальна діяльність студентів. Пояснювально-ілюстративний, 

проблемно-пошуковий, комунікативний методи викладання; методи 

інтерактивного навчання (презентація, дискусія, робота в міні-групах, 

міні-проекти, кейс-метод, моделювання ситуацій) 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (контрольні роботи, опитування, тестові 

завдання, перевірка презентацій); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 

4.5. Назва. ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

(АНГЛІЙСЬКА) 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання 2021/2022,2022/2023,2023/2024,2024/2025. 

Семестр. I, ІІ, ІІІ, ІV,V, VІ, VIII. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Дроздова Ю. В., доц., к. психол. н., доцент кафедри іноземної 

філології таперекладу; Кушмар Л.В., доц., к. філол. н., доцент 

кафедри іноземної філології та перекладу; Сошко О. Г., к. філол. н., 

доцент кафедри іноземної філології та перекладу; Буленок С. М., ст. 

викладач кафедри іноземної філології та перекладу; Дубініна О. В., 

ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу; Колот Л. А., 

ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу; Кривенко 
О.В., ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу. 

Результати навчання. 

У результати вивчення дисципліни студенти повинні ефективно 

використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; 

володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

говоріння, читання, письмо) на рівні досвідченого користувача; знати 

фонетичні, орфографічні, лексичні, граматичні правила та норми 
сучасної англійської мови;використовувати соціокультурні знання і 

вміння в іншомовній комунікації; застосовувати культурологічну 

інформацію у професійній діяльності; оцінювати й аналізувати 

власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні 

стратегії; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у 
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користуванні іноземною мовою; удосконалювати мовленнєву 

підготовку шляхом використання автентичних іншомовних 

матеріалів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Рівень володіння іноземною мовою (англійською) В1.  

Зміст. 

Лексичний матеріал:тематичні блоки «Людина та її оточення 

(особисте і соціальне життя)», «Сучасний світ. Сучасне життя 

(культурні, соціальні, гуманітарні аспекти)», «Країна, мова якої 

вивчається (культурні аспекти)», «Економіка і бізнес». Граматичні 

правила і норми англійської мови. Особливості вживання 

граматичних форм і структур. Семантичні, фонетичні та орфографічні 

правила і закономірності англійської мови. Мовні функції (мета 
використання висловлювання або мовної одиниці) та їх експоненти. 

Соціокультурний зміст іноземної мови як засобу комунікації 

(культурні особливості носіїв мови, їхні звички, традиції, норми 

поведінки та етикету). 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Rachael Roberts, Caroline Krantz. High Note 4. Students’ Book. 

Pearson, 2020. 200 p. 
2. Bob Hastings, Stuart Mckinlay, Rod Fricker. High Note 5. Students’ 

Book. Pearson, 2020. 200 p. 

3. MyEnglishLab.URL:  

https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https: 

%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com (дата звернення 16.03.21) 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (практичнізаняття), самостійна 

навчальна діяльність студентів. Пояснювально-ілюстративний, 
проблемно-пошуковий; комунікативний, конструктивістський методи 

викладання; методи інтерактивного навчання (презентація, дискусія, 

дебати, робота в міні-групах, проектна методика, кейс-метод, 

моделювання ситуацій, рольова гра, «мозковий штурм», комп’ютерні 

технології). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (контрольні роботи, опитування, тестові 

завдання, перевірка презентацій); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 

4.6. Назва. ФІЛОСОФІЯ. 

Тип. Обов’язкова. 

https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%20%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%20%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com
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Рік навчання. 2020 /2021 

Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Морозов А.Ю., доц., докт філософ. наук, професор кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання.  

Формування філософської культури мислення та пізнання 

навколишнього світу та самого себе, навичок застосування 

філософської методології. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи психології», «Історія України» рівня повної загальної 

середньої освіти. 

Зміст.  
Філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське 

розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. 

Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія пізнання. Діалектика – 

всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія 

економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія культури. 

Філософія цивілізації. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Шкепу М.О. Філософія. Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2013. – 

347 с.  

2. Морозов А.Ю. Інтуїція в пошуках добра. Монографія – К., Логос, 

2013. – 416 с.  

3. Філософія. Хрестоматія. – Навч. посібн. – К.: КНТЕУ, 2012. – 160 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням 

інформаційних технологій. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.7. Назва. ЛАТИНСЬКА МОВА. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2021/2022. 
Семестр. ІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Циганок О. М., доц., д-р. філол. н., проф. кафедри іноземної 

філологіїта перекладу. 

Результати навчання. 
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У результаті вивчення дисципліни студенти повинні читати і 

перекладати  з латинської мови українською та іноземними мовами 

нескладні оригінальні тексти; володіти фонетичним, граматичним та 

лексичним матеріалом, необхідним для розуміння та перекладу 

текстів; розуміти наукову термінологію латинського походження. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Українська мова» рівня повної загальної середньої освіти. 

Зміст. 

Фонетика. Морфологія: іменник, прикметник, прислівник, займенник, 

числівник, дієслово, прийменник. Синтаксис простого речення. 

Синтаксис дієслова. Синтаксис складного речення. Лексика. 

Словотвір. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова:  Підручник. К. : 

Вища школа, 1990 (2012). 247 с.  

URL: http://lib.kdais.kiev.ua/files/latin%20litvinov.pdf 

2. Шведов С. А. Латинська мова : підручник для студентів 

гуманітарних факультетів університетів. Харків: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2013. 388 с. 

3. Литвинов Володимир. Латинсько-український словник: у чотирьох 
томах. К.: Наукова думка, 2018. Т. 1. 1048 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (практичні заняття), самостійна 

навчальна діяльність студентів. Пояснювально-ілюстративний, 

проблемно-пошуковий, комунікативний, конструктивістський методи 

викладання; методи інтерактивного навчання (презентація, дискусія, 

робота в міні-групах, проектна методика, моделювання ситуацій, 

комп’ютерні технології). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (контрольні роботи, тестування, опитування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, латинська. 

 

4.8. Назва. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2022/2023. 
Семестр. ІІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Латигіна Н. А., проф., д-р політ. н., професор кафедри  журналістики 

та реклами. 

Результати навчання. 
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У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати природу, 

типи і форми мовної комунікації; одиниці мовної комунікації, їх роль 

та значення в комунікативному процесі; невербальні засоби 

комунікації, їх функції та співвідношення з вербальними засобами у 

спілкуванні; закони організації мовного коду в комунікації; 
характеристику сфер мовної комунікації, їхньої взаємодії зі стилем 

спілкування; типи комунікативної взаємодії і засоби мовленнєвого 

впливу; особливості міжкультурної комунікації. Студенти повинні 

вміти моделювати комунікативну ситуацію та аналізувати її 

складники; обґрунтовувати зразки мовної комунікації (мовленнєві 

жанри і типи дискурсу); аналізувати текст як знакову форму мовної 

комунікації; класифікувати комунікативні стратегії і тактики та 

засоби їх реалізації в різних типах дискурсу; розкривати 
психолінгвістичний аспект породження, сприйняття та розуміння 

мовленнєвих повідомлень; виявляти комунікативні невдачі та 

знаходити шляхи їх подолання; застосовувати оптимальні моделі 

мовної комунікації; давати власну оцінку комунікативним явищам і 

процесам. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Вступ до мовознавства»»,«Латинська мова». 

Зміст. 

Загальні засади мовної комунікації. Природа спілкування і 

комунікації. Комунікація як мовленнєва діяльність. Організація 

мовного коду в комунікації. Регулятиви мовної комунікації. Культура 

мовної комунікації. Ознаки і причини неуспішної мовної комунікації. 

Етноспецифіка мовної комунікації. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. К.: 
ВЦ «Академія», 2013. 344 с. 

2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: навчальний 

посібник. К.: ВЦ «Академія», 2013. 256 с. 

3. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навчальний 

посібник. К.: ВЦ «Академія», 2014. 312 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (лекційні та практичні заняття), 

самостійна навчальна діяльність студентів. Пояснювально-
ілюстративний, проблемно-пошуковий, комунікативний, 

конструктивістський методи викладання; методи інтерактивного 

навчання (презентація, дискусія, дебати, робота в міні-групах, 

проектна методика, кейс-метод, моделювання ситуацій, рольова гра, 

«мозковий штурм», комп’ютерні технології). 
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Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне опитування, індивідуальні завдання); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.9. Назва. ВСТУП ДО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2022/2023. 

Семестр. IV. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Дроздова Ю. В., доц., к. психол. н., доцент кафедри іноземної 

філології та перекладу;Дячук Л.С., доц., к. філол. н., доцент кафедри 

іноземної філології та перекладу. 

Результати навчання. 

Здатність орієнтуватися в основних поняттях перекладознавства як 

науки, правилах використання усіх видів перекладацьких 

трансформацій; знати національно-культурні розбіжності; розуміти 

основні проблеми, що постають перед сучасним професійним 

перекладачем. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Вступ до мовознавства», «Практичний курс першої іноземної мови 

(англійська)». 

Зміст. 

Вступ до перекладознавства як навчальна дисципліна. Основні 

поняття перекладу. Зародження та історія тлумачення (перекладу). 

Теорії перекладу. Теорія еквівалентності. Типи та види 

тлумачення/перекладу. Перекладацькі відповідності. Перекладацькі 

трансформації. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Батіна І.А. Теорія та практика перекладу:  навч. посіб. для студ. від-

ня міжнар. права. К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011, 96с. 

2. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): навчальний 

посібник для студентів спеціальності «Переклад».  Вінниця : Нова 

Книга, 2017, 270с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Аудиторна навчальна діяльність (лекційні та практичні заняття); 

самостійна навчальна діяльність студентів; індивідуальна навчальна 

діяльність (участь у творчих університетських проектах,конкурсах, 

олімпіадах); заходи корекції та контролю. 

Методи оцінювання. 
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– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи, тестові 

завдання); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 

4.10. Назва. ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання.2023/2024. 

Семестр. V,VI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Тесленко Н. О., к. філол. н., доцент кафедри сучасних європейських 

мов, заступник декана факультету міжнародної торгівлі та права. 

Результати навчання. 
Засвоєння основних історичних особливостей розвитку світового 

літературного процесу; ознайомлення з особливостями, кращими 

надбаннями та духовними цінностями кожної з літературно-художніх 

епох – античністю, середніми віками, Відродженням, бароко і 

класицизмом, просвітництвом і романтизмом, літературою ХІХ й ХХ 

століть у всьому розмаїтті літературних жанрів та стилів; оволодіння 

прийомами літературно-критичного аналізу художнього твору, 
інтерпретація твору та визначення його місця в літературному 

процесі. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Зарубіжна література» рівня повної середньої освіти, «Філософія». 

Зміст. 

Давньогрецька література. Римська література. Література епохи 

Середньовіччя. Література епохи Відродження. Західноєвропейська 

література. Зарубіжна література ХІХ століття. Зарубіжна література 
ХХ століття. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби. 

1. Ковбасенко Ю. І. Антична література : навч. посіб./ 2-ге вид., 

розшир. та доповн. К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 

2012.  248 с. 

2. Давиденко Г. Й., Величко М. О. Історія зарубіжної літератури 

XVII–XVIII століття. К. : Центр учбової літератури, 2007.  292с. 

3. Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гричаник Н. І. Історія зарубіжної 
літератури XX століття : навч. посібник. К. : Центр учбової 

літератури, 2017. 504 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
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Лекції, семінарські заняття, самостійна робота. Пояснювально-

ілюстративні, дослідницькі, евристичні, проблемні, дискусійні, 

інтерактивні методи та технології викладання. 

Методи оцінювання: 
– поточний контроль (усне опитування, тестування, контрольна робота, 
перевірка самостійної роботи, індивідуальне завдання); 

– підсумковий контроль (курсова робота, екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.11. Назва. ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2023/2024,2024/2025. 
Семестр. V, VІ, VII, VIII. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Білоус Н. П., доц., канд. філол. н., доцент кафедри іноземної філології 

та перекладу;Довженко І. В., доц., канд. філол. н., доцент кафедри 

іноземної філології та перекладу; Новохатська Н. В., доц., канд. 

філол. н., доцент кафедри іноземної філології та перекладу. 

Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні  перекладати 

письмово з рідної мови іноземною газетно-інформаційні та науково-

популярні тексти, переважно матеріали періодичної преси, а також 

вибірково – офіційні документи міжнародно-дипломатичного та 

юридичного змісту; перекладати усно з аркуша без попередньої 

підготовки з іноземної мови рідною і навпаки газетно-інформаційні 

тексти; перекладати усно на слух виступи та бесіди послідовно (за 

скороченим записом) з іноземної мови рідною і навпаки; анотувати та 
реферувати тексти іноземною мовою загальної та спеціальної 

тематики; виконувати зіставний аналіз текстів оригіналу та 

перекладу;  засвоїти та вміти виконувати на практиці переклади 

різних видів (адекватні, скорочені, повні, вільні); вправно володіти 

перекладацькими прийомами та способами перекладу. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Основи теорії мовної комунікації», «Вступ до перекладознавства», 

«Практичний курс першої іноземної мови (англійська)»,«Стилістика 
англійської мови як першої іноземної». 

Зміст. 

Визначення, зміст поняття «переклад». Способи перекладу 

антропонімів (імен людей). Способи перекладу назв організацій, 

виробничих і громадських об'єднань. Способи перекладу топонімів 
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(географічних об’єктів).  Способи перекладу інтернаціоналізмів та 

термінів. Способи перекладу національно-забарвленої лексики. 

Способи перекладу сталих виразів та фразеологічних зворотів. 

Особливості відтворення абревіатур та акронімів. Переклад 

неологізмів. Переклад евфемізмів.  Способи перекладу синтаксичних 
іменникових конструкцій.  Способи перекладу дієслівних 

конструкцій. Типи трансформацій відповідно до мовних рівнів. 

Трансформації на лексичному рівні.  Граматичні трансформації. 

Виражальні та зображувальні засоби мови. Жанрово-стилістичні 

характеристики публіцистичних текстів. Жанрово-стилістичні 

характеристики наукових текстів. Поняття про перекладацький аналіз 

тексту. Реферативний переклад тексту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу : підручник. Вінниця: 

Нова книга, 2017. 448 с.   

2. Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та 

українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту : 

навч. посібник. Київ : Ленвіт, 2012. 203 с.  

3. Карабан В.І., Мейс Дж. Теорія і практика перекладу з української 

мови на англійську мову : навч. посібник. Вінниця : Нова книга, 2003. 
668 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (практичнізаняття), самостійна 

навчальна діяльність студентів. Методи викладання: 

 репродуктивні (ділові рольові ігри, мозковий штурм, круглі столи); 

 пошукові(самостійна робота студентів, робота з довідковою 

літературою, проекти і презентації); 

 перцептивні (відео- та аудіоуроки, зустрічі з представниками 

англомовних краін̈); 

 логічні (мовні вправи, «кеис̆-стаді» або аналіз конкретноі ̈ситуаціі,̈ 

аналіз тексту (визначення лексичних, граматичних, стилістичних 

особливостей тексту-оригіналу); 

 методи контролю і самоконтролю (тестові завдання, індивідуальні 

письмові переклади). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (письмові контрольні роботи, усне опитування, 

тестові завдання); 

– підсумковий контроль (курсова робота, екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
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4.12. Назва. СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕРШОЇ 

ІНОЗЕМНОЇ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2023/2024. 

