
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ, 
що пропонується ННІ БТ «УАБС» на 2020-2021 навчальний рік 

(економічні дисципліни) 

Кафедра, 

яка пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде викладати 

дисципліну 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонуються 

(лекції, прак-

тики, команд-

на робота, се-

мінар, проект-

на робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-пліна
 

Перелік 

галузей знань 

/ cпеціаль-

ність, для 

яких пропо-

нується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 

студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на дисци-

пліну *
 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семест

ру 

вивчен

ня 

Лекції 

Семінарські та 

практичні заняття, 

лабораторні 

роботи 

Основи управління власним бізнесом 
Кафедра 

фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

 

Балацький 

Євгеній 

Олегович, 

д.е.н., 

доцент 

Балацький Євгеній 

Олегович, д.е.н., 

доцент 

Здатність до 

організації і 

планування; 

здатність 

розробляти та 

управляти 

проектами; 

ініціативність і 

дух 

підприємництва; 

здатність до 

планування та 

управління часом 

 Набуття знань 

щодо принципів, 

методів та проблем 

започаткування 

власного бізнесу;  

 Уміння 

оперативно 

оцінювати 

ефективність 

прийняття 

управлінських 

рішень; 

 Знання та 

навички із 

підприємництва та 

фіскальної 

політики; 

 Уміння 

вирішувати 

виробничі 

конфлікти 

Лекційні та 

практичні 

заняття, з 

застосуванням 

активних 

методів 

навчання, 

індивідуальна 

робота під 

керівництвом 

викладача 

Дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у. 

Дисципліна 

пропонується 

для всього 

контингенту, 

крім 

спеціальності 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Максимум 

60 

студентів 

Обмежень 

немає. 

Мультимеді

йна 

аудиторія. 

Без 

обмеж

ень 

Особистий бренд та розвиток кар’єри  



Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин  

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н.,проф.  

Д’яконова Ірина 

Іванівна 

д.е.н.,проф 

Здатність бути 

критичним та 

самокритични

мЗдатність 

працювати в 

команді. 

Здатність 

працювати  

автономно 

Здатність 

планувати та 

управляти 

часом. 

 Вміти розвивати 

та підвищувати свій 

загальнокультурни

й та професійний 

рівень, самостійно 

освоювати нові 

методи роботи та 

знання щодо 

комплексного 

бачення сучасних 

проблем економіки 

та управління  

 Вміти 

дотримуватись 

норм професійної 

етики, 

підтримувати 

врівноважні 

стосунки з членами 

колективу(команди

), споживачами, 

контрагенами 

 Виконувати 

професійні функції 

з урахуванням 

вимог соціальної 

відповідальност, 

трудової 

дисципліни, вміти 

планувати та 

управляти часом 

 Визначати та 

планувати 

можливості 

особистого 

професійного 
розвитку  

Лекції та 

практичні (в 

тому числі 

інтерактивні), 

дискусійні 

заняття 

дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у 

дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у 

60 

Обмежень 

немає. 

Мультимеді

йна 

Без 

обмежен

ь 

НR-менеджмент: основи лідерства 



Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин  

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н.,проф.  

Д’яконова Ірина 

Іванівна 

д.е.н.,проф 

 

Вміння 

виявляти, 

ставити та 

віршувати 

проблеми. 

 

Здатність 

приймати 

обґрунтовані  

рішення. 

Здатність 

мотивувати 

людей та 

рухатись до 

спільної мети. 

 

 Вміти 

проектувати, 

планувати і 

проводити 

кадрове 

забезпечення  

 Виконувати 

професійні 

функції з 

урахуванням 

вимог 

соціальної 

відповідальност

, трудової 

дисципліни, 

вміти планувати 

та управляти 

часом 

 Уміння 

оперативно 

оцінювати 

ефективність 

прийняття 

управлінських 

рішень; 

 Уміння 

вирішувати 

виробничі 

конфлікти 

 Обгрунтовувати 

вибір варіантів 

управлінських 

рішень та 

оцінювати їх 

ефективність з 

урахуванням 

цілей.  

Лекції та 

практичні (в 

тому числі 

інтерактивні), 

дискусійні 

заняття 

дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у 

дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у 

60 

Обмежень 

немає. 

Мультимеді

йна 

Без 

обмежен

ь 

Аналітика для бізнесу 

Кафедра 

економічної 

кібернетики,  

 

Кузьменко О. 

В.,  д.е.н., 

професор 

к. ф-м.н. 

Братушка 

Кузьменко О. В.,  

д.е.н., професор 

к. ф-м.н. 

к. ф-м.н. 

Братушка С.М., 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу, 

синтезу та 

Обґрунтовувати 

управлінські 

рішення щодо 

ефективного 

розвитку суб’єктів 

Лекції, 

командна 

робота, 

лабораторні 

роботи 

Бакалавр, 

магістр 

Дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

150 
Обмеження 

відсутні 

Без 

обмежен

ь  



С.М., встановлення 

взаємозв’язкі

в між 

явищами та 

процесами. 

господарювання. 

Оцінювати 

можливі ризики, 

соціально-

економічні 

наслідки 

управлінських 

рішень. 

Розробляти 

сценарії і стратегії 

розвитку 

соціально-

економічних 

систем. 

у крім 

спеціальнос

ті 051 

«Економіка

» 

Організація власного бізнесу: оподаткування та облік 

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку та 

оподаткування 

 

Овчарова 

Н.В. 

К.е.н., 

ст.викладач 

 

Овчарова Н.В. 

К.е.н., 

ст.викладач 

 

 

1.Здатність до 

організації та 

планування 

2.Здатність 

розробляти 

та управляти 

проектами 

3.Ініціативність 

і дух 

підприємництв

а 

 Знання основ 

організації 

власного бізнесу 

 Вміння 

формувати 

облікову 

інформацію для 

ефективного 

управління 

 Здатність 

визначати вигоди 

та витрати при 

прийнятті 

фінансово-

економічних 

рішень 

 Навички 

податкового 

планування на 

підприємстві 

Лекції та 

практичні (в 

тому числі 

інтерактивні), 

відкритий 

онлайн курс, 

проектна 

робота, 

дискусійні 

заняття 

 

Дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у. 

Дисципліна 

пропонується 

для всього 

контингенту. 

крім 

спеціальності 

071 «Облік  

та 

оподаткуванн

я»  

 

60 Особливі 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень  

Управління особистими фінансами 
Кафедра 

фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування  та 

кафедра 

Д’яконова 

Ірина 

Іванівна 

д.е.н.,проф 

 

Семеног 

Д’яконова Ірина 

Іванівна 

д.е.н.,проф 

 

Семеног Андрій 

Юрійович,  

Здатність до 

організації та 

планування  

 Здійснювати 

діагностування та 

модулювання 

фінансів родини 

 Формувати 

особистий бюджет 

Інтерактивні 

лекції, 

проблемні 

заняття, 

індивідуальні 

та командні 

Дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у. 

Дисципліна 

пропонується 

для всього 

контингенту, 

крім 

спеціальності 

Максимум 

60 

студентів 

Обмежень 

немає. 

Мультимеді

йна 

аудиторія. 

Без 

обмежень 



міжнародних 

економічних 

відносин 

Андрій 

Юрійович,  

к.е.н., доцент   

к.е.н., доцент   та бюджет сім’ї; 

 Приймати 

рішення щодо 

доцільності 

залучення кредитів 

для особистих 

потреб; 

 Оцінювати 

ризики в особистих 

фінансах. 

роботи під 

керівництвом 

викладача 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Фінансова грамотність (є можливість проходження дистанційної форми навчання) 
Кафедра 

фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування 

 

Пахненко 

Олена 

Михайлівна,  

к.е.н., доцент 

Пахненко Олена 

Михайлівна,  

к.е.н., доцент 

Здатність до 

організації та 

планування  

 Мати уявлення 

про грошовий обіг, 

оподаткування, 

бюджетну систему, 

діяльність 

фінансово-

кредитних установ; 

 Розуміти та 

оперувати 

основними 

фінансовими 

категоріями;  

 Уміти планувати 

сімейний бюджет та 

ефективно 

управляти власними 

фінансами; 

 Розуміти 

призначення та 

сутність 

страхування, 

функції 

посередників на 

фондовому ринку і 

види цінних 

паперів. 

Інтерактивні 

лекції, 

інтерактивні 

практичні 

завдання,  

індивідуальні 

та командні 

роботи під 

керівництвом 

викладача 

 

Дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у. 

Дисципліна 

пропонується 

для всього 

контингенту, 

крім 

спеціальності 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування» 

Максимум 

60 

студентів 

Обмежень 

немає. 

Комп’ютер

ний клас. 

Без 

обмежень 

Біржові спекуляції та основи інтернет-трейдингу 



Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин  

д.е.н.,проф. 

Пластун 

О.Л. 

д.е.н.,проф. 

Пластун О.Л., 

к.е.н., асист. 

Воронцова А.С. 