Семестр. VI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Богатирьова К. В., к. філол. н., доцент кафедри іноземної філології та 

перекладу. 

Результати навчання. 

Вміння застосовувати положення та поняття лінгвостилістики на 

мовному та мовленнєвому матеріалі, коментувати, пояснювати та 

ілюструвати стилістичні явища в різних сферах функціонування 

англійської та української мов, визначати їх стилістичні функції. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Практичний курс першої іноземної мови (англійська)»,«Вступ до 

мовознавства». 

Зміст. 

Основні поняття стилістики. Стилістична фонетика і морфологія 

англійської мови. Стилістична лексикологія англійської мови. 

Стилістичний синтаксис англійської мови. Стилістична семасіологія 
англійської мови. Функціональні стилі англійської мови. 

Стилістичний аналіз тексту. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської і української 
мов: Навчальний посібник. Вінниця: НОВА КНИГА, 2011. 328 с. 
2. Жуковська В.В. Основи теорії та практики стилістики англійської 
мови: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 
2010. 240 с.  
3. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і 
дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: 
НОВА КНИГА, 2011. 240 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (лекційні та практичнізаняття), 

самостійна навчальна діяльність студентів. Пояснювально-

ілюстративний, проблемно-пошуковий, комунікативний, 

конструктивістський методи викладання; методи інтерактивного 
навчання (презентація, дискусія, робота в міні-групах, проектна 

методика, моделювання ситуацій, комп’ютерні технології). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
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Мова навчання та викладання. Англійська. 

 

4.13. Назва. ІНОЗЕМНА МОВА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

(АНГЛІЙСЬКА). 

Тип. Обов’язкова. 
Рік навчання. 2024/2025. 

Семестр. VIІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Колот Л. А., ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу; 

Дубініна О. В., ст. викладач кафедри іноземної філології та 

перекладу; Буленок С. М., ст. викладач кафедри іноземної філології та 

перекладу. 

Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні розуміти 

інформацію лекцій, бесід, доповідей, презентацій, аудіо та відео 

матеріалів,  дискусій на навчальні та професійні теми (сфера 

економіки та бізнесу); підтримувати розмову чи дискусію іноземною 

мовою, обґрунтовуючи свою позицію, викладати  ідеї та погляди на 

навчальні та професійні теми; створювати і представляти презентації, 

використовуючи мультимедійні засоби; читати і розуміти тексти, 
пов’язані з навчанням та професійною діяльністю; писати іноземною 

мовою листи, тексти і документи, пов’язані з економічною сферою 

діяльності; знати відповідні орфографічні, лексичні, граматичні та 

стилістичні правила та норми сучасної іноземної мови; 

використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній 

комунікації 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Практичний курс першої іноземної мови (англійська)», «Іноземна 
мова запрофесійним спрямуванням (для економічних 

спеціальностей): перша мова». 

Зміст. 

Module 1. Business Correspondence: Letters, Faxes, Emails. Enquiries. 

Replies to Enquiries: Offers.  Orders. Dealing with Orders. A Letter of 

Complaint. A Letter of Adjustment. Banking and Payment in Foreign 

Trade. Insurance. 
Module 2. Giving Presentations: Preparing to Presentation. Opening and 
Closing. Smooth Structure. Voice Power. Visual Aids. Facts and Figures. 
Body Language. Rapport Building. Impact Techniques. Story Telling.  
Q&A sessions 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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1. Mark Powell. Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills. 

Cambridge University Press, 2013. 96 p.  

2. Колот Л.А., Кушмар Л.В. Advanced Business English. К.: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2019. 180 c. 

3. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford 
University Press, 2012. 303 p.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (практичні заняття), самостійна 

навчальна діяльність студентів. Пояснювально-ілюстративний, 

проблемно-пошуковий, комунікативний методи викладання; методи 

інтерактивного навчання (евристична бесіда, презентація, дискусія, 

робота в малих групах, моделювання ситуацій, «мозковий штурм»). 

Методи оцінювання. 
– поточний контроль (контрольна робота, тестування, перевірка 

презентацій); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 

4.14. Назва. ПЕРЕКЛАД ІНОЗЕМНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ. 
Тип. Обов’язкова. 

Рік навчання. 2024/2025. 

Семестр. VIІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Білоус Н. П., доц., к. філол. н., доцент кафедри іноземної філології та 

перекладу; Новохатська Н. В., доц., к. філол. н., доцент кафедри 

іноземної філології та перекладу; Кривенко О.В., ст. викладач 

кафедри іноземної філології та перекладу. 

Результати навчання. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати існуючі 

типи комерційної документації та вимоги до оформлення документів 

комерційного призначення; перекладати різні типи комерційної 

документації(рахунки-фактури,коносаменти, оборотні та страхові 

документи,транспортні накладні, акредитиви тощо);адаптувати тексти 

документів з урахуванням стилістичних норм мови перекладу; 

укладати комерційну кореспонденцію. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Основи теорії мовної комунікації», «Іноземна мова ділової 

комунікації(англійська)», «Практика перекладу з першої іноземної 

мови», «Стилістика англійської мови як першої іноземної». 

Зміст. 
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Офіційно-діловий стиль. Лексико-граматичні особливості текстів 

офіційно-ділового стилю. Основні види комерційної документації. 

Визначення основних лексико-граматичних і стилістичних 

особливостей комерційних паперів. Діловий лист. Структура ділового 

листа. Особливості переклад умовних кліше, типових для ділових 
листів. Листи-запити і пропозиції. Замовлення. Структура листів-

замовлень та мовні кліше на позначення якості та кількості товарів, 

можливості їх заміни або скасування замовлення. Листи-рекламації і 

листи-претензії. Структура рекламаційних листів та мовні кліше на 

позначення порушень термінів постачання товарів та послуг, 

невідповідної якості або кількості товару, виявленої недостачі 

отриманого товару,незадовільної якості чи зовнішнього вигляду 

упаковки. Контракти. Визначення поняття та функції контрактів. 
Типи контрактів. Структура та сторони контракту. Проблеми та 

особливості відтворення мовних кліше контрактів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та 

українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту : 

навч. посібник. Київ : Ленвіт, 2012. 203 с. 

2. Тютченко E.П. Foreign Commercial Paper : навч. посібник для 
студентів вищих навч. закладів. Kиїв : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2018. 89 с.  

3. Said M. Shiyab, S. Halimi. Writing Business Letters Across Languages : 

A Guide to Writing Clear and Concise Business Letters for a Translation 

Purposes. Cambridge Scholars. Publishing, 2015.159 p. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (практичні заняття), самостійна 

навчальна діяльність студентів. Методи викладання: 

 репродуктивні (ділові рольові ігри, мозковий штурм, дискусії); 

 пошукові (самостійна робота студентів, робота з довідковою 

літературою); 

 перцептивні (відео- та аудіоуроки, лекції); 

 логічні (мовні вправи, «кеис̆-стаді» або аналіз конкретноі ̈ситуаціі,̈ 

аналіз тексту (визначення лексичних, граматичних, стилістичних 

особливостей іноземних комерційних паперів); 

 методи контролю і самоконтролю (тестові завдання, письмові 

переклади іноземних комерційних. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
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Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 

4.15. Назва. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. 

Тип. Обов’язкова. 

Рік вивчення. 2021/2022-2022/2023. 
Семестр. І-IV. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Гамов В. Г., завідувач кафедри фізичної культури., Короп М. Ю., 

канд. пед. н., доцент кафедри фізичної культури, Чайченко Н. Л., 

доцент кафедри фізичної культури, Самоленко Т. В., канд. н. фізич. 

вих та спорту, доцент кафедри фізичної культури. 

Результати навчання.  

Фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, 
навчання основним життєво-важливим руховим навичкам, вмінням; 

якісна, динамічна характеристика рівня розвитку і реалізації 

можливостей людини, що забезпечує біологічний потенціал його 

життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Фізична культура». 

Зміст.  
Фізичне виховання. Програма. Освітній ступінь «бакалавр». Для всіх 

напрямів підготовки.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Фітнес: навч. Посіб./ Н.Ю. Довгань, К.О. М’ясоєденков, М.Ю. 

Короп. – К.: Київ. нац. Торг.-екон.ун-т, 2016. – 380 с. 

2. Фізичне самовдосконалення студентів: навч.посіб/ Н.Ю. Довгань, 

Л.Б. Биковська, Н.Л. Чайченко .-К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2015. -

372 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Методи викладання згідно теорії та методики фізичного виховання. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (оцінювання фізичної підготовленості 

студентів);  

– підсумковий контроль (залік). 

Мова навчання та викладання. Українська 

 

4.16. Назва. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. ІІ, ІІІ, ІV, V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
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Кудряченко В.В. ст. наук. співр., канд. техн. наук, доцент кафедри 

інженерно-технічних дисциплін 

Результати навчання.  

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.  

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.  

3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.  

4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 
суспільства.  

5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.  

6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності.  

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.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство», «Філософія». 

Зміст.  
Оцінка небезпек. Ризики. Ризики під час надзвичайних ситуацій. 
Організаційні заходи зі збереження життя персоналу і споживачів та 

їх рятування. Основи рятування і збереження життя людини у 

невідкладному стані (домедична допомога). Нормативно-правове та 

організаційне забезпечення безпеки життя працівників. Державний 

нагляд і громадський контроль за безпекою праці в Україні. Світовий 

досвід та міжнародне співробітництво у сфері безпеки праці. 

Директиви ЄС і конвенції МОП, впровадження їх в Україні. Ризик-

орієнтовне управління професійною безпекою. Стратегія діяльності 
керівника підприємства. Оцінка ризику виробничих травм. 

Профілактика виробничого травматизму. Чинники виробничого 

середовища, їх вплив на працюючих, нормування та нормалізація. 

Виробнича безпека працюючих. Електробезпека: правила та 

відповідальність. Забезпечення відповідності робочого місця 
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нормативним вимогам та його комплексна оцінка. Ризики пов’язані із 

пожежами. Пожежна безпека будівель та споруд. Пожежна безпека та 

профілактика: обов’язки та  відповідальність керівника підприємства, 

установ та організацій. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.   
1. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / О.І. Запорожець – К., Центр 

навчальної літератури, 2019. – 448 с. 

2. Основи охорони праці. : навч. посіб. /П. Атаманчук. - К. : Центр 

навч. л-ри, 2019. — 224 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань, 

науково-дослідна робота. 

Методи оцінювання. 
– поточний контроль (тестування; захист індивідуальних завдань, 

презентація та оцінка результатів самостійної та науково дослідної 

роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 

4.17. Назва. БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ 
Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. V, VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Індутний І.В., проф.,д-р. геол.-мін. наук, проф. кафедри 

товарознавства та митної справи; Резнік Н. П., проф., д-р. екон. наук, 

проф. кафедри товарознавства та митної справи; Комаха О.С., доц., 

канд. техн. наук, доц. каф. товарознавства та митної справи. 

Результати навчання. 

Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо 

особливостей біржової торгівлі, її організації, номенклатури і вимог 

до біржових товарів та формування сучасних біржових ринків,аналізу 

ситуації на них та обрання необхідної стратегії поведінки їх 

учасників. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Економічна теорія», «Торговельне підприємництво», 
«Стандартизація, метрологія та управління якістю». 

Зміст.  

Біржова торгівля як вид підприємницької діяльності. Законодавчо-

правове регулювання біржової торгівлі. Біржа як складова ринкової 

інфраструктури. Принципи діяльності та відмінні ознаки товарних 
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бірж. Світові центри  біржової торгівлі товарами. Біржовий потенціал 

товарного ринку України. Електронний трейдинг – сучасна 

технологія біржової торгівлі. Електронні системи біржової торгівлі. 

Організація та проведення біржових торгів.  

Біржові угоди та операції. Типи угод. Угоди з реальним товаром. 
Спотові, форвардні, ф’ючерсні та опціонні угоди. Хеджування та його 

переваги. Спекулятивні операції на біржах. Брокерська фірма, роль і 

місце в біржовій торгівлі.  

Загальна характеристика біржових товарів. Основні класи біржових 

товарів. Номенклатура і вимоги до біржових товарів, які реалізуються 

товарними біржами України та світу. Біржова торгівля реальними 

товарами, їх біржові характеристики. Провідні спеціалізовані товарні 

біржі світу. Аукціонна торгівля сировиною. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Солодкий М.О. Основи біржової діяльності: Навчальний посібник. 

– К. : ЦП Компринт, 2017. – 450 с.  

2. Калінеску Т. В. Біржова діяльність: підручник / Т. В. Калінеску, І. 

М. Кушал, О. Д. Кирилов. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2016. – 444 с.  

3. Солодкий М.О. Розвиток біржової торгівлі на товарних та 
фінансових ринках: монографія / М. О. Солодкий, В. О. Яворська, А. 

С. Краченко. – К.: В-во ЦП Компринт, 2017. – 287 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні заняття (дискусії, дебати, мозковий штурм, робота з 

документацією). 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

перевірка ситуаційних завдань); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.18. Назва. ЕКОЛОГІЯ. 
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. ІІІ, ІV, V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 
Будзяк В.М., проф., д-р. екон. наук, проф. каф. міжнародного 

менеджменту. 
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Результати навчання.  

Формування системного розуміння екологічних процесів і явищ, які 

набувають особливих форм прояву та значення в розвитку суспільства; 

розуміння визначальних принципів і концептуальних підходів щодо 

оцінки природних ресурсів і потенціалу їх використання; засвоєння 
методичних підходів до оцінки природно-ресурсного потенціалу та 

його екологічно безпечних форм використання та відтворення; 

застосування різних методів аналізу щодо визначення стану 

міжнародного екологічного середовища та обґрунтування 

пріоритетних напрямів розвитку суспільства.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Біологія», «Природознавство» рівня повної загальної середньої 

освіти 

Зміст.  

Предмет, зміст і завдання дисципліни. Біосфера, ноосфера та 

екологічні закони розвитку. Науково-технічний прогрес і 

природокористування. Глобальні екологічні проблеми. Система 

екологічного управління. Екологічне законодавство та нормативно-

правове регулювання. Техногенне навантаження та екологічне 

нормування. Екологізація економіки. Екологічний менеджмент. 
Екологічний маркетинг. Екологічний аудит. Екологічний ринок та 

підприємництво. Екологічна безпека людства за умов глобалізації. 

Міжнародна екологічна діяльність і співробітництво. Екологізація 

промисловості. Екологізація підприємництва. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Васюкова Г.Т., Ярошева О.І. Екологія: Підручник. - К.: Кондор, 2016. – 

524 с. 

2. Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підручник / А. Л. 
Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2018. - 586 с.  

3. Техноекологія: підручник / О.І. Іваненко, Ю.В. Носачова. – Київ: 

Видавничий дім «Кондор», 2017. – 294 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Тематичні та проблемні лекції, практичні заняття у формі дискусії, 

презентації проектів у малих групах. 

Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.19. Назва. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. 
Тип. За вибором 
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Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. ІІ, ІІІ, ІV, V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 
Хрустальова В.В., доц., канд. екон. наук, доц. каф. економічної теорії 

та конкурентної політики; Штундер І.О., доц., канд. екон. наук, доц. 
каф. економічної теорії та конкурентної політики. 