Здатність 

до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

отримати навички з 

торгівлі на 

фінансових 

ринках;прогнозуват

и рух цін на 

фінансових 

ринках,використов

увати методи 

технічного та 

фундаментального 

аналізу;аналізувати 

та управляти 

ризиками при 

проведенні 

біржових операцій 

лекції, 

лабораторні, 

проблемні 

заняття 

дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у 

дисципліна 

пропонуєтьс

я для всього 

контингенту 

крім 

спеціальност

і 076 

«Підприємни

цтво торгівля 

і біржова 

діяльність» 

60 

базові 

знання 

економіки 

без 

обмежень 

Basics of speculations in the financial markets and of Internet-trading 

Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин  

д.е.н.,проф

. Пластун 

О.Л. 

д.е.н.,проф. 

Пластун О.Л., 

к.е.н., асист. 

Воронцова А.С. Ability to 

think, analyze 

and 

synthesize 

to acquire skills in 

trading in financial 

markets;to forecast 

the prices in financial 

markets,to use 

methods of technical 

and fundamental 

analysis;to analyze 

and manage risks in 

the trading 

lectures, labs, 

problem classes 

discipline is 

proposed for 

the whole 

contingent 

discipline is 

proposed for 

the whole 

contingentexc

ept specialty 

076 

«Підприємни

цтво торгівля 

і біржова 

діяльність» 

30 
basics of 

economics 

no 

restrictions 

Європейська інтеграція 



Кафедра 

міжнародних 

економічних 

відносин 

 

к.е.н., доц. 

Хомутенко 

Л.І. 

к.е.н., доц. 

Хомутенко 

Л.І. 

- здатність 

до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу; 

- здатність 

до організації 

і планування; 

- здатність 

працювати в 

міжнародному 

середовищі; 

цінування 

та повага 

різноманітно

сті та 

мультикульт

урності. 

- володіти навичками 

аналізу політичних, 

економічних, 

соціальних та інших 

процесів, що 

відбуваються в 

Європейському Союзі;  

- виявляти, 

систематизувати й 

упорядковувати 

отриману інформацію; 

знаходити відповідь на 

дискусійні питання 

щодо тих чи інших 

аспектів 

функціонування 

Європейського Союзу;  

- виявляти, 

окреслювати та 

формалізувати головні 

проблеми реалізації 

євроінтеграційних 

прагнень України; 

- застосовувати набуті 

знання, розуміти 

предметну область, 

використовуючи 

теоретичну базу та 

знання механізмів і 

методів МЕВ, 

навчитися з успіхом  

використовувати їх на 

практиці для роботи в 

умовах європейського 

ринку;  

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

семінари, 

проблемні 

заняття 

дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у 

дисципліна 

пропонуєтьс

я для всього 

контингенту 

крім 

спеціальност

і 292 

«Міжнародні 

економічні 

відносини» 

30 

студентів 

базові 

знання 

економіки 

без 

обмежень 

Звітність суб’єктів малого та середнього бізнесу 



Кафедра 

бухгалтерського 

обліку та 

оподаткування 

 

Бурденко 

І.М. 

Бурденко І.М. 1.Здатність до 

організації та 

планування 

2.Здатність 

розробляти 

та управляти 

проектами 

3.Ініціативність 

і дух 

підприємництв

а 

1Знання вимог до 

складання 

звітності 

середнього та 

малого 

бізнесу. 

Вміння формувати 

облікову 

інформацію для 

цілей прийняття 

управлінських 

рішень. 

Здатність 

формування 

системи 

показників 

фінансової 

звітності; 

основних форм 

звітності та 

порядок їх 

заповнення. 

лекції; 

практичні 

заняття 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття; 

ділова гра 

 

Дисципліна 

пропонуєть

ся для 

всього 

контингент

у. 

Дисципліна 

пропонується 

для всього 

контингенту.  

 

30 Загальні 

економічні 

знання 

весняний 

семестр;  

 

 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Модуль А1: Базовий курс англійської мови   

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
Ходцева А.О. 
Доц. 
Лещенко О.І. 
Ас.  
Турчина Т.В. 
Ас. 
Скарлупіна Ю.А. 
Ас. 
Медведовська 
Д.О. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Спілкуватися на теми, 
пов’язані зі сферою 
особистісного та 
академічного спілкування. 
Робити нескладні 
повідомленняї, пов’язані 
зі сферою особистісного 
та академічного 
спілкування. 
Ставити запитання та 
реагувати на запитання 
для отримання необхідної 
інформації. 
Підтримувати бесіду віч-
на-віч. 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Дискусії  
Презентації 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

105 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
початковий  
(А1-А2)   