Результати навчання.  

Розвиток економічної культури та економічного мислення учасників 

суспільного виробництва; здатність до підприємницької діяльності та 

прийняття обґрунтованих рішень на різних рівнях господарювання; 

засвоєння способів та методів ефективного господарювання та 

державного регулювання господарського життя суспільства за умов 

глобалізаційних викликів; набуття практичних навичок аналізу 
економічних процесів та явищ, уміння застосовувати набуті 

теоретичні знання до вирішення конкретних господарських проблем 

на  мікро- та макрорівні; усвідомлення стратегічних пріоритетів 

розвитку національної економіки з урахуванням світового досвіду. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи економіки» рівня повної загальної середньої освіти. 

Зміст.  
Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства. 

Відносини власності. Форми організації суспільного виробництва та 

їх еволюція. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура. 

Підприємство в умовах ринкового господарювання. Капітал як 

економічна категорія і фактор виробництва. Теорія поведінки 

споживача. Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення 

національного продукту і національного багатства. Макроекономічна 

рівновага та циклічність суспільного виробництва. Державне 
регулювання в умовах ринкової економіки. Закономірності розвитку 

світового господарства. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Економічна теорія: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. 

Щербакова та ін.; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. - Київ: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2018. - 608 с.  

2. Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка). Макроекономіка: навч. посіб. / [Н. П. Мацелюх та 
ін.]; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. 

Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2018. 429 с. 

3. Соколов М. Економічна теорія: підручник / Микола Соколов, 

Микола Горлач, Володимир Гущенко, Микола Кримов, Марія 

Жиленкова. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2017. - 532 с. 

http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Nikolaj_Sokolov/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Nikolaj_Gorlach/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Vladimir_Guschenko/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Nikolaj_Krymov/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Marija_Zhilenkova/
http://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Marija_Zhilenkova/
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Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: лекції (тематичні, 

проблемні) з використанням мультимедійних засобів; практичні 

заняття (традиційні, тренінгові завдання, виступи студентів з 
презентаціями, виконання індивідуального завдання); застосування 

елементів дистанційного навчання. 

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування, тестування, контрольна робота); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.20. Назва. ЕКСКУРСІЙНА СПРАВА 
Тип. За вибором 

Рік навчання. 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. V, VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Гладкий О. В., проф., докт. геогр. наук, професор кафедри туризму та 

рекреації; Клімова А.М., канд. пед. наук, доцент кафедри туризму та 

рекреації 

Результати навчання.  

Формування у студентів теоретичних, професійних знань і 

практичних навичок, що дають змогу самостійно організовувати й 

планувати екскурсійну діяльність; розробляти й проводити екскурсії; 

здійснювати екскурсійне обслуговування. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Організація 

туризму», «Готельна справа». 

Зміст.  
Теоретико-методичні засади краєзнавства. Туристично-краєзнавчий 

потенціал туристичних районів України. Екскурсія та її сутність. 

Класифікація екскурсій. Методика підготовки екскурсії. Методика та 

техніка проведення екскурсії. Професійна майстерність екскурсовода. 

Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної 

діяльності: навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов.  – К.: 
«Центр учбової літератури», 2013. − 178 с. 

2. Король О. Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі: навч.-

метод. посіб. / О. Д. Король. – Чернівці: ЧНУ, 2016. − 144 с. 

3. Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / 

М. М. Поколодна. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с. 
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Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

практичні заняття з використанням інформаційних технологій, виїзні 

заняття. 

Методи оцінювання: 

 поточний контроль (опитування, тестування, виконання 

індивідуальної роботи та її презентація, контрольна робота); 

 підсумковий контроль – письмовий екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.21. Назва. EVENT-ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 
Тип. За вибором 

Рік навчання. 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. V, VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Мазурець Р.Р., канд. геогр. наук, доцент кафедри туризму та 

рекреації. 

Результати навчання.  
Формування системного мислення та комплексу спеціальних знань, 

умінь та компетенцій щодо особливостей організації та проведення 

подій загалом та розробки проектів івентів зокрема. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Менеджмент», «Організація туризму». 

Зміст.  

Івент як складова туристичної діяльності. Історичні передумови 

розвитку івенттехнологій Анімаційна діяльність як частина івентивної 
сфери. Технологія організації анімаційної діяльності як частини 

івентивної сфери туризму. Соціально-економічні та соціально-

психологічні особливості надання анімаційних послуг. Технологія 

створення та реалізації программ різних форм івентивної діяльності в 

туризмі. Документальний супровід організації та проведення 

івентивних заходів. Основні види івентивної діяльності в туризмі та 

технології проектування й організації івентів (свято, спортивні, ігрові, 

музичні та танцювальні заходи, шоу) 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. George G. Fenich Ph. D. Planning and Management of Meetings, 

Expositions, Eventsand Conventions, 2014. - 240 p. 

2. Event Statistics (2020 Edition). Event MB. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.eventmanagerblog.com/event-statistics. 

3. Зеленська Л. М. Івент-менеджмент / Л. М. Зеленська: навч. посіб. 

Київ, НАКККіМ. 2018. 148 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

https://www.eventmanagerblog.com/event-statistics
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Лекції (оглядові, тематичні та проблемні), семінарські та практичні 

заняття (з використанням ситуаційних завдань). 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (опитування, тестування, індивідуальні 

самостійні роботи); 
– підсумковий контроль – письмовий екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.22. Назва. EТИКА БІЗНЕСУ 

Тип. За вибором 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. ІІІ-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 
Радченко С.Г., доц., доцент кафедри філософії, соціології та 
політології. 
Результати навчання.  
Оволодіння знаннями етичних норм професійної діяльності та 
навичками їх використання. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Психологія», «Менеджмент», «Маркетинг». 
Зміст.  
Етика бізнесу як навчальна дисципліна. Інтегрування ділової етики в 
сучасне бізнес-середовище. Корпоративне управління як засіб 
етичного регулювання взаємовідносин в колективі. Етичні основи 
ділових відносин у бізнесі. Діловий етикет як засіб організації 
професійної взаємодії. Стиль і манери ділової людини. Етичні 
стандарти організації і проведення ділових комунікативних заходів. 
Етика у міжнародних ділових стосунках. 
Рекомендовані джерелата інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лихолат С. М. Етика бізнесу: навч. посіб. / С.М. Лихолат, 
І. Б. Гапій. – К.: Знання, 2013.– 367 с. 
2. Радченко С. Г. Етика бізнесу. Навч. посіб. / С. Г. Радченко. – 2-е 
вид., переробл. і допов. – К.: КНТЕУ. 2014. – 396 с. 
3. Седова Л. Н. Этика бизнеса: учебное пособие. Ч. 1 / Л. Н. Седова, 
А. А. Малюкина. – Х: Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 492 с. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням кейсів, 
інформаційних технологій. 
Методи оцінювання.  

– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 
проектів); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
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Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.23. Назва. ІСТОРІЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 
Семестр. IV-V, VII. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Зварич І. М., проф., д-р пед. наук, професор кафедри іноземної 

філології та перекладу; 

Білоус Н.П., доц., к. філол. н., доцент кафедри іноземної філології та 

перекладу. 

Результати навчання. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати 
закономірності та основні етапи історичного розвитку англійської 

мови як цілісної системи, в історичному та соціокультурному 

контексті; розуміти взаємозв’язок та взаємозумовленість історичних 

змін англійської мови, бачити еволюцію мови у цілісній перспективі, 

зумовленій як суто мовними, так і екстралінгвістичними чинниками; 

систематизувати та узагальнювати окремі зміни в мові, 

інтерпретувати їх у світлі більш загальних закономірностей розвитку 
мови й встановлювати зв’язки між ними; користуватися останніми 

досягненнями світової лінгвістичної науки в галузі загального 

мовознавства й германістики, працювати з науковою літературою, 

довідниками та словниками; використовувати в професійній 

діяльності знання з історії англійської мови. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Практичний курс першої іноземної мови (англійська)», «Вступ до 

мовознавства». 

Зміст. 

Огляд історії розвитку першої іноземної мови (англійської мови). 

Загальні відомості про германські мови. Загальна характеристика 

фонологічної системи англійської мови давньоанглійського, 

середньоанглійського, ранньоновоанглійського та сучасного періодів. 

Загальна характеристика морфологічної системи англійської мови 

давньоанглійського, середньоанглійського, ранньоновоанглійського 

та сучасного періодів. Лексичний склад англійської мови 
давньоанглійського, середньоанглійського і ранньоновоанглійського 

періодів і шляхи поповнення сучасного словникового запасу 

новоанглійської та сучасної мови.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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1. Верба Л. Г. Історія англійської мови : посібник : [для студ. та викл. 

вищ. навч. закл.] (англ. мовою). Вінниця : Нова Книга, 2012. 296 с. 

2. Baugh A. C., Thomas Cable. History of the English Language. L.: 

Pearson Education, 2002. 447 p.  

3. Lerer S. Inventing English. A Portable History of the Language. N.Y.: 
Columbia University Press, 2007. 305 p. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (лекційні та практичні заняття), 

самостійна навчальна діяльність студентів. Пояснювально-

ілюстративний, проблемно-пошуковий, комунікативний, 

конструктивістський методи викладання; методи інтерактивного 

навчання (презентація, дискусія, робота в малих групах, проектна 

методика, моделювання ситуацій, «мозковий штурм», комп’ютерні 
технології). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне опитування, контрольна робота); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 

 

4.24. Назва. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. 

Семестр. II- V. 

Лектор, науковий ступінь, посада. 

Литвин Н.М., канд. іст. наук., доцент, доцент кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання. 

Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності 
історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також 

почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої свідомості. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Знання дисципліни «Історія України» рівня повної загальної 

середньої освіти 

Зміст. 

Вступ. Давня історія України. Київська та Галицько-Волинська Русь. 

Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та Речі 
Посполитої. Козацька доба в історії українського народу. 

Гетьманщина. Українські землі під владою Російської імперії. 

Українські землі в складі Австро-Угорської імперії. Україна у Першій 

світовій війні. Українська революція1917 р. і діяльність Центральної 

Ради.Національно-визвольні сили 1918 – 1920-х рр. Гетьманат П. 
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Скоропадського та Директорія Україна в умовах становлення 

радянської влади.Україна під час Другої світової війни (1939-1945 

рр.). Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 − початку 1950-

х роківЛібералізація політичного життя та економічні перетворення в Україні 

1950-1970-х роках.Україна у період загострення кризи радянської 
системи. Відродження Незалежності України. Україна на етапі 

розбудови незалежності (1994-2004 рр.). Україна на початку ХХІ 

ст.Україна в світових процесах  

 Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 

1. Бадах Ю.Г. Історія України. Навчальний посібник / Ю.Г.Бадах, 

П.П.Притуляк (відп. ред.), Л.В.Губицький, І.О.Кизименко, 

Н.М.Литвин. – К.: КНТЕУ, 2010. – 547 с. 

2. Історія України: підручник для студентів неісторичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів / [О. М. Бут, М. І. Бушин, 

Ю. І. Вовк та ін.] – Черкаси, 2016. – 644 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекціїз використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з 

використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі столи, 

конкурси, олімпіади. 

Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, 

контрольна робота); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.25. Назва. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. 

Семестр. II- V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Кизименко І.О. кан. істор. наук., доц., доцент кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання.  

Формування системи знань про закономірності національного 

історико-культурного процесу, про основні досягнення вітчизняної 

культури, засвоєння загальнолюдських та національних культурних 

цінностей, збагачення духовного світу, формування моральних і 

естетичних потреб та здатності зберігати і охороняти культурні 

здобутки України. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
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«Філософія», «Ораторське мистецтво». 

Зміст.  

Витоки української культури. Культура Київської Русі (ІХ – XIV ст.). 

Високе середньовіччя у розвитку української культури (ХІV – перша 

пол. ХVІІ ст.). Розвиток романського стилю, Готики та Ренесансу в 

українській культурі. Українська культура доби бароко (друга пол. 

ХVІІ – ХVІІІ ст.). Культурні процеси доби становлення української 
модерної нації (ХІХ ст.). Романтична та реалістична традиції та їх 

особливості в українській культурі. Модерні культурні явища (1890-

1921 рр.). Український авангард. Культуротворчі процеси в Україні 

(1922-1991 рр.). Культурні трансформації в незалежній Україні. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1.Історія української культури. Хрестоматія. / Латигіна Н.А., 

Губицький Л.В., Литвин Н.М. К., КНТЕУ, 2018.- 315 с. 

2.Історія української культури: навч. посіб. / В.М. Шейко, 

В.Я. Білоцерківський. – К.: Знання, 2013. – 271 с. 

3.Історія української культури: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – К.: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2013. – 628 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські заняття з 

використанням новітніх інтерактивних засобів, круглі столи, 

конкурси, творчі вечори, олімпіади.  

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (усне опитування, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.26. Назва. КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО 

СПІЛКУВАННЯ. 

Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025. 

Семестр. III-V, VІІ. 

Лектори, вчені звання, наукові ступені, посади.  
Ванюшина О.Ф., доц.,  к.філософ.н.,  доцент кафедри психології. 

Результати навчання.  

Знати: характерні особливості ділового спілкування: форми, стилі, 

норми та засоби; види психологічних впливів та способи протидії їм; 

тактики і техніки аргументації у діловому спілкуванні; особливості 
інтерпретації невербальної комунікації; організаційні аспекти 
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проведення дискусії; етапи, стратегії і тактики переговорного 

процесу; механізми запобігання та розв'язання конфліктів; уміти: 

застосовувати технології стратегій і тактик у переговорному процесі; 

організовувати та проводити дискусії; аргументувати власну позицію; 

інтерпретувати  зміст повідомлень, отриманих за допомогою  каналів 
невербальної комунікації; - запобігати виникненню конфліктів та 

конструктивно  їх розв'язувати. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство», «Менеджмент». 

Зміст.  

Спілкування як психологічний чинник розвитку людства. Психологічні 

характеристики ділового спілкування. Комунікативні бар'єри та 

деструктивне спілкування. Особливості різних видів ділового 
спілкування. Конфліктологія та психологія переговорного процесу. 

Психологія дискусії. Керівник як суб'єкт спілкування. Причини, 

наслідки та способи управління конфліктами в організації. Передумови, 

способи попередження та розв'язання конфліктів в сфері управління. 

Технологія управління конфліктами. Діяльність керівника з 

урегулювання конфліктами в організаціях. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси, засоби. 
1. Барановська Л.В., Глушаниця  Н.В. Психологія ділового 

спілкування: навч. посібник – К.: НАУ, 2016. - 248с. 

2. Кайдалова Л.Г. Психологія спілкування: навчальний посібник. – 2-

ге вид., перероб. і допов. -  Х.: НФаУ, 2018. - 140 с.   

3. Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів. 

Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2020. - 168 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання  
з використанням інноваційних технологій: 

- лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 

- практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, відео-кейси). 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; 

перевірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту/ 
презентації / проекту / вправи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.27. Назва. КОПІРАЙТИНГ 
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Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2024/2025. 

Семестр. VII. 

Голік О.В., доц., канд. наук із соц. комунік., доц. каф. журналістики та 

реклами, заступник декана факультету торгівлі та маркетингу. 

Результати навчання.  

Формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок 

щодо написання рекламних текстів та матеріалів зі зв’язків з 
громадськістю.  