без 
обме-
жень 



Модуль А2: Комунікативна граматика ділової англійської мови  

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. Лещенко 
О.І. 
Доц.  
Ходцева А.О. 
Ас.  
Турчина Т.В. 
Ас. Скарлупіна 
Ю.А. 
Ас. 
Медведовська 
Д.О. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Визначати доцільність, 
типовість і особливості 
використання широкого 
спектру граматичних 
структур та явищ під час 
усної та письмової 
взаємодії в межах 
ділового контексту 
правильно та впевнено 
вживати граматичні та 
лексичні структури, 
необхідні для гнучкого й 
точного вираження 
відповідних функцій та 
ідей в усній та письмовій 
формах в конкретних 
ситуаціях ділового 
спілкування 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проблемні 
заняття 
Проєктна 
робота 

Бакалавр 
Для всього 
контингенту 
СумДУ 

126 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
початковий  
(А1-А2)  

без 
обме-
жень 

Модуль А3: Основи англомовної бізнес-комунікації  

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

доц. Андрейко 
Л.В. 
доц. Козловська 
Г.Б. 
доц.  
Лещенко О.І. 
ас. 
Турчина Т.В.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Вміти встановлювати та 
підтримувати партнерські 
контакти в академічному 
та професійному 
оточенні.  
Володіти  базовими 
стратегіями ведення 
телефонної розмови з 
дотриманням норм 
англомовного 
телефонного етикету. 
Вміти ефективно вести  
англомовну 
кореспонденцію на 
базовому рівні.  

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проєктна  
робота 
Проблемні 
заняття  
(Case studies) 
Круглі столи 
Дискусії та 
дебати 
Презентації 

Бакалавр 
Для всього 
контингенту 
СумДУ 

126 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
початковий  
(А1-А2)  

без 
обме-
жень 



Модуль А4: Англійська мова для ефективних презентацій  

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц.  
Андрейко Л.В. 
доц. Козловська 
Г.Б. 
Доц. Гнаповська 
Л.В. 
ас.  
Турчина Т.В. 
доц.  
Ходцева А.О.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності 

Робити ефективну 
англомовну презентацію з 
дотриманням необхідних 
для кожної з її складових 
стандартів та вимог. 
Коментувати інформацію, 
подану на засобах 
наочності (графіки, 
таблиці). 
Ефективно реагувати на 
запитання від аудиторії. 
Розуміти та 
інтерпретувати 
англомовні тексти  

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проектна  
Робота 
Проблемні 
заняття  
(Case studies) 
Круглі столи 
Дискусії та 
дебати 
Презентації 

Бакалавр 
Для всього 
контингенту 
СумДУ 

126 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
початковий  
(А1-А2)  

без 
обме-
жень 

Модуль А5: Англійська мова для участі у нарадах  

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

доц. Гнапов-
ська Л.В. 
доц. Козлов-
ська Г.Б. 
ас. Медве-
довська Д.О.  
доц.  
Ходцева А.О.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Розуміти та 
інтерпретувати 
англомовні тексти. 
Володіти  стратегіями 
участі у ділових 
зустрічах, нарадах і 
зборах. 
Вести базову ділову 
кореспонденцію (порядок 
денний зборів, протокол 
зборів, звіт, меморандум 
тощо) 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проектна  
Робота 
Проблемні 
заняття  
(Case studies) 
Круглі столи 
Дискусії та 
дебати 

Бакалавр 
Для всього 
контингенту 
СумДУ 

105 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
початковий  
(А1-А2)  

без 
обме-
жень 

Модуль В1: Кроскультурні аспекти бізнес-комунікації  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. Гнапов-
ська Л.В. 
Доц.  
Андрейко Л.В.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Ефективно презентувати 
підготовлену інформацію 
з урахуванням 
соціокультурної, 
гендерної, вікової, 
релігійної специфіки 
аудиторії.   
Адекватно реагувати на 
позицію та точку зору 
співрозмовника, 
аргументовано і ввічливо 
висловлюючи  свою думку 
англійською мовою. 
Вільно володіти 
різноманітними 
стратегіями та моделями 
сучасної англійської мови, 
типовими для 
використання у вирішенні  
складних/ проблемних 
питань, що потребують 
високого ступеня 
зваженості, толерантності 
та дипломатичності. 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Дискусії  
Кейси 

Бакалавр 
Для всього 
контингенту  
СумДУ 

65 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
середній 
(В1)  
та вище 
середнього 
(В2)  

без 
обме-
жень 

Модуль В2: Англійська мова для ефективних презентацій  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц.  
Андрейко Л.В. 
доц. 
КозловськаГ.Б. 
Доц. 
Гнаповська 
Л.В. 
ас. 
Турчина Т.В. 
доц.  
Ходцева А.О. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності 