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Маркетинг», «Теорія зв’язків із громадськістю», «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)», «Основи реклами», 

«Журналістика», «Масові комунікації». 

Зміст.  
Процес створення рекламного звернення. Структура й функції 

рекламного тексту. Елементи рекламного тексту. Літературна норма й 
мовна практика реклами. Використання художнього прийому в 

рекламному тексті. Методика написання слоганів. Жанри друкованої 

реклами: рекламне оголошення, життєва історія, консультація 

фахівця. Специфіка та елементи тексту радіореклами. Жанри радіо-

реклами. Текст як елемент зовнішньої реклами, його особливості й 

специфіка. Мовні особливості тексту реклами на телебаченні та у 

кінорекламі. Реклама на місцях продажів – POS-матеріали: вивіска, 
вітрина. Специфіка рекламного тексту для різних ЗМІ: преси, радіо, 

телебачення, Інтернету. Контрольовані організацією PR-матеріали для 

зовнішньої аудиторії. Лист у редакцію, прес-реліз, пост-реліз, 

бекграундер, біографічна довідка, факт-лист, стаття, заява для ЗМІ, 

прес-кіт. Написання промов (спічрайтинг). Основні види 

спічрайтерського тексту. Методика та етапи написання 

спічрайтерського тексту.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник / за заг. ред. 

В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – Київ : Київ. ун-т, 2011. – 431 с. 

2. Препотенська М. Риторика. 10 ключових тем : навч. посіб. / 

М. Препотенська. – Київ : ІНКОС, 2009. – 254 с. 

3. Удріс  Н. Рекламна комунікація : навч. посіб. / Н. Удріс. – Київ : 

Спринт-Сервіс, 2014. – 127 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
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Лекції (оглядова / тематична); практичні заняття (підготовка 

презентацій, моделювання ситуацій, написання різних рекламних та 

PR-текстів). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (опитування, тестування, перевірка творчих 
завдань, презентацій, аналіз рекламних та PR-текстів); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.28. Назва. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. II-V. 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Кравченко А.А., проф., д-р. філос. наук, завідувач кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання. Розуміння значення національного 

культурного надбання слугує вагомим підґрунтям для формування 

національної свідомості майбутніх спеціалістів, становлення 

патріотично налаштованих громадян держави. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України». 

Зміст. Культурна спадщина України: зміст, засади та принципи 

збереження. Археологічні пам’ятки культурної спадщини України. 

Церковно-монастирська спадщина України. Фортеці та замки  

України. Міста та історико-архітектурна спадщина України. 

Природна та етнокультурна спадщина України. Визначні пам’ятні 

місця та меморіали України. Музеї та колекції  України. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1.Зотов В.М. Українська та зарубіжна культура: словник 

культурологічних термінів: Навч. посібник для студентів вищих навч. 

закладів / В.М. Зотов, А.В. Клімачова, В.О. Таран. – К.: Центр учбової 

літератури, 2019. – 264с. 

2. Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів 

України: монографія / К.А. Поливач. –  К.: Ін-т географії, 2012. – 

208 с. 

3. Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні: навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / М.Й. Рутинський; Львів. нац. ун-т. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2017. – 430 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 
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Методи оцінювання. 

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.29. Назва. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО КРАЇН ПЕРШОЇ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. V, VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Тупчій О.В., ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу. 

Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати 

найважливіші події з новітньої історії, культуру, політичний та 

державний устрій англомовних країн; володіти знаннями про 

фонетичні, граматичні, лексичні особливості англійської мови різних 

англомовних країн; вміти використовувати соціокультурні знання і 

вміння в іншомовній комунікації; вміти правильно відтворювати 

англійські мовні реалії у перекладі. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Практичний курс першої іноземної мови (англійська)», «Основи 

теорії мовної комунікації». 

Зміст. 
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. 
Географічне положення, державний устрій, соціально-економічний 
розвиток Сполученого Королівства, аспекти життя британської 
громади. Соціокультурне функціонування англійської мови у Спо-
лученому Королівстві у фонетичному, лексичному та граматичному 
аспектах. Регіональні особливості англійської мови у Сполученому 
Королівстві.  
Сполучені Штати Америки. Найважливіші етапи історичного та 
культурного розвитку, соціокультурні та економічні аспекти США. 
Основні характеристики американського варіанту англійської мови. 
Діалектні варіанти американської, англійської, притаманні певним штатам 
США. Афро-американський варіант англійської мови. Поняття мовного 
співтовариства. Явище інтерференції. 
Канада. Культура, історія, реалії та традиції Канади. Англійська мова 
у Канаді. Національно-культурна специфіка мовленнєвої поведінки  в 
канадійському суспільстві. Поняття носія мови. Мовно-культурна 
асиміляція. 
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Австралія. Нова Зеландія. Сучасна культура Австралії, стиль життя, 

особливості вираження національного характеру австралійців у мові. 

Фонетичні, лексичні, граматичні та соціокультурні відмінності 

англійської мови в Австралії. Основні аспекти життя 

новозеландського суспільства. Новозеландський варіант англійської 
мови. Невербальне спілкування в процесі міжкультурної комунікації. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бондар О.І., Бондаренко І.П. Лінгвокраїнознавство : навч. 
підручник. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 696 с. 
2. Гапонів А.Б.,  Возна  М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : 
підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.  Вінниця : НОВА КНИГА, 2018. 
352 с. 
3. Масляк П.О. Країнознавство : підручник. К. : Знання, 2010. 292 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (лекційні та практичні заняття), 

самостійна навчальна діяльність студентів. Пояснювально-

ілюстративний, проблемно-пошуковий, комунікативний, 

конструктивістський методи викладання; методи інтерактивного 

навчання (презентація, дискусія, робота в міні-групах, проектна 

методика, кейс-метод, моделювання ситуацій, «мозковий штурм», 

комп’ютерні технології). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне опитування, індивідуальні завдання, 

контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Англійська. 

 

4.30. Назва. МАРКЕТИНГ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. II-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Монтрін І.І., канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу. 

Результати навчання.  

Формування у студентів сучасної системи поглядів, спеціальних 

знань та вмінь у галузі маркетингу, набуття практичних навичок 

маркетингової діяльності, які дали б можливість використовувати 

методологію та інструментарій маркетингу у майбутній діяльності 

щодо ефективного досягнення стратегічних та оперативних цілей 
підприємства. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
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«Економічна теорія», «Правознавство», «Психологія», «Соціологія», 

«Категорії та систематика товарів у ритейлі». 

Зміст.  
Сутність та зміст маркетингу. Види маркетингу. Маркетингове 

середовище, його структура, фактори формування. Підсистема 
інформаційного забезпечення маркетингової діяльності. Маркетингова 

інформація. Структура процесу маркетингових досліджень. 

Опитувальний лист. Поведінка споживачів: характеристики типів 

споживачів, моделювання споживчої поведінки. Сегментація та 

позиціювання як маркетингові технології. Товару системі маркетингу. 

Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товарів на ринку. 

Товарна марка, упаковка, сервіс у системі маркетингу. Ціна та цінова 

політика в системі маркетингу: мета та завдання. Фактори 
ціноутворення. Цінові стратегії. Маркетингова збутова діяльність. 

Фактори вибору каналу розподілу підприємством. Електронні канали 

розподілу. Франчайзинг. Система маркетингових комунікацій. 

Комунікаційна модель. Розробка програми рекламної діяльності. Засоби 

стимулювання збуту. Прямий маркетинг. Цілі та засоби зв’язків з 

громадськістю. Особливості проведення виставок. Бренд та процес 

його створення. Інші синтетичні засоби маркетингових комунікацій. 
Цифровий маркетинг та цифрові комунікації. Сутність концепції 

інтегрованих маркетингових комунікацій Управління маркетинговою 

діяльністю. Підсистема планування та організації маркетингової 

діяльності. Контроль маркетингової діяльності. Глобальний 

маркетинг. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Маркетинг для бакалаврів: навч. посіб. / [уклад. І. М. Буднікевич та 

ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. М. Буднікевич; Чернів. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2018. – 395 с. 

2. Маркетинг: навч. посібник /А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, О.Ю. 

Пригара, Л.О. Ярош-Дмитренко / за заг. ред. Старостіної А.О. – К. : 

«НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216 с. 

3. Планування маркетингу: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /О. 

А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова, ін. та. – 2-ге вид., переробл. 

та допов. – Київ: ЦУЛ,, 2019. – 349 с. (2) 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
− лекції – оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація, 

лекція-конференція.  

− практичні заняття – презентація, дискусія, комунікативний метод, 

модерація, «мозкова атака», метод кейс-стаді, робота в малих групах, 

інше. 
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Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне, письмове опитування; 

перевірка та обговорення підготовленого дайджесту, звіту, 

презентації, задачі, ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 
4.31. Назва. МЕНЕДЖМЕНТ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. IIІ-V. 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
Бай С.І., докт. екон. наук., професор, зав. кафедри менеджменту; 
Безус А. М., с.н.с, канд. техн. наук, доцент кафедри менеджменту; 
Бєляєва Н. С., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту 
(пройшла стажування у Щецинському університеті, Польща, в рамках 
програми ЄС Еразмус+ «Навчальна (академічна) мобільність»); Сичова 
Н. В., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту; Силкіна 
Ю.О., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту; Хмурова 
В. В., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту. 
Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців сучасного управлінського 
мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, 
розуміння концептуальних основ системного управління 
організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього 
середовища організації та прийняття адекватних управлінських 
рішень. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Правознавство», «Економіка і фінанси підприємства». 
Зміст.  
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Організація як 
об’єкт управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту. 
Функції менеджменту та процес управління. Планування як загальна 
функція менеджменту. Організування як загальна функція 
менеджменту. Мотивування як загальна функція менеджменту. 
Контролювання як загальна функція менеджменту. Регулювання як 
загальна функція менеджменту. Методи менеджменту. Управлінські 
рішення. Інформація та комунікації в менеджменті. Керівництво та 
лідерство. Організація праці менеджера. Відповідальність та етика в 
менеджменті. Культура організації та менеджменту. Результативність 
та ефективність менеджменту. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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1. Менеджмент : навч. посіб. [Н. С. Краснокутська та ін.]. – Харків. 
Друкарня Мадрид, 2019. – 230 с. 
2. Менеджмент : Підручник. 4-те вид., доп., перероб. / Г. В. Осовська, 
О. А. Осовський. – Київ: Кондор, 2018. – 563 с. 
3. Daft R. Management / Richard L. Daft; 12th ed. – Gengage Learning, 
2015. – 767 p. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та інноваційних методів викладання: лекції 
(оглядові, тематичні, проблемні); практичні заняття (презентації, 
дискусії, тренінги, робота в малих групах, кейс-стаді, рольові та 
ділові ігри, аналітичні та практичні вправи, виїзні заняття). 
Методи оцінювання: 
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 

ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 

захист індивідуальних та групових проектів); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.32. Назва. МИТНА СПРАВА. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2024/2025. 

Семестр. VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Мережко Н.В., 
проф., д-р техн. наук, зав. каф. товарознавства та митної справи;  

Караваєв Т.А. проф., д-р техн. наук, проф. каф. товарознавства та 

митної справи; Калуга Н.В., канд. хім наук, доц. каф. товарознавства 

та митної справи; Комаха В.О., канд. техн. наук, доц. каф. 

товарознавства та митної справи, заступник декана факультету 

торгівлі та маркетингу; Золотарьова О.Г., доц., канд. техн. наук, доц. 

каф. товарознавства та митної справи. 

Результати навчання. Формування системи знань щодо основних 
термінів і понять у сфері митної справи України; ролі і місця митної 

справи в економічному розвитку України; застосування тарифних та 

нетарифних методів регулювання ЗЕД; визначення митної вартості 

товарів та нарахування митних платежів; декларування товарів; 

організації та форм митного контролю; сутності та застосування 

митних режимів; мети та порядку здійснення митного контролю й 

оформлення товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення, що належать підприємствам і громадянам, при їх 
переміщенні через митний кордон України; форми митних декларацій 

та інших документів, умов і порядку їх застосування при митному 
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контролі та оформленні товарів і транспортних засобів комерційного 

призначення, що переміщуються через митний кордон України. 

Набуття студентами навичок декларувати товари, визначати 

загальний порядок митного контролю та оформлення товарів і 

транспортних засобів комерційного призначення, у тому числі із 
застосуванням механізму «єдиного вікна»; заповнювати митну 

документацію. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство», «Товарна номенклатура ЗЕД». 

Зміст.  

Поняття та сутність тарифних та нетарифних заходів регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Організація митного контролю. 

Порядок і способи здійснення митного контролю. Поняття та порядок 
митного оформлення. Мета, місце і час здійснення митного оформлення 

товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що перемі-

щуються через митний кордон України. Взаємодія митних органів 

України з іншими контролюючими органами і службами під час 

здійснення митного та митного оформлення товарів із застосуванням 

механізму «єдиного вікна» Порядок ввезення (пересилання) в Україну, 

митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів 
несупроводжуваного багажу, що належать громадянам. Порядок 

переміщення через митний кордон України валютних цінностей. 

Митний контроль та оформлення товарів у міжнародних поштових та 

експрес відправленнях. Поняття та види митних режимів. Особливості 

застосування митних режимів. Поняття та форми декларування. 

Форми митних декларацій та документів, які використовуються при 

митному контролі та оформленні товарів, що переміщуються підпри-

ємствами. Заповнення декларацій на бланку єдиного адміністративного 
документа.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI 

(зі змінами). 

2. Про Митний тариф України: Закон України вiд 04.06.2020 року № 

674-IX. 

3. Мережко Н.В. Митна справа: підручник / Н.В. Мережко, П.В. 

Пашко, О.В. Рождественський ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. 
Нац. Торг.-екон. ун- т, 2016. – 572с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 
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– практичні заняття (інтерактивні форми проведення занять «Кейс-

метод», «Робота в малих групах», «Мікрофон», «Брейн-ринг»; 

заповнення митних декларацій із застосування програмного 

забезпечення QD Professional, MDOFFICE). 

Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 

заповнення документації, ситуаційних задач, індивідуального 

завдання); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.33. Назва. МІЖНАРОДНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ. 

Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. V, VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Латигіна А. Г., доц., завідувач кафедри іноземної філології та 

перекладу. 

Результати навчання. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен орієнтуватись у 
головних елементах співробітництва з іноземними партнерами; 
використовувати в професійній діяльності вимоги ділового етикету та 
протоколу; організовувати міжнародні зустрічі та переговори; 
готувати та організовувати ділові прийоми; використовувати крос-
культурні фактори під час організації міжнародних заходів; 
використовувати техніку ділового спілкування для отримання більш 
ефективних результатів від ділової зустрічі; використовувати норми 
ділового етикету перекладача та коректно здійснювати переклад під 
час офіційних заходів. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Лінгвокраїнознавство», «Основи теорії мовної комунікації», 

«Практичний курс першої іноземної мови (англійська)». 

Зміст. 

Міжнародний етикет. Роль і значення протоколу в міжнародних 

відносинах. Дипломатичний протокол. Віденська конвенція про 

дипломатичні відносини. 

Міжнародний діловий етикет. Співробітництво з іноземними 
партнерами. Етикет під час міжнародних зустрічей. Міжнародні 

переговори. Етикет під час проведення офіційних заходів. Ділові 

прийоми. Етикет під час офіційного обіду. Етикет подарунків у 

міжнародному протоколі. Професійна поведінка перекладача і норми 
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сучасного ділового спілкування. Діловий етикет перекладача. 

Національні особливості ділового спілкування та етикету країн світу. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Simon Sweeney. English for Business Communication. Cambridge 

University Press, 2016. 175 p. 
2. Bob Dignen. Communication Across Cultures. Cambridge University 

Press, 2014. 96 p. 
3. Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування. К. : 
Лібра, 2019. 415 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (лекційні та практичні заняття), 

самостійна навчальна діяльність студентів. Методи викладання: 

пояснювально-ілюстративний, проблемно-пошуковий, 
комунікативний, конструктивістський; інтерактивні методи 

(презентація, дискусія, робота в міні-групах, проектна методика, кейс-

метод, моделювання ситуацій, рольова гра, «мозковий штурм», 

комп’ютерні технології). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Англійська. 

 

4.34. Назва. НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ У СВІТОВІЙ 

ГЕОПОЛІТИЦІ ТА ГЕОЕКОНОМІЦІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. V, VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
Губицький Л.В, доц., канд. істор. наук, доцент кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни «Національні інтереси в світовій 

геополітиці та геоекономіці» у студентів повинно бути сформовано 

розуміння національних інтересів держав у різних регіонах світу в 

умовах глобалізації й регіоналізму; механізмів реалізації 

геополітичних та геоекономічних інтересів; основних термінів, які 
вживаються при аналізі геополітичних та геоекономічних інтересів у 

світовій політиці. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Основи демографії», «Філософія», «Соціальна структура 

суспільства», «Економічна теорія», «Соціологія економіки і торгівлі». 
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Зміст.  

Предмет, об’єкт та завдання дисципліни «Національні інтереси в 

світовій геополітиці та геоекономіці». Методологічна основа 

дисципліни. Періодизація і структура дисципліни. Основні наукові 

ґеополітичні категорії і поняття. Ґеополітичне положення країни: 
сутність, властивості, значення. Історіографія до дисципліни 

«Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці». 

Концептуальні засади формування геополітичних інтересів держав. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав 

Європейського Союзу. Геополітичні та геоекономічні інтереси в 

зовнішній політиці Російської Федерації. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в зовнішній політиці України. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси у відносинах держав Південного Кавказу. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав 

Центральної Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній 

політиці держав Східної, Південно-Східної та Південної Азії. 

Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах близькосхідних 

держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці 

держав Латинської Америки, США і Канади. Геополітичні та 

геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Африки. 
Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці 

Австралії та Нової Зеландії. 

Рекомендовані джерела та інші ресурси/засоби. 

1. Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України: 

Монографія. / За ред. д-ра екон.наук Т.П.Богдан. – К., 2017. – 356 с. 

2. Михальченко Н.И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже 

ХХ-ХХІ веков / Н.И. Михальченко. – К.: Парламентское 

издательство, 2016. – 504 с. 
Заплановані навчальні заходи та методи навчання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.35. Назва. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. 

Семестр. ІІ-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 
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Михайліченко Г.І., проф., д-р екон. наук, професор кафедри туризму та 
рекреації 

Результати навчання.  

Набуття компетенції щодо формування необхідних знань з організації 
туризму; умов та принципів формування програм туристичних подо-

рожей; технології та організації туристичних подорожей; 

методологічних засад програмного обслуговування; правил 

виконання туристичних формальностей, забезпечення безпеки 

туристичних подорожей; туроперейтингу та турагентського бізнесу в 

туризмі та ін. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Туристичнорекреаційне країнознавство». 

Зміст.  

Туризм як вид господарської діяльності. Функції туризму, умови та 

фактори його розвитку. Організація ринку туристичних послуг. 

Класифікації в туризмі. Формування туристичної політики України. 

Світова туристична політика. Туристична політика України на 

сучасному етапі. Механізм державного регулювання туризму. 

Порядок ліцензування туроператорської діяльності та сертифікації 
туристичних послуг. Умови та принципи діяльності туристичних 

підприємств на ринку України.  

Технологія створення туристичного продукту та формування його 

асортименту. Принципи формування програм перебування туристів. 

Організація обслуговування клієнтів. Організація транспортних 

подорожей та перевезень. Туристичні формальності: види, 

законодавче регулювання, умови виконання. Технологія організації та 

умови здійснення туристичних подорожей. Страхування в туризмі. 
Туристичні документи та правила їх оформлення. Бронювання 

туристичного обслуговування. Організація туристичного 

обслуговування, його контроль, облік та розрахунки. Претензійна 

робота в туризмі. Безпека туристичних подорожей. 

Рекомендовані джерела. 

1. Михайліченко Г.І., Єременко А.Ю. Організація туристичних 

подорожей: підручник /   Г.І.  Михайліченко. – К.: Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2011. - 392с. 

2. Михайліченко Г.І. Туроперейтинг: підручник. – К.: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2018. - 304 с. 

3. Туроперейтинг: навч.посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. В.Я.Брич. – 

К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 276 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи навчання  
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Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням 

інформаційних технологій. 

Методи оцінювання: 

 поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

 підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
Мова навчання. Українська. 

 
4.36. Назва. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. IV, V, VII. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Разіцький В.Й., доц., канд. істор. наук, доцент кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання.  

Формування у студентів системного, цілісного уявлення про основні 

закони ораторського мистецтва як науки, спрямованої на розвиток 

інтелекту, та культури мовлення майбутнього фахівця. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Філософія» 

Зміст.  

Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна. Теорія мовлення – 
методологічна основа ораторського мистецтва. Красномовство. 

Основи ораторської майстерності. Оратор і аудиторія. Основні 

правила та вимоги підготовки оратора до публічного виступу. Основи 

техніки мовлення. Фігури мовлення в ораторському мистецтві. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво. Постановка голосу й 

мовлення: навч. посібник / Ю.П. Єлісовенко. – К.: Атіка, 2012. – 204 с. 

2. Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво: підручник. / Р.С. Кацавець. – 
К.: Алерта, 2014. –  238 с. 

3. Олійник О. Риторика: навч. посіб. для студ. вузів / О. Олійник. – К.: 

Кондор, 2013. – 170 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

http://www.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKN&P21DBN=BOOKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4.37. Назва. ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. ІІІ-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
Мережко Н.В., проф., д-р техн. наук, зав. каф. товарознавства та 

митної справи. 

Результати навчання. 

Формування знань щодо організаційно-методичних принципів і порядку 

проведення робіт з оцінки відповідності, її правових аспектів, порядку 

декларування відповідності, досвіду оцінки відповідності різних країн 

світу. Навички та вміння щодо проведення заходів із оцінки відповідності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Торговельне підприємництво», «Стандартизація, метрологія та 

управління якістю», «Товарознавство».  

Зміст.  

Оцінка відповідності в системі технічного регулювання. Міжнародні 

та європейські організації у сфері оцінки відповідності. Законодавчо-

нормативна база та організаційно-методичні принципи  оцінки 

відповідності. Оцінка відповідності на міжнародному та 
європейському рівні. 

Предметна сфера оцінки відповідності. Процедури оцінки 

відповідності. Завдання та функції учасників процедури оцінки 

відповідності, їх правова взаємодія. Оцінка відповідності першою, 

другою та третьою стороною. Відповідальність в системі оцінки 

відповідності. Оцінка відповідності як спосіб запобігання надхо-

дженню на ринок України неякісних та небезпечних для здоров’я 

людини товарів. 
Методи оцінки відповідності: випробування, інспектування, 

декларування та добровільна сертифікація. Модулі оцінки 

відповідності, їх зміст та принципи використання. Критерії вибору 

модулів оцінки відповідності. 

Процедура добровільної сертифікації продукції. Екологічна 

сертифікація та сертифікація систем управління якістю: сутність, 

принципи, процедура та механізм реалізації. Сертифікація систем 

управління безпечністю: модель аналізу ризиків і критичних 
контрольних точок при сертифікації харчових виробництв за 

системою НАССР.  

Сутність, принципи та завдання акредитації. Законодавчо-нормативне 

забезпечення, порядок та процедура акредитації в Україні. 

Національне агентство з акредитації: принципи та напрямки 
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діяльності. Специфіка та концептуальні підходи до акредитації в 

міжнародному контексті. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України № 

124-VIII від 15.01.2015 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/124-19. 

2. Основи технічного регулювання: підручник / Е.В. Білецький, 

О.Т. Дорошин, Н.В. Притульська та ін. – 2-ге вид., зі змін. та допов. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 620 с. 

3. Величко О.М. Основи технічного регулювання та оцінка 

відповідності: підручник / О.М. Величко, Л.В. Коломієць, Т.Б. 

Гордієнко. – Одеса: ВМВ, 2013. – 394 с. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематичні, проблемні); 
– практичні заняття (опрацювання ситуаційних вправ, дискусії, 
робота з документацією). 
Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 
перевірка виконаних ситуаційних завдань); 
– підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.38. Назва. ПОЛІТОЛОГІЯ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. III-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Гусєва Н.Ю., доц., канд. істор. наук, доцент кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання. Формування системи знань про: об’єкт, 

предмет і методи політичної науки; історичні аспекти розвитку 

політології; сутність NewPublicManagementiGoodGovernance; роль і 

функції держави в політичній системі суспільства; політичні 

феномени і політичні цінності; базові політичні ідеології сучасності; 
основні політичні партії, громадські організації і рухи; новий порядок 

світового устрою. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правознавство», «Філософія», «Основи демографії».  

https://zakon.rada.gov.ua/
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Зміст. Політика як сфера суспільного життя. Історія становлення та 

розвитку світової політичної думки. Політична влада та механізм її 

функціонування в суспільстві. Політична еліта і політичне лідерство. 

Політична система суспільства і політичний режим. Демократія як 

«ідеальна» модель світового суспільного устрою. Держава як 
універсальна форма організації суспільства. Соціально-етнічні 

спільності та етнополітика. Політичні партії, громадсько-політичні 

організації та рухи як суб’єкти політики. Партійні системи. Лобізм як 

соціально-політичне явище. Політична культура і політична 

соціалізація. Політична ідеологія. Політичні процеси в сучасних 

державах. Політичний маркетинг і політичний менеджмент. 

Політична глобалістика і міжнародна політика. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бебик В. М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна: підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / В. М. Бебик. – К.: Каравела, 2012. – 495 с. 

2. Політологія: наука про політику: підручник для студ. вищ. навч. 

закл. / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – К.: Центр учбової літератури, 

2015. – 840 с.  

3. Практикум з навчальної дисципліни «Політологія»: навч.-

практич.посіб. / О. М. Кузь, І. В. Жеребяткова, Д. С. Коротков, 
О. М. Сахань. – Х.: ХНЕУ, 2018. – 208с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 

контрольні роботи);  

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.39. Назва. ПРАКТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

(ІСПАНСЬКА, НІМЕЦЬКА). 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. III-VIII. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Галаган В.Я., ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу; 
Клименко Т.І., ст. викладач кафедри іноземної філології та перекладу; 

Коваленко Л.В., ст. викладач кафедри іноземної філології та 

перекладу; Строкань Н. О., ст. викладач кафедри іноземної філології 

та перекладу. 

Результати навчання. 
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У результаті оволодіння дисципліною студент повинен навчитися 

ефективно здійснювати іншомовну діяльність у повсякденних 

ситуаціях спілкування на рівні А2+ (відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти), яким 

передбачено здатність починати, підтримувати і закінчувати просту, 
коротку розмову; здійснювати прості, звичні контакти без надмірних 

зусиль; висловлюватись зрозуміло для інших, обмінюватись думками 

та інформацією на знайомі теми у передбачуваних щоденних 

ситуаціях, спонукати іншу особу допомогти у разі необхідності; 

успішно висловлюватись на основні теми за умови; діяти у 

повсякденних ситуаціях з передбачуваним змістом, навіть якщо є 

необхідність переформульовувати висловлювання та підбирати слова; 

діяти досить невимушено у складніших ситуаціях за умови 
сторонньої допомоги, проте участь у відкритій дискусії є обмеженою; 

породжувати монологи, використовувати просте описове мовлення 

для винесення судження про щось та порівнювати об’єкти і речі тощо. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Українська мова» (шкільний курс). 

Зміст. 

Зміст дисципліни включає в себе лінгвістичний компонент: засвоєння 
фонетичного, граматичного, лексичного матеріалу, необхідного для 

реалізації комунікативного наміру у відповідних сферах і ситуаціях 

спілкування на рівні А2+; комунікативний компонент: розвиток умінь 

і навичок монологічного та діалогічного мовлення в усній та писемній 

формі; розвиток релевантної комунікативній ситуації мовленнєвої 

поведінки на рівні А2+; лінгвосоціокультурний компонент: 

оволодіння лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-

психологічними навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують 
здатність та готовність особистості до міжкультурного діалогу.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

Німецька мова: 

1. Motive A1-B1: Kompaktkurs DaF. Kursbuch. W. Frenn, H. Puchta, 

Hueber Verlag, 2018. 244 S. 

2. Motive A1-B1: Kompaktkurs DaF. Arbeitsbuch. W. Frenn, H. Puchta, 

Hueber Verlag, 2018. 242 S. 

3. Офіційний сайт видавництва Hueber, з онлайн-ресурсами до 
навчального посібника Motive. 

URL: https://www.hueber.de/motive/lernen/onlineuebungen (дата 

звернення: 16.03.21) 

Іспанська мова: 

https://www.hueber.de/motive/lernen/onlineuebungen
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4. Fernando Marin, Reyes Morales. Vente 1. Libro del alumno. EDELSA 

Grupo Didascalia, S.A. Madrid, 2014. 184 p. 

5. Fernando Marin, Reyes Morales. Vente 2. Libro del alumno. EDELSA 

Grupo Didascalia, S.A. Madrid,  2014. 191 p. 

6. Fernando Marin, Reyes Morales. Vente 1. Libro de ejercicios. EDELSA 
Grupo Didascalia, S.A. Madrid , 2014. 80 p. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (практичні заняття), самостійна 

навчальна діяльність студентів. Пояснювально-ілюстративний, 

проблемно-пошуковий, комунікативний, конструктивістський методи 

викладання; методи інтерактивного навчання (презентація, дискусія, 

дебати, робота в малих групах, проектна методика, кейс-метод, 

моделювання ситуацій, рольова гра, «мозковий штурм», комп’ютерні 
технології). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи. 

тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, німецька, іспанська. 

 

4.40. Назва. ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ ПЕРШОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. IV-V, VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Цимбалиста О.А., доц., к. філол. н., доцент кафедри іноземної 

філології та перекладу. 

Результати навчання. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні визначати 

найбільш суттєві граматичні характеристики англійської та 

української мов; знати аломорфні риси англійської мови, які можуть 

спричиняти помилки в україномовній аудиторії; визначати 

компоненти структури англійської мови, які відсутні в структурі 

української мови, а також засоби, що застосовуються для їх 

вираження в українській мові; вміти порівнювати та співвідносити 
мовні одиниці, засоби їх поєднання і функціонування у 

словосполученні або реченні англійської та української мов; 

визначати і ефективно використовувати у своїй професійній 

діяльності спільні та відмінні риси в системі фонетичних 

(фонологічних), лексичних, граматичних і стилістичних явищ 



 

 100 

іноземної та української мов; перекладати з української мови 

англійською і навпаки з урахуванням особливостей будови обох мов з 

поясненням граматичних та лексичних трансформацій; робити 

самостійні висновки, розпізнавати та пояснювати основні мовні 

явища на практичному матеріалі. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Практичний курс першої іноземної мові (англійська)», «Вступ до 

мовознавства». 