Робити ефективну 
англомовну презентацію 
з дотриманням 
необхідних для кожної з 
її складових  стандартів 
та вимог. 
Коментувати 
інформацію, подану на 
засобах наочності 
(графіки, таблиці). 
Ефективно реагувати на 
запитання від аудиторії. 
Володіти базовою 
термінологією 
професійного 
спрямування. 
Розуміти та 
інтерпретувати 
англомовні тексти 
економічного 
спрямування  

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проектна  
Робота 
Проблемні 
заняття  
(Case studies) 
Круглі столи 
Дискусії та 
дебати 
Презентації 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

126 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою –
середній 
(В1) та вище 
середнього 
(В2)  

без 
обме-
жень 

Модуль В3: Англійська мова для участі у нарадах та переговорах  

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

доц. 
Гнаповська 
Л.В. 
доц. 
КозловськаГ.
Б. 
ас. Медве-
довська Д.О.  
доц.  
Ляшенко І.В.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Розуміти та 
інтерпретувати 
англомовні тексти 
професійного 
спрямування. 
Володіти стратегіями 
участі у ділових зустрічах, 
нарадах, зборах та 
переговорах. 
Вести базову ділову 
кореспонденцію (порядок 
денний, протокол зборів, 
звіт, меморандум тощо) 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проектна  
Робота 
Проблемні 
заняття  
(Case studies) 
Круглі столи 
Дискусії та 
дебати 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

126 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
середній 
(В1) та 
вище 
середнього 
(В2)  

без 
обме-
жень 

Модуль В4: Англійська мова для успішного працевлаштування  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
АндрейкоЛ.В. 
доц. 
КозловськаГ.Б. 
доц. Ходцева 
А.О. 
ас. Медве-
довська Д.О. 
ас. Скарлу-піна 
Ю.А. 
ас.  
Турчина Т.В.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та повага 
різноманітності та 
мультикультурності  
 

Вміти критично оціню-
вати власні сильні та 
слабкі позиції в процесі 
пошуку вакансій та 
подання  заяви на 
працевлаштування; 
готувати якісний пакет 
документів, необхідних 
для успішного праце-
влаштування (резюме, 
мотиваційний лист, 
аплікаційна форма); 
володіти базовими 
стратегіями успішного 
проходження співбесіди 
при прийнятті на роботу 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проблемні 
заняття 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

126 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
середній 
(В1)  
та вище 
середнього 
(В2)  

без 
обме-
жень 

Модуль В5: Основи англійської мови для академічних цілей  



афедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
АндрейкоЛ.В. 
доц. 
ГнаповськаЛ.В 
доц.  
Ходцева А.О. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Виступати з 
презентаціями/ 
доповідями з питань 
академічного 
спрямування, 
враховуючи аудиторію і 
мету виступу; логічно 
структурувати ідеї 
виступу, враховуючи різні 
точки зору на проблему; 
виділяти головну ідею, 
розширюючи та 
розвиваючи її; 
користуватись 
адекватними стратегіями 
участі в академічних 
дискусіях, семінарах,  
консультаціях; ініціювати 
та розпочинати дискусію, 
адекватно реагувати на 
точки зору її учасників, 
підсумовувати 
результати; письмово 
викладати результати 
досліджень з 
урахуванням аудиторії та 
мети роботи; логічно 
структурувати ідеї, 
організовувати 
письмовий текст як 
послідовність абзаців з 
притаманними їм 
стандартами організації; 
користуватись 
адекватними мовними 
засобами зв’язку для 
поєднання ідей в єдиний 
текст на рівні абзаців та 
всієї роботи  

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проблемні 
заняття  
Круглі столи 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

126 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
середній 
(В1)  
та вище 
середнього 
(В2)  

без 
обме-
жень 



Англійська мова для юристів  

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

доц.  
Ляшенко І.В. 
доц. 
МиленковаР.В.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності 

Володіти базовою тер-
мінологією юридич-ного 
спрямування. 
Володіти  базовими 
стратегіями участі у  
зборах, судових засі-
даннях, переговорному 
процесі. 
Розуміти та інтерпре-
тувати англомовні 
тексти юридичного 
спрямування, відбирати 
та адаптувати знайдену 
в них інформацію у від-
повідності до конкрет-
них потреб комунікації 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проектна  
Робота 
Проблемні 
заняття  
Круглі столи 
Дискусії та 
дебати 
Презентації 

Бакалавр 081 Право  63 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
середній  
(А2-В1)  
та вище 
середнього 
(В2) 

Без 
обме-
жень 

Англійська мова для спортивних тренерів  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 
доц.  
Ляшенко І.В.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Володіти широким 
спектром лексичних 
одиниць, тематично 
пов’язаних зі знаннями 
про людське тіло та його 
фізіологію, базовий 
комплекс фізичних вправ, 
принципи спор-тивного 
тренування і викладання 
фізичної культури; 
спілкуватися на теми, 
пов’язані з професійними 
ситуаціями; вміти 
реагувати на типові 
професійні проблемні 
ситуації із застосуванням 
адекватних засобів 
англійської мови 
Розуміти англомовну 
письмову і усну інфор-
мацію, пов’язану з 
професійною сферою. 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проектна  
Робота 
Проблемні 
заняття   

Бакалавр 

017 Фізична 
культура і 
спорт 

21 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
середній  
(А2-В1)  
та вище 
середнього 
(В2) 

Без 
обме-
жень 

Англійська мова для реабілітологів  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 
доц.  
Ляшенко І.В.  

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності 

Володіти широким спе-
ктром лексичних оди-
ниць, тематично пов’-
язаних зі знаннями про 
людське тіло та фізіо-
логічні системи, фізич-
ну реабілітацію опірно-
рухового апарату, вирі-
шення проблем 
розладу фізіологічних 
систем,  базовий 
комплекс фі-зичних 
вправ 
Спілкуватися на теми, 
пов’язані з професійни-
ми ситуаціями. 
Вміти реагувати на ти-
пові професійні проб-
лемні ситуації із засто-
суванням адекватних 
засобів англійської 
мови 
Розуміти письмову і 
усну інформацію, пов’-
язану з професійною 
сферою. 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проектна  
Робота 
Проблемні 
заняття  

Бакалавр 

227 Фізична 
терапія, 
ерготерапія 

21 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
середній  
(А2-В1)  
та вище 
середнього 
(В2) 

Без 
обме-
жень 

Англійська мова для професійного спілкування в міжнародному контексті  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. Андрейко 
Л.В. 
доц. 
Гнаповська 
Л.В. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Демонструвати 
адекватну мовну 
поведінку у сферах 
професійного 
спілкування англійською 
мовою  на тлі ви-сокого 
рівня кроскуль-турної 
толерантності.  
Розширити арсенал 
термінології  професій-
ного спрямування. 
Розуміти та інтерпре-
тувати англомовні тек-
сти професійного спря-
мування. 
Вести базову ділову ко-
респонденцію, типову в 
ситуаціях ділового 
спілкування на 
міжнародному рівні. 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проектна  
Робота 
Проблемні 
заняття  
Дискусії та 
дебати 

Магістр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

42 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою –
високий  
(В1-В2) 

Без 
обме-
жень 

Практика англомовного академічного спілкування  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

доц. 
Гнаповська 
Л.В. 
доц. Ходцева 
А.О. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Виступати з 
презентаціями/ допові-
дями з питань акаде-
мічного спрямування, 
враховуючи аудиторію і 
мету виступу; 
Логічно структурувати 
ідеї виступу, враховую-
чи різні точки зору на 
висвітлювану проблему 
Виділяти головну ідею, 
розширюючи та 
розвиваючи її; 
Користуватись адекват-
ними стратегіями уча-
сті в академічних дис.-
кусіях, семінарах, кон-
сультаціях 

Ініціювати та розпочи-
нати дискусію, адекват-
но реагувати на точки 
зору її учасників, підсу-
мовувати результати 

Інтерактивні 
практикуми 
Рольові ігри 
Проблемні 
заняття  
Круглі столи 

Магістр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

42 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
високий 
(В2-В2+)  

Без 
обме-
жень 

Основи академічного письма англійською мовою  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. Андрейко 
Л.В. 
доц.  
Ходцева А.О. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Фіксувати й письмово 
викладати результати 
досліджень з 
урахуванням аудиторії 
та мети роботи; 
логічно структурувати 
ідеї, організовувати 
письмовий текст як 
послідовність абзаців з 
притаманними їм стан-
дартами організації; 
користуватись 
адекватними мовними 
засобами зв’язку для 
поєднання ідей в 
єдиний текст на рівні 
абзаців та всієї роботи; 
тлумачити та зістав-
ляти таблиці, графіки, 
схеми; 
узагальнювати, пере-
фразовувати та синте-
зувати ідеї з різних 
типів інформаційних 
ресурсів; 
коректно наводити 
цитати; правильно 
складати бібліографію 

Практикуми  Магістр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

42 

Вхідний 
рівень во-
лодіння ан-
глійською 
мовою – 
високий 
(В2-В2+)  

Без 
обме-
жень 

Модуль А1.1: Курс німецької мови елементарного рівня  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
Отрощенко 
Л.С. 
Ст. викл. 
Сушко-
Безденежних 
М.Г. 
Викл.-стаж. 
Закусило В.О 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності 

Вживати елементарні 
привітання; 
сказати "так, ні, вибач-
те, будь ласка, дякую"; 
робити прості покупки,  
назвати й запитати про 
день, годину і дату; 
заповнювати нескладні 
формуляри, вписуючи 
персональні відомості, 
ім'я, адресу, національ-
ність, сімейний стан 

Практичні 
заняття 
Командна 
робота  
Змішане 
навчання 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

63 

Відсутність 
вхідного 
рівня 
володіння 
німецькою 
мовою.  