Зміст. 

Основні поняття порівняльної типології. Типологія фонологічної 

системи англійської та української мов. Місце граматики в 

типологічній характеристиці англійської та української мов. 

Морфологічний рівень у системі типологічних досліджень. 
Типологічна класифікація мов за морфологічною ознакою. Морфема 

як основна значуща одиниця морфологічного рівня. Класифікація 

морфем за структурою та семантикою. Афікси: суфікси, префікси. 

Типологічні константи. Граматичний зв’язок на морфологічному 

рівні. Проблема частин мови в англійській мові. Типологічна 

характеристика повнозначних частин мови. Типологічна 

характеристика службових частин мови. Поняття синтаксичного рівня 
мови. Словосполучення, їх класифікація. Синтаксичний зв’язок між 

компонентами словосполучень. Речення. Основні ознаки речення. 

Типологія простого речення порівнюваних мов. Складне речення як 

поліпредикативна одиниця синтаксичного рівня. Класифікація 

складних речень. Типи зв’язку в складних реченнях. Різні принципи 

класифікації: структурний, семантичний, контекстуальний, 

комплексний. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української 

мов: посіб. для перекладацьких відділень ВНЗ. Вінниця : Нова книга,  

2008. 248 с. 

2. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української 

мов: Навчальний посібник. Вінниця : Нова книга, 2008. 464 с. 

3. Бондаренко К. Л., Бондаренко О. С. Зіставна лексикологія 

(гендерний та соціолінгвістичний аспекти): Навчальний посібник для 

студентів факультетів іноземних мов. Вінниця: Нова Книга, 2011. 
168 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Аудиторна навчальна діяльність (лекційні та практичні заняття), 

самостійна навчальна діяльність студентів. Пояснювально-

ілюстративний, проблемно-пошуковий, конструктивістський методи 
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викладання; методи інтерактивного навчання (презентація, дискусія, 

робота в малих групах, проектна методика, комп’ютерні технології). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 
Мова навчання та викладання. Англійська, українська. 

 

4.41. Назва. ПСИХОЛОГІЯ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. IІ-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
Овдієнко І.М., канд.психол.наук, доц. кафедри психології. 

Результати навчання.  
В результаті навчання студент повинен оволодіти знанням: природи 

психіки, принципів, методів, галузей сучасної психології; поняття та 

категорії психологічної науки і практики, проблеми та завдання 

психології на сучасному етапі; основних закономірностей 

функціонування та властивостей нижчих та вищих психічних 

пізнавальних процесів; загальної психологічної характеристики, 
структури і розвитку особистості; психологічних характеристик і 

властивостей когнітивної сфери особистості; особливостей 

функціонування потребнісно-мотиваційної, операціональної, 

інформаційної та регуляторної підсистем особистості; специфіки та 

характеристик основних емоційних проявів, закономірностей перебігу 

потягів, емоцій та волі людини; взаємозв’язку емоційної, вольової 

сфер та темпераменту особистості; проблем особистості, загальних 

психологічних характеристик, структури і розвитку особистості;  
критеріїв психічного і фізичного здоров’я. 

В результаті навчання студент повинен уміти аналізувати 

індивідуально-психологічні особливості членів організацій; 

враховувати основні психічні, соціально-психологічні та 

психофізіологічні прояви особистості в професійній та 

позапрофесійній взаємодії; здійснювати аналіз особливостей і умов 

професійної діяльності та враховувати їх вплив на функціональний 

стан і працездатність фахівця; формувати психологічні умови 
психічного і фізичного здоров’я; усвідомлювати та регулювати свою 

психічну сферу. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Біологія» рівня повної загальної середньої освіти. 
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Зміст. Основні поняття та категорії психологічної науки і практики. 

Когнітивна сфера особистості – нижчі психічні пізнавальні процеси. 

Психічні утворення, властивості та емоційно - вольова сфера 

особистості. Психологічна характеристика темпераменту та 

характеру. Особистість в соціальній сфері. Психологія особистості та 
соціально-психологічні феномени особистості в групі. Вікові 

особливості формування самосвідомості. Психологія професійної 

діяльності. Психологічні умови сімейного благополуччя. 

Психологічні умови психічного і фізичного здоров’я. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Основи психології: 

опорні конспекти, схеми, методики. Навчальний посібник для 

студентів ВНЗ.  – К.: Ніка-Центр, 2018. – 320 с. 
2. Практична психологія. Навчальний посібник для студентів ВНЗ / 

Корольчук М.С., Корольчук В.М., Миронець С.М. та ін. – К. : 

Київ.нац.торг.ун-т, 2014. 

3. Психологія загальна [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології та 

соціології, Каф. заг. та соц. психології ; уклад. Л. П. Дейнека ;  

упоряд. З. Ю. Крижановська. – Луцьк, 2018. – 531 с. 
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/14767/1/zag_psy.pdf 

Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 

- лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-

дискусії); 

-практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 

групах, моделювання ситуацій, кейс-стаді) . 

Методи та оцінювання.  
- поточний контроль (тестування усне, письмове опитування; 

/конспекту/ презентації/ вправи/ задачі/ ситуаційні завдання тощо); 

- підсумковий (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 
4.42. Назва. САМОМЕНЕДЖМЕНТ. 
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2023/2024, 2024/2025. 
Семестр. V-VII.  
Лектор, науковий ступінь, вчене звання, посада.  
Сичова Н. В., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту; 
Ціпуринда В.С., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту. 
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Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань та 
розвиток умінь щодо організування особистої діяльності працівників, 
оволодіння навичками особистісного розвитку. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Менеджмент», «Управління персоналом». 
Зміст.  
Теоретичні основи самоменеджменту. Наукова організація діяльності 
працівника. Основні види розподілу та кооперації праці. Планування 
особистої роботи працівника. Концепція тайм-менеджменту. 
Концепції лідерства. Планування та організація робочого місця 
працівника. Ділове спілкування в діяльності працівника. 
Раціоналізація процесу ведення телефонних розмов. Технологія 
проведення ділових нарад. Організація та проведення ділових 
переговорів. Самомотивація та самоконтроль працівника. Поведінка 
людини в стресових та конфліктних ситуаціях. Формування якостей 
ефективного працівника: професійних, ділових, адміністративно-
організаційних, соціально-психологічних, моральних. Розвиток 
управлінського потенціалу. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лугова В. М. Основи самоменеджменту та лідерства [Електронний 
ресурс]: навчальний посібник / В. М. Лугова, С. М. Голубєв. – 
Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 212 с. 
2. Селютін В. М. Самоменеджмент [Електронний ресурс]: навч. 
посібник / В.М.Селютін. – Х.: ХДУХТ, 2017. – Режим доступу: 
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2464/1/Самоменеджмент.pd
f 
3. Blanchard, Ken, Self Leadership and the One Minute Manager/ Ken 
Blanchard, Thorsons, 2018. – 220 p. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та інноваційних методів викладання: лекції 
(оглядові, тематичні, проблемні); практичні заняття (презентації, 
дискусії, робота в малих групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри, 
практичні та ситуаційні вправи, творчі задачі, тренінги), застосування 
елементів дистанційного навчання, виїзні заняття. 
Методи оцінювання:  

 поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів);  

 підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.43. Назва. СВІТОВА КУЛЬТУРА. 
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Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. II-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.   
Кизименко І.О., доц., канд. істор. наук, доцент кафедри філософії, 
соціології та політології. 

Результати навчання.  

Формування системи знань про світовий культурний процес, 

засвоєння загальнолюдських культурних цінностей, формування її 

моральних і естетичних потреб. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Історія України». 

Зміст.  
Вступ до дисципліни «Світова культура». Поняття культури. 

Виникнення культури і мистецтва у первісному суспільстві. Культура 

і мистецтво Стародавнього Єгипту та Месопотамії. Культура 

Стародавньої Індії. Культура Стародавнього Китаю. Специфіка 

японської культури. Антична культура та мистецтво. Культура арабо-

мусульманського світу. Середньовічна культура. Культура 

доколумбової Америки. Культура і мистецтво доби Відродження. 
Культура епохи бароко. Західноєвропейська культура та мистецтво 

XVIII ст. Західноєвропейська культура та мистецтво XIX ст. Модерн 

та авангард. Провідні тенденції розвитку сучасної світової культури. 

Постмодерн. Місце та роль України в розвитку світової культури. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Латигіна Н.А. Іслам: шлях крізь століття: монографія / 

Н.А. Латигіна. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 360 с. 

2. Греченко В.А. Історія світової та української культури з тестовими 
завданнями: довідник для школярів та студентів / В. А. Греченко, 

І. В. Чорний. – К.: Літера ЛТД, 2018. – 416 с. 

3. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / за ред. 

І. І. Тюрменко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 170 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних 

технологій. 

Методи оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.44. Назва. СОЦІОЛОГІЯ. 
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Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. II-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Ліпін М.В., канд. філос. наук, доцент., доцент кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання. 

Засвоєння студентами системи соціологічних знань і на цій основі 

глибокого самостійного та критичного розуміння студентами  

соціального життя сучасної України. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Правові системи сучасності», «Філософія», «Ораторське мистецтво».  

Зміст.  

Соціологія як соціальна методологія та соціальна практика. 

Суспільство як соціально організована система. Соціальна теорія 
особистості. Соціальні спільноти та соціальні інститути. Соціальна 

взаємодія та соціальні процеси. Соціальні зміни в глобальному світі. 

Методологія соціального пізнання. Соціально-економічна 

антропологія. Соціально-економічні моделі суспільства. Соціологія 

праці та виробництва. Соціологія споживання. Соціологія фінансів: 

національний та глобальний рівні. Соціологія соціального 

передбачення та прогнозування. Соціологія підприємництва. 
Соціологія міжнародних економічних відносин. Соціологія засобів 

масової інформації. Соціологія реклами. Соціологія права. Соціологія 

менеджменту. Соціологія маркетингу. Методологія та методика 

соціологічних досліджень. Організація і техніка проведення 

соціологічних досліджень. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Курчаба Т. Соціологія: навч.-метод. посіб. / Тетяна Курчаба. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2015. – 183 с 

2. Юрій М. Ф. Соціологія: підручник / М. Ф. Юрій. – Київ: Кондор, 

2012. – 287 с. 

3. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Заг. курс: Підручник. 

К.: Каравела, 2014. – 324 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 

контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен). 
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Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.45. Назва. СОЦІАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 
Семестр. III-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Ліпін М.В., доц., канд. філос. наук, доцент кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання. 

Формування системи знань про:зміст основних категорій і понять 

дисципліни; практичне значення застосування основних положень 

соціального лідерства для управлінської діяльності; основні 
теоретичні напрямки вивчення феномену лідерства; типологію типів 

та стилів соціального лідерства; основні соціально-культурні 

детермінанти формування соціального лідерства;  специфічні риси 

соціального лідерства в економіці, політиці та освіті. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Філософія», «Історія України», «Політологія». 

Зміст. 
Вступ. Соціальне лідерство: сутність, предмет, функції. Сутність 

соціального лідерства та його місце в соціально-гуманітарному 

дискурсі професійних компетенцій майбутнього спеціаліста. 

Виникнення та розвиток феномену «лідерство». Передумови 

виникнення лідерства стародавньому світі. Розвиток філософських 

поглядів на соціальне лідерство в ХХ ст. Соціальна природа 

лідерства. Соціальне лідерство як визначальна умова існування та 

розвитку людини і суспільства. Типи соціальних зв’язків. Людина як 
суспільна істота. Відчужені форми соціальних зв’язків. Аксіологічні 

основи соціального лідерства. Етичні орієнтири соціального 

лідерства. Антропологічні виміри лідерства. Спільнота як простір 

розвитку особистості. Соціальні суперечності в діяльності колективів. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: 

Навчальний посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. – К.: Алерта, 

2018. – 309с. 
2. Туленков М.В. Сучаснітеорії менеджменту: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / М.В. Туленков. – К.: Каравела, 2012. – 304 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття з використанням інноваційних технологій. 

Методи  оцінювання. 
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– поточний контроль (опитування, письмові контрольні роботи); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.46. Назва. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. IV-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Хлопяк С.В., к.е.н., доцент кафедри туризму та рекреації. 

Результати навчання. 
– засвоїти особливості географії подорожей та організації 

обслуговування туристів в діловому, релігійному, сільському, 
екологічному, івентивному, пригодницькому, екстремальному 

туризмі, круїзних подорожах; 

– набути знань щодо вимог та специфічних потреб туристів при 

організації різних спеціалізованих видів туризму; 

– вивчити особливості складання програм перебування туристів в 

різних видах туризму; 

– отримати практичні навички розробки програм перебування 
туристів в різних спеціалізованих видах туризму. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Організація туризму» («Основи туризмознавства»), «Туристично-

рекреаційне країнознавство». 

Зміст.  
Поняття та класифікація видів спеціалізованого туризму. Особливості 

організації ділового туризму. Бізнес-туризм, конгресно-виставковий 

туризм, інсентив-туризм. Географія ділового туризму. Організація 
релігійного туризму. Паломницький туризм, екскурсійний туризм 

релігійної тематики, науковий туризм з релігіознавчими цілями. 

Об’єкти паломництва у світових релігіях. Організація круїзних 

подорожей. Види пасажирських перевезень, що здійснюються водним 

транспортом.  Організація розваг на борту круїзного судна. Географія 

поширення морського та річкового туризму. Специфіка 

обслуговування туристів в івентивному туризмі. Фестивальний, 

карнавальний та спортивний подієвий туризм. Особливості  
організації сільського та екологічного видів туризму. Засоби 

розміщення у сільському та екологічному туризмі. Об’єкти 

відвідування у екологічному туризмі: національні парки, заповідники, 

заказники, пам’ятники дикої природи, унікальні ландшафти. 

Географія екотурів. Спортивний туризм та передумови його розвитку. 
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Організація підготовки до туристичних походів. Підбір та 

експлуатація туристичного спорядження. Техніка проведення 

туристичних походів. Організація пригодницьких та екстремальних 

турів. Перспективні напрями та статистичні прогнози розвитку 

спеціалізованих видів туризму. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Борисова О.В. Спеціалізований туризм: навч. посібник для студентів 

закладів вищої освіти спеціальності «Туризм». К.: Кондор, 2020. 360 с. 

2. Гапоненко Г.І. Сільський зелений туризм: навч. посібник. Харків: 

Університетська книга, 2019. 178 с. 

3. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підруч. для 

студ. вищ. навч.закл. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. 365 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Тематичні та проблемні лекції, практичні заняття з використанням 

творчих завдань, сучасних інформаційних технологій. 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (усне та письмове опитування, тестування, 

перевірка творчих завдань, виступи з дайджестами та науковими 

повідомленнями); 
– підсумковий контроль – екзамен. 

Мова навчання та викладання: українська. 