Без 
обме-
жень 

Модуль А1.2: Курс німецької мови початкового рівня  

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
Отрощенко 
Л.С. 
Ст. викл. 
Сушко-
Безденежних 
М.Г. 
Викл.-стаж. 
Закусило В.О 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Спілкуватись простими 
засобами, ставити 
прості запитання і від-
повідати на такі ж 
запитання про себе, 
місце проживання, 
людей, яких він знає, 
речі, які в нього є, 
ініціювати і підтриму-
вати розмову простими 
репліками при задово-
ленні нагальних потреб 
або на дуже знайомі 
теми: розпорядок дня, 
їжа, родина, покупки  
тощо 

Практичні 
заняття 
Командна 
робота  
Змішане 
навчання  

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

63 

Вхідний 
рівень 
володіння 
німецькою 
мовою – 
елементар-
ний  
(А1.1)  

Без 
обме-
жень 

Модуль А2.1: Курс німецької мови просунутого початкового рівня  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
Отрощенко 
Л.С. 
Ст. викл. 
Сушко-
Безденежних 
М.Г. 
Викл.-стаж. 
Закусило В.О 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Вживати прості щоденні 
форми ввічливості, 
привітання та звертання; 
вітати людей, запитувати, 
як у них справи та 
реагувати на новини; 
здійснювати дуже короткі 
соціальні контакти; 
ставити запитання і 
відповідати на запитання 
про те, що вони роблять 
на роботі та у вільний час;  
запрошувати і відповідати 
на запрошення; 
обговорювати, що робити, 
куди йти, домовлятись 
про зустріч; робити 
пропозиції та 
погоджуватись. 

Практичні 
заняття 
Командна 
робота  
Змішане 
навчання  

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

63 

Вхідний 
рівень 
володіння 
німецькою 
мовою – 
початковий  
(А1.2) 

Без 
обме-
жень 

Модуль А2.2: Курс німецької мови середнього рівня  

Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
Отрощенко 
Л.С. 
Ст. викл. 
Сушко-
Безденежних 
М.Г. 
Викл.-стаж. 
Закусило В.О 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності 

Розуміти речення та 
вирази, що часто викори-
стовуються в областях 
безпосереднього стосунку 
(наприклад, основну 
особисту інформацію, 
покупки, місцева 
географія); спілкуватись у 
простих і рутинних 
ситуаціях, що вимагають 
простого і прямого обміну 
інформацією на знайомі, 
побутові теми; описувати 
у простих словах питання 
свого походження, 
найближче середовище  
та пояснювати 
безпосередні потреби. 

Практичні 
заняття 
Командна 
робота  
Змішане 
навчання  

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

63 

Вхідний 
рівень 
володіння 
німецькою 
мовою – 
розвинутий 
початковий  
(А2.1)  

Без 
обме-
жень 

Модуль В1: Основи бізнес-комунікації німецькою мовою   



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
Отрощенко 
Л.С. 
Ст. викл. 
Сушко-
Безденежних 
М.Г. 
Викл.-стаж. 
Закусило В.О 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності  

Розуміти основні ідеї 
простих чітких даних зі 
знайомих областей, що 
регулярно зустрічають-ся 
на роботі, в універ-ситеті, 
на відпочинку;  
спілкуватись в біль-шості 
ситуацій, що можуть 
виникнути під час 
подорожування в 
німецькомовні країни  
Складати зв'язні пові-
домлення на теми, які 
знайомі чи які відно-
сяться до особистих 
інтересів. 
Описувати враження, 
події, мрії, надії і 
прагнення, викладати і 
обґрунтовувати свою 
думку та плани 

Практичні 
заняття 
Командна 
робота  
Змішане 
навчання 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 
 

63 

Вхідний 
рівень 
володіння 
німецькою  
мовою – 
середній  
(А2.2)   

Без 
обме-
жень 

Модуль В2: Бізнес-комунікація німецькою мовою  



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
Отрощенко 
Л.С. 
Ст. викл. 
Сушко-
Безденежних 
М.Г. 
Викл.-стаж. 
Закусило В.О 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності 

Демонструвати 
адекватну мовну 
поведінку в 
найзагальнішому 
(спільному для всіх 
спеціальностей та 
напрямів підготовки) 
професійному  
середовищі, включаючи 
участь в нарадах та 
переговорах, ведення 
ділових розмов по 
телефону, розуміння 
письмових та усних 
посадових інструкцій та 
розпоряджень, ведення 
ділової переписки та 
робочої документації, 
складання рахунків тощо. 
Програма передбачає 
вдосконалення 
мовленнєвої підготовки з 
рівня А2+/В1.1 до рівня 
В1.2. 

Практичні 
заняття 
Командна 
робота  
Змішане 
навчання 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту  
СумДУ 

 

42 

Вхідний 
рівень 
володіння 
німецькою  
мовою – 
рубіжний  
(В1.1)   

Без 
обме-
жень 

Модуль А: Німецька мова для роботи в готельно-ресторанному бізнесі 



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 
Отрощенко 
Л.С. 
Ст. викл. 
Сушко-
Безденежних 
М.Г. 
Викл.-стаж. 
Закусило В.О. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті 
Цінування та 
повага 
різноманітності та 
мультикультур-
ності 

Володіти достатнім  
спектром лексичних 
одиниць, тематично 
пов’язаних з роботою в 
готельно-ресторанному 
бізнесі (гастрономія, 
устаткування кімнат, 
правила користування  
побутовою технікою 
тощо).  
Спілкуватися на теми, 
пов’язані з професійни-
ми ситуаціями. 
Вміти реагувати на ти-
пові професійні проб-
лемні ситуації із засто-
суванням адекватних 
засобів німецької мови. 

Розуміти письмову і усну 
інформацію, пов’язану з 
професійною сферою. 
 

Практичні 
заняття 
Командна 
робота  
Змішане 
навчання 

Бакалавр 

Для всього 
контингенту 
СумДУ 

 

42 

Вхідний 
рівень 
володіння 
німецькою  
мовою – 
елементарн
ий   
(А1) 

Без 
обме-
жень 

Англійська мова: поглиблений курс 



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Доц. 

Козловська 

Г.Б.  

доц. Лещенко 

О.І. 

доц. Ляшенко 

І.В. 

доц. 

Миленкова 

Р.В. 

доц. 

Отрощенко 

Л.С. 

доц. Ходцева 

А.О. 

ас. 

Медведовськ

а Д.О. 

ас. 

Скарлупіна 

Ю.А. 

ас. Турчина 

Т.В. 

викл.-стаж. 

Решитько 

А.Д. 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
 

 Володіти стратегіями 

виконання тестових 

завдань при складанні 

ЗНО з іноземної мови 

при вступі до 

магістратури. 

 Розуміти основну 

ідею, деталі та 

приховані наміри 

автора під час читання 

англомовного  тексту. 

 Володіти необхідним 

для складання ЗНО  

словниковим запасом 

та набором знань 

граматичної системи 

англійської мови.   

Інтерактивні 

практикуми 

 

Бакалавр 

Для всього 

контингенту  

 ННІБ

Т «УАБС», 

 ННІ 

ФЕМ ім. 

Олега  

Балацького, 

 ННІ 

права 

Для 

контингенту 

Медичного 

інституту:   

 017 

Фізична 

культура і 

спорт 

 227 
Фізична 
терапія, 
ерготерап
ія 

210 

Вхідний 

рівень 

володіння 

німецькою  

мовою – 

початковий 

(А2), 

середній 
(В1) та 
вище 

Без 
обме- 
жень 

Німецька мова: поглиблений курс 



Кафедра 
іноземних мов 
ННІБТ «УАБС» 

 

Ст. викл. 
Сушко-
Безденежних 
М.Г. 
 
Викл.-стаж. 
Закусило  
В.О. 
 
Доц. 
Отрощенко 
Л.С. 
 

Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою 
 

 Володіти стратегіями 

виконання тестових 

завдань при складанні 

ЗНО з іноземної мови 

при вступі до 

магістратури. 

 Розуміти основну 

ідею, деталі та 

приховані наміри 

автора під час читання 

німецькомовного   

тексту. 

 Володіти необхідним 

для складання ЗНО  

словниковим запасом 

та набором знань 

граматичної системи 

німецької мови.   

Інтерактивні 

практикуми 

 

Бакалавр 

Для всього 

контингенту  

 ННІБ

Т «УАБС», 

 ННІ 

ФЕМ ім. 

Олега  

Балацького, 

 ННІ 

права 

Для 

контингенту 

Медичного 

інституту:   

 017 

Фізична 

культура і 

спорт 

 227  

Фізична 

терапія, 

ерготерап

ія 

42 

Вхідний 

рівень 

володіння 

англійською 

мовою – 

початковий 

(А2), 

середній 
(В1) та 
вище 

Без 
обме- 
жень 

 