 
4.47. Назва. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ. 
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2024/2025. 
Семестр. VII. 
Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
Безус А.М., с.н.с., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, 
Підкамінний І.М., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри 
менеджменту, П’ятницька Г. Т., проф.,  д-р екон. наук, професор 
кафедри менеджменту (пройшла стажування в Університеті Гренобль 
Альпи в рамках програми ЄС Еразмус+ «Навчальна (академічна) 
мобільність»),. 
Результати навчання.  
Формування у майбутніх фахівців системи знань та вмінь щодо 
прийняття стратегічних рішень на різних рівнях управління; 
оволодіння навичками реалізації стратегічного процесу, 
організування системи стратегічного управління організацією з 
урахуванням впливу факторів змінного зовнішнього середовища.  
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Менеджмент», «Маркетинг». 
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Зміст.  
Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні 
стратегічних рішень та типологія стратегій організації. Етапи 
стратегічного управління та особливості формування стратегії 
організації. Стратегічне планування. Стратегічний аналіз зовнішнього 
середовища організації. Стратегічний потенціал організації та 
формування її конкурентних переваг. Портфельні стратегії та 
управління стратегічною позицією організації. Генерування стратегій 
й умови їх реалізації. Стратегічний контроль у процесі стратегічних 
перетворень в організації. Види стратегічного управління. 
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Дикань В.Л. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. Л. Дикань, 

В. О. Зубенко, О. В. Маковоз, І. В. Токмакова, О. В. Шраменко. – К.: 

Центр учбової літератури, 2019. – 272 с. 
2. П’ятницька Г. Т. Стратегічне управління: навч. посіб. / 
Г. Т. П’ятницька, Л. В. Лукашова, Н. В. Ракша ; за ред. 
Г. Т. П’ятницької. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 408 с.  
3. Dess G. Strategic management: Text and Cases / Gregory Dess. – [9th 
ed., Kindle Edition] – McGraw-Hill Higher Education, 2018. – 800 p. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та інноваційних методів викладання: лекції 
(оглядова, тематична, проблемна), практичні заняття (кейс-стаді, 
комунікативний метод, презентації, розв’язок творчих ситуаційних та 
аналітично-розрахункових задач, рольові та ділові ігри, робота в малих 
групах), самостійна робота студентів, виїзні заняття, використання 
елементів дистанційного навчання. 
Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, 
захист індивідуальних та групових проектів (презентацій), підсумкова 
модульна контрольна робота);  
– підсумковий контроль (екзамен). 
Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.48. Назва. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2024/2025. 
Семестр. VІI. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Федорова Л. М., викладач кафедри сучасних європейських мов. 

Результати навчання.  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: 
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 орієнтуватися в основних літературних течіях і напрямках сучасної 

української літератури, визначати художньо-естетичні й ідейні 

концепти творчості письменників; 

 володіти основними прийомами літературно-критичного аналізу 

художнього твору; 

  визначати й усвідомлювати природу різних літературних жанрів; 

  доцільно використовувати науково-критичну літературу; 

 розглядати художній  твір  у контексті світової літератури та 

філософії; 

 збагачувати власну духовну культуру через самоосвіту; 

 самостійно і творчо мислити, володіти культурою наукової 

дискусії, аргументовано доводити власну думку. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Українська література» рівня повної середньої освіти, «Сучасна 

українська мова професійного спрямування», «Історія української 

культури», «Історія України», «Філософія». 

Зміст.  
Сучасна українська література, предмет і завдання дисципліни. 

Основні тенденції сучасного українського літературного процесу (к. 

ХХ – п. ХХІ ст.). Розвиток постмодернізму в українській літературі к. 

ХХ – п. ХХІ ст. Поетична творчість «дев’ятдесятників» як естетичне 

явище порубіжжя. Поетичний неоавангард 80-90-х рр. ХХ ст. як 

явище масової культури і посмодернізму. Сучасна українська проза. 

Літературні школи у сучасній українській прозі: київсько-
житомирська (В.Медвідь, Є.Пашковський, О.Ульяненко, Б.Жолдак, 

Л.Пономаренко, Є.Кононенко, О.Забужко, В.Діброва) та галицько-

станіславська (Ю.Андрухович, Ю.Винничук, Ю.Іздрик). Розвиток 

українського театру і драматургії у к. ХХ ст. –  п. ХХІ ст.. Сучасна 

масова українська література: тенденції розвитку. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Вертипорох О.В. Історія української літератури останньої чверті 
ХХ – початку ХХІ століття: навч.-метод. посіб. –Черкаси: 

Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 148 с. 

2. Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб.: у 3 

т. / [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.] за ред. 

В.І. Кузьменка. – Т. 2. – Київ: Академвидав, 2014. – 536 с.  

3.  Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб.: у 3 

т. / [В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін.] за ред. 

В.І. Кузьменка. – Т. 2. – Київ: Академвидав, 2017. - 544 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
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Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Пояснювально-

ілюстративні, дослідницькі, евристичні, проблемні, дискусійні, 

інтерактивні методи та технології викладання. 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (усне і фронтальне опитування, тестування, 
контрольна робота, перевірка самостійної роботи, індивідуальних 

творчих завдань, презентацій). 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.49. Назва. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ  
Тип. За вибором. 
Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. ІІ-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Гопанчук І. Г., доц., канд. філол. наук, доц. кафедри сучасних 

європейських мов. 

Результати навчання.  

Розвиток лінгвістичного мислення; засвоєння мовознавчої 
термінології; норм сучасної української літературної мови 

(орфоепічних; акцентологічних, лексичних, словотвірних, 

морфологічних, стилістичних, синтаксичних, пунктуаційних), 

необхідних для успішного виконання перекладачем професійних 

завдань в усній і писемній формі.  

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 зміст мовних понять і термінів, значення мовних одиниць та 

особливостей їх функціонування; 

 значення мови в житті людини та її функції в суспільстві; 

 стильове розмаїття сучасної української літературної мови; 

 особливості використання багатозначних слів, паронімів, омонімів 

у професійному мовленні; 

 основні правила українського правопису та синтаксису; 

 синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми 

викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі 
узгодження підмета і присудка. 

Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Українська мова» рівня повної середньої освіти, «Вступ до 

мовознавства». 

Зміст.  
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Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Стилі 

сучасної української літературної мови. Лінгвістична культура 

перекладацької діяльності. Ділові папери у професійній діяльності 

перекладача. Лексика і фразеологія української мови у професійному 

спілкуванні. Українська термінологія у професійному спілкуванні. 
Переклад текстів українською мовою. Іменник. Особливості 

використання граматичних форм іменників. Прикметник. 

Використання граматичних форм прикметників. Дієслово. 

Особливості використання дієслівних форм. Числівник. Особливості 

використання числівників. Займенник у текстах наукового та 

офіційно-ділового стилів. Прислівник. Особливості використання і 

правопису. Службові частини мови у фахових текстах. Вигук. 

Синтаксична грамотність перекладача. Синтаксис простого речення та 
засоби його ускладнення. Синтаксис складного речення. Ділова 

кореспонденція в роботі перекладача. Етикет службового листування. 

Особливості усного мовлення перекладача. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Гопанчук І.Г., Шашенко С.Ю. Українська мова у діловому 

спілкуванні: навч. посібн. для вищ. навч. закл. - К. : КНТЕУ, 2019.- 

170 с. 
2. Мацюк З., Станкевич М. Українська мова професійного 

спілкування: навч. посіб. – К : Каравела, 2018. - 352 с.  

3. Новий український правопис. – К.: Центр навчальної літератури, 

2019.- 284 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Лекції, практичні заняття, самостійна робота. Пояснювально-

ілюстративні, дослідницькі, евристичні, проблемні, дискусійні, 

інтерактивні методи та технології викладання. 

Методи оцінювання.  

- поточний контроль (усне і фронтальне опитування, тестування, 

контрольна робота, перевірка самостійної роботи, індивідуальних 

творчих завдань, презентацій); 

- підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.50. Назва. РЕКЛАМА 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. ІІІ-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
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Лісун Я.В., доц., канд. екон. наук., в. о. зав. каф. журналістики та 

реклами. 

Результати навчання.  

Формування теоретичних та практичних знань та навичок щодо цілей, 

ролі та завдань реклами та PR в процесі реалізації маркетингових 
технологій, характеристик основних інструментів реклами;вибору 

форми та мотиву впливу реклами на споживачів в процесі реалізації 

маркетингових технологій з урахуванням їх специфіки в 

конкурентних умовах цифрового середовища.Формування системи 

знань про методи й технології підготовки та організації рекламних 

кампаній, практичних навичок з визначення потреби в рекламі, 

медіапланування,створення рекламного продукту, та популяризації 

його в засобах масової інформації. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Правознавство», «Соціологія», «Менеджмент», «Стратегічне 

управління», «Маркетинг», «Копірайтинг». 

Зміст. 

Реклама: сутність понять, принципи. Основні історичні етапи 

розвитку реклами в Україні. Основні типи реклами та їх основні 

характеристики. Рекламне звернення як елемент рекламної 
комунікації. Засоби передачі рекламного звернення. Система 

управління рекламою. Реклама як засіб реалізації різних концепцій 

управління економічною діяльністю. Реклама в реалізації концепції 

маркетингу та системі засобів маркетингових комунікацій. Місце та 

значення реклами в реалізації маркетингової технології 

позиціювання. Реклама як інструмент  маркетингової технології 

брендингу. Реклама в реалізації маркетингової технології 

торговельного-маркетингу. Реклама в реалізації маркетингу 
подарунків (гіфт-маркетингу). Основні інструменти Інтернет-

реклами. Види Інтернет – реклами. Інформаційне забезпечення 

Інтернет-реклами. Характеристика веб-сaйту як основного засобу 

реклами в мережі Інтернет. Управління  Інтернет-рекламою. 

Ефективність Інтернет-реклами. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Рекламний менеджмент: теорія і практика: підручник / Т. Г. 

Діброва, С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна. – Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 300 с. 

2. Реклама в інтернеті [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Яцюк ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. екон.-торг. ун-т, 2018. – 295 с. 
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3. Управління рекламними проектами [Текст] : навч. посіб. / [О. П. 

Луцій та ін. ; за ред. О. П. Луція]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 

307 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 
використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова/тематична); 

практичні заняття (презентація/ виконання тренувальних вправ, 

творчі індивідуальні завдання). 

Методи оцінювання: 

 поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка та 

обговорення підготовленої презентації, індивідуального творчого 

завдання); 

 підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.51. Назва. РЕКЛАМА В ТОРГІВЛІ  

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2023/2024, 2024/2025. 

Семестр. V- VІІ. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
Савчук А.М., доц., канд. екон. наук., доц. каф. журналістики та 

реклами. 

Результати навчання.  

Формування у студентів сучасного розуміння, вибору, використання 

та розповсюдження реклами для вирішення проблем комунікацій у 

маркетинговій діяльності підприємства торгівлі. Знання теоретичних 

та методологічних основ реклами, розуміння сучасних проблем 

рекламної діяльності підприємств та поведінки споживачів. 
Володіння методами та інструментами регулювання рекламною 

діяльністю підприємства торгівлі в умовах сучасного розвитку ринку. 

Побудова та використання ефективної системи управління рекламною 

діяльністю з урахуванням результатів проведення досліджень та 

оцінки ефективності рекламних заходів; 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Правознавство», «Соціологія», «Менеджмент», «Стратегічне 

управління», «Маркетинг», «Копірайтинг». 
Зміст.Теоретичні засади рекламної діяльності. Особливості  

управління рекламною діяльністю в торгівлі. Основні види реклами в 

торгівлі. Інформаційно-аналітичне забезпечення рекламної діяльності 

підприємств торгівлі. Організація процесу планування торгової 

реклами підприємств торгівлі. Психологічні основи сприйняття 
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реклами в торгівлі. Координація діяльності суб’єктів рекламного 

ринку. Розробка рекламної кампанії та її інтеграція з маркетинговими 

комунікаціями підприємства торгівлі. Соціально-етичні аспекти 

реклами в торгівлі. Контроль та оцінка  результативності рекламної 

діяльності підприємства торгівлі. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Морохова В.О. Рекламний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. О. 

Морохова, О. В. Бойко, І. Ф. Лорві ; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : 

Вежа-Друк, 2018. – 233 с. 

2. Організація торгівлі [Текст] : навч. посіб. / З. І. Кобеля, Л. А. 

Сибирка, О. І. Мельник ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 

Чернівці : ЧНУ : Рута, 2019. - 422 с. 

3. Управління рекламними проектами [Текст] : навч. посіб. / [О. П. 
Луцій та ін. ; за ред. О. П. Луція]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 

307 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та новітніх методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова/тематична);практичні 

заняття (презентація/ виконання тренувальних вправ, творчі 

індивідуальні завдання). 

Методи оцінювання: 

 поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка та 

обговорення підготовленої презентації, індивідуального творчого 

завдання); 

 підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.52. Назва. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. 

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. II-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  
Губицький Л.В., доц., канд. істор. наук, доцент кафедри філософії, 

соціології та політології. 

Результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни «Релігієзнавство» у студентів 
повинно бути сформовано розуміння закономірностей формування та 

функціонування ранніх, етнічних, світових релігій у різних регіонах 

світу в умовах глобалізації й регіоналізму; механізмів права на 

свободу совісті; основних термінів, які вживаються при аналізі 

релігійної поведінки людини і спільноти. 
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Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історія України», «Філософія». 

Зміст.  

Предмет, об’єкт та завдання дисципліни «Релігієзнавство». 

Релігієзнавство як вчення про релігію. Взаємозв’язок теологічного і 
філософського підходів до вивчення релігії. Основні теорії 

походження релігії. Джерела архаїчної релігійності. Особливості 

первісних релігійних поглядів. Характерні риси язичницької релігії у 

різних народів світу. Особливості давньослов’янського язичництва. 

Історичні передумови виникнення християнства. Ідейні джерела 

християнського віровчення. Православ’я як різновид християнства. 

Історія виникнення та становлення православ’я. Католицизм – один із 

основних напрямків християнства. Основні етапи історії католицизму 
в Європі. Історія виникнення та становлення інституту папства. 

Втілення ідеї відновлення християнської єдності. Місце і роль унії у 

пробудженні національної свідомості українців. Історичні умови 

виникнення протестантизму. Період Реформації. Зародження 

буддизму, історія та географія його розповсюдження. Витоки 

українського православ’я. Прийняття християнства та перетворення 

його в державну релігію князем Володимиром. Біблія як священна 
книга. Історія виникнення та структура Старого Заповіту. 

Рекомендовані джерела та інші ресурси/засоби. 

1. Армор М.К. Провідник до Біблії: часи, сюжети: довідкове видання / 

М.К. Армор. – ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія», 2017. – 

336 с. 

2. Бремер Т. Церква та імперія. Нарис історії російського православ’я: 

довідкове видання Т. Бремер. – К.: Дух і Літера, 2018. – 264 с. 

3. Говорун К. Мета-еклезіологія. Хроніки самоусвідомлення Церкви: 
довідкове видання / К. Говорун. – К.: Дух і Літера, 2018. – 328 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи навчання.  
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням 

інформаційних технологій. 

Методи оцінювання 

– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.53. Назва. ТЕОРІЯ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.  

Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. IV-V. 
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Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Семенець О.О., проф., д-р філол. наук, проф. каф. журналістики та 

реклами. 

Результати навчання.  

Набуття практичних навичок з таких питань, як:  
застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності, формувати інформаційний контент, 

створювати медіапродукт та ефективно його просувати, застосовувати 

технології формування громадської думки, розпізнавати та 

попереджати маніпулятивні технології, створювати ефективні 

інформаційні приводи, сценарії до них та організовувати повний цикл 

процесів підготовки та проведення комунікаційних заходів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 
«Масові комунікації», «Маркетинг», «Маркетингові комунікації». 

Зміст. 

Феномен PR у житті суспільства. Історія виникнення та розвитку 

паблікрилейшнз. Наука про зв’язки з громадськістю. PR як система. 

Професійні стандарти у сфері PR. Громадська думка: сутність, 

вивчення та формування. Методи вивчення зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Технологічне підґрунтя зв’язків з 
громадськістю. Засоби та прийоми впливу на громадськість. 

Планування та організація проведення PR-кампанії. Мас-медіа як 

інструмент паблікрилейшнз. Пабліситі як форма комунікації з 

громадськістю. Подієві комунікації в системі зв’язків з 

громадськістю. Роль паблікрилейшнз у формуванні іміджу 

організації.  

Рекомендовані джерела ті інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Березенко В. В. Теорія та історія зв’язків з громадськістю : Навч.-
метод. посібник для здобувачів вищої освіти магістра спеціальності 

«Журналістика» освітньої програми «Зв’язки з громадськістю». – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 107 с. 

2. Зв’язки з громадськістю : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. В. Ромат, 

І. О. Бучацька, Т. В. Дубовик; МОНМС України. – К. : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2016. – 251 c. 

3. Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях : Навч. посібник. – 

К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 246 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Поєднання традиційних методів викладання та інноваційних 

технологій навчання: лекції (тематична, проблемна, інтерактивна, 

лекція-консультація); практичні заняття (доповіді, презентації, аналіз 

кейсів, навчальні дискусії, творчі медійні проекти). 
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Методи оцінювання. 

 поточний контроль (тестування, усне опитування, перевірка 

підготовленої презентації, творчі роботи); 

 підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.54. Назва. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.  

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.  

Семестр. II, III, IV, V.  

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Білявська Ю.В., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, 

Микитенко Н. В., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри 
менеджменту. 

Результати навчання. Формування у майбутніх фахівців сучасного 

системного світогляду щодо створення, побудови, функціонування й 

еволюції організацій та здобуття ними теоретичних знань і 

практичних навичок щодо трансформації організації в цілому та її 

складових, зокрема, з урахуванням впливу факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовищ. 
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Системи 

технологій». 

Зміст. Теорія організації в системі наук. Базові організаційні теорії. 

Моделі теорії організації. Сучасна організаційна парадигма. Сутність, 

генезис та типологія сучасних організацій. Організація в контексті 

системного підходу. Організаційне середовище. Динамічні процеси в 

організації. Життєвий цикл підприємства в теорії організації. 

Організаційні комунікації. Організаційний дизайн. Організаційна 
культура. Гендерна рівність у контексті «Стратегії та політики ЄС». 

Імідж та репутація організації. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.  

1. Білявська Ю.В. Теорія організації : підручник / Ю.В.Білявська, 

Н.В.Микитенко. – Київ : КНТЕУ, 2019. – 428 с. 

2. Терещенко Т. В. Теорія організації : навч. посіб. / Т. В. Терещенко; 

Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. 

та права, 2015. – 335 с. 
3. Daft R. L. Organization Theory and Design / Daft Richard L. – 12th 

edition. –  Cengage Learning, 2015. – 640 p. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та інноваційних методів викладання – проблемні лекції, 

обговорення кейсів, модерація, робота з робочими зошитами, 
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навчання дією, презентація індивідуальних проектів, рольові ігри, 

тренінги, виїзні заняття, застосування елементів дистанційного 

навчання. 

Методи оцінювання.  

– поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових задач, захист 

індивідуальних та групових проектів); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 
4.55. Назва. ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА ЗОВНІШНЬО-ЕКО-
НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Тип. За вибором. 

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. IV-V. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.  

Золотарьова О.Г., доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри 

товарознавства та митної справи 
Результати навчання.  
Формування системи теоретичних знань і практичних вмінь щодо 
визначення згідно з Українською класифікацією товарів 
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) коду товарів, які є 
об’єктами зовнішньоекономічних операцій; користуватися системою 
кодування, термінологією УКТЗЕД; застосування правил 
інтерпретації класифікації товарів; встановлення класифікаційних 
ознак товарів (кількісні та якісні характеристики, склад, ступінь 
обробки, функції, призначення, область застосування), які є 
визначальними для їх правильного кодування; застосування положень 
приміток до товарних угруповань (розділів, груп), які мають 
юридичну силу; аналізування розділових знаків, які 
використовуються в текстовому описі товарних угруповань (позицій, 
підпозицій, категорій та підкатегорій). 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи правознавства», «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням». 

Зміст.  
Історія розвитку міжнародних товарних класифікацій. Гармонізована 

система опису і кодування товарів як основа митно-тарифного 

регулювання. Структура Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності. Основні класифікаційні ознаки, 
рівні та критерії деталізації товарів в УКТЗЕД. Правила інтерпретації 
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УКТЗЕД.  Принципи класифікації окремих груп товарів (продовольчі 

товари, мінеральні продукти, товари хімічної, деревообробної, 

текстильної промисловості, дорогоцінне каміння, метали та вироби з 

них,  машини та механізми, електричне обладнання, транспортні 

засоби, зброя, іграшки). Повноваження митних органів щодо 
класифікації та кодування товарів. Порядок прийняття попередніх 

класифікаційних рішень.  
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Мережко, Н. В. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної 

діяльності: підручник / Н. В. Мережко, Н. В. Калуга, Т. А. Караваєв. – 

Київ : КНТЕУ, 2019. – 312 с. 

2. Про Митний тариф України : Закон України від 04.06.2020 № 674-

ІХ. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B1-20#n2.  

3. Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності: Наказ Державної митної служби 
України від 14.07.2020 № 256. – Режим доступу : 

https://customs.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennia-perekhidnikh-

tablits-vid-uktzed-versiyi-2012-r-do-uktzed-versiyi-2017-r-142  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних та інноваційних методів викладання: лекції 

(оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-дискусії); 

практичні заняття (інтерактивні форми проведення занять «Кейс-

метод», «Робота в малих групах», «Брейн-ринг»; використання 
програмного забезпечення QD Professional, MDOFFICE).  

Методи оцінювання:  
– поточний контроль (тестування, письмове опитування, перевірка 

ситуаційних задач, індивідуального завдання); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 
4.56. Назва. ТОВАРОЗНАВСТВО.  

Тип. За вибором.  

Рік навчання.2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.  

Семестр. II, III, IV, V.  

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 
Михайлова Г.М., доц., д-р. техн. наук, доц. каф. товарознавства та 

митної справи.  

Результати навчання. 
Система теоретичних знань та практичних навичок, компетентностей 

щодо формування асортименту, оцінки якості харчових продуктів та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674б-20#n2
https://customs.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennia-perekhidnikh-tablits-vid-uktzed-versiyi-2012-r-do-uktzed-versiyi-2017-r-142
https://customs.gov.ua/documents/pro-zatverdzhennia-perekhidnikh-tablits-vid-uktzed-versiyi-2012-r-do-uktzed-versiyi-2017-r-142
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непродовольчих товарів для забезпечення ефективного управління 

процесами збуту товарів: знання основних чинників, які формують 

споживні властивості та якість товарів і впливають на їх вартість; 

показників споживних властивостей, які характеризують якість різних 

груп харчових продуктів та непродовольчих товарів; особливостей 
класифікації харчових продуктів та непродовольчих товарів, діючих 

вітчизняних та закордонних систем класифікації та кодування 

товарів; типології товарів як об’єктів комерційної діяльності; видів 

товаросупровідних документів, засобів товарної інформації; 

тенденцій розвитку асортименту різних груп харчових продуктів та 

непродовольчих товарів; чинників формування попиту та ціни, 

тенденцій розвитку ринку різних груп харчових продуктів та 

непродовольчих товарів; вимог до безпечності, якості та маркування 
харчових продуктів та непродовольчих товарів; особливостей 

паковання, транспортування, умов і термінів зберігання товарів. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Біологія», «Фізика», «Хімія» рівня повної загальної середньої освіти. 

Зміст. 

Стан та перспективи розвитку світового ринку товарів. Основні 

категорії товарознавства. Принципи класифікації харчових продуктів 
та непродовольчих товарів. Закономірності формування споживних 

властивостей різних груп харчових продуктів та непродовольчих 

товарів. Асортимент харчових продуктів та непродовольчих товарів. 

Вимоги до якості та безпечності ,методи оцінки якості харчових 

продуктів та непродовольчих товарів. Умови зберігання і 

транспортування різних груп харчових продуктів та непродовольчих 

товарів. Чинники, що впливають на збереження якості харчових 

продуктів та непродовольчих товарів під час їх зберігання, 
транспортування та реалізації. Особливості утилізації та рециклінгу 

товарів.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  

1. Товарознавство: підручник. Т. 1 : Непродовольчі товари 

/ Н.В. Мережко, О.Р. Мокроусова, Л.А. Коптюх та ін. – Київ: Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 760 с. 

2. Колтунов В. А. Технологія зберігання продовольчих товарів : навч. 

посіб. / В. А. Колтунов, Є. В. Белінська – Київ: «Центр учбової 
літератури», 2014. – 138 с.  

3. Товарознавство і торговельне підприємництво: навч. посіб. / за ред. 

А. А. Мазаракі. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 652 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних і нетрадиційних методів викладання з використанням 
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інноваційних технологій: лекції (тематичні, проблемні); практичні 

заняття (робота у групах, вирішення ситуаційних завдань).  

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, 

індивідуальні завдання); 
– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.57. Назва. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО.  

Тип. За вибором.  

Рік навчання. 2022/2023, 2023/2024. 

Семестр. ІІІ, ІV, V.  

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 
Гладкий О. В., проф. докт. геогр. наук, професор кафедри туризму та 

рекреації; Жученко В.Г., доц., канд. екон. наук, доцент кафедри 

туризму та рекреації, заступник декана факультету ресторанно-

готельного та туристичного бізнесу. 

Результати навчання.  

Формування знань, умінь та компетенції щодо професійного 

використання географічної інформації стосовно визначення 
атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного 

потенціалу країн і регіонів щодо розвитку різних видів туризму. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Географія». 

Зміст. Туристично-рекреаційне країнознавство як наукова 

дисципліна. Методи дослідження туристично-рекреаційного 

країнознавства. Туристичний потенціал та детермінанти розвитку 

туризму. Туристичні ресурси як основа розвитку туризму.  
Туристичне регіонознавство. Географія видів туризму з рекреаційною 

метою. Географія активних видів туризму. Географія пригодницьких 

видів туризму. Географія подієвого (івентивного), релігійного та 

ділового туризму. Географія міського, сільського та екологічного 

туризму. Теоретико-методичні основи туристичного країнознавства. 

Характеристика країн Європейського, Американського, 

Близькосхiдного, Африканського туристичних мaкpopeгіонів, 

туристичного макрорегіону Азії та Тихого океану.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Любіцева О. О. Музейний туризм: навчальний посібник. / 

О. О. Любіцева, Т. І. Шпарага – К., 2021. – 150 с 

2. Семенов В.Ф. Туристичне країнознавство : навч. посібник / 

[Семенов В.Ф., Дишкантюк О.В., Олійник В.Д.] ; за ред. Семенова 
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В.Ф. ; Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доповн. та випр. – Херсон : 

Видавець Грінь Д.С., 2013. – 391 с. 

3. Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : [навч. посібник] / 

Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. – Херсон: Олді-плюс, 2016. – 

807 с. 
Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

семінарські, практичні заняття з використанням інноваційних 

технологій, колективний та індивідуальний тренінг. 

Методи оцінювання: 

 поточний контроль (опитування, презентації, комп’ютерне 

тестування, контрольна робота); 

 підсумковий контроль – письмовий екзамен. 

Мова навчання та викладання. Українська. 

 

4.58. Назва. УСНИЙ ПЕРЕКЛАД. 

Тип. За вибором 

Рік навчання. 2024/2025. 
Семестр. VII. 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. 

Білоус Н. П., доц., к. філол. н., доцент кафедри іноземної філології та 

перекладу; Новохатська Н. В., доц., к. філол. н., доцент кафедри 

іноземної філології та перекладу. 

Результати навчання. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти знання 

та набути навички і уміння, необхідні для виконання усного 
послідовного та синхронного перекладу; активно використовувати 

українську та англійську мови при перекладі у ситуаціях різної 

складності та у різних форматах; формувати висловлювання засобами 

літературної англійської та української мов; адекватно перекладати 

поняття, пов’язані зі світовими соціокультурними реаліями. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Вступ до перекладознавства», «Основи теорії мовної комунікації» 

«Стилістика англійської мови як першої іноземної», «Практика 
перекладу з першої іноземної мови». 

Зміст. 

Переклад як засіб міжмовної та міжкультурної комунікації. Типи 

письмового та усного перекладу. Особливі навички, необхідні для 

виконання усного перекладу. Професійна етика та моральний кодекс 

усних перекладачів. Сприйняття та розуміння повідомлень під час 

перекладу. Семантичні аспекти інтерпретації. Семантична структура 
усного повідомлення та його основні компоненти. Значення 
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рематичних компонентів у розумінні та тлумаченні усних 

повідомлень. Лексичні аспекти усного перекладу. Галузеві терміни, 

способи їх перекладу. Кліше та фразеологічні одиниці, способи їх 

перекладу. «Лакуни» у сприйнятті усного тексту та «заповнення їх» 

при перекладі. Граматичні труднощі при перекладі усних текстів. 
Труднощі при перекладі англійських артиклів, часових форм дієслів, 

умовних речень. Синтаксичні трансформації під час синхронного 

перекладу. Базові поняття та принципи синхронного перекладу. 

Різниця між професійним синхронним перекладом та іншими видами 

тлумачення. Основні вимоги до професійного синхронного 

перекладу. Поради майбутньому синхроністу. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та 
українська мова) : навч. посібник. Київ : Ленвіт, 2007. 416 с. 

2. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу : підручник. Вінниця : 

Нова книга, 2017. 448 с. 

3. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису : навч. посібник / 

під ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана. Вінниця: Нова книга, 

2012. 152 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Аудиторна навчальна діяльність (практичні заняття), самостійна 

навчальна діяльність студентів. Методи викладання: 

– репродуктивні (ділові рольові ігри, «мозковий штурм»); 

– пошукові (самостіин̆а робота студентів, робота з довідковою 

літературою); 

– перцептивні (відео- та аудіоуроки, зустрічі з представниками 

англомовних краін̈); 

– логічні (мовні вправи, перекладацький скоропис, вправи на 
тренування пам’яті, «кейс-стаді» або аналіз конкретноі ̈ситуаціі)̈; 

– методи контролю (усні переклади з аркуша, послідовні усні 

переклади). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (тестування, усне опитування, усний переклад, 

зіставний аналіз тексту мови-оригіналу та мови-перекладу); 

– підсумковий контроль (екзамен письмовий). 

Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
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	– лекції (тематичні, проблемні);
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