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ВСТУП 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС) – це система трансферу і накопичення кредитів, що викорис-
товується 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 та 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 
(Diploma Supplement).  

Перелік оцінок з дисциплін відображає здобутки студента у спосіб, 
який є загальнозрозумілим і може легко сприйматися в різних навчальних 
закладах, для цього використовується таблиця відповідності оцінок за 
100-баловою шкалою та оцінок за національною шкалою і шкалою ЄКТС. 

 
Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС 
національній системі оцінювання та КНТЕУ 

Оцінка за системою Оцінка за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок відмінно 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня 
з кількома помилками 82–89 

C ДОБРЕ – загалом правильна робота 
з певною кількістю значних помилок 

добре 
75–81 

© Київський національний торговельно-
економічний університет, 2016 
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Закінчення таблиці 
Оцінка за системою Оцінка за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення національною КНТЕУ 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 69–74 

E 
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

задовільно 
60–68 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
попрацювати перед тим, як перескласти 35–59 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна 
подальша робота, обов’язковий 
повторний курс 

незадовільно 
1–34 

 
 
1. Загальна інформація. 
 
1.1. Назва і адреса. 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Адреса : вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156 факс: 544-39-74, 544-74-14 
Електронна пошта: knteu@knteu.kiev.ua, http://www.knteu.kiev.ua  

 
1.2. Опис закладу(зокрема тип і статус). 

КНТЕУ – один із найавторитетніших навчальних закладів 
України, атестований за найвищим IV рівнем акредитації. Його 
історія бере початок від 1946 р. Указом Президента України у 2000 р. 
університету надано статус національного. У 2006 р. КНТЕУ приєд-
нався до Великої хартії університетів. 

Управління діяльністю університету здійснюється на принципах 
автономії і самоврядування, демократизації прийняття рішень. Система 
управління якістю КНТЕУ сертифікована за міжнародними стандартами. 

Університет – лідер у реформуванні вищої освіти України, 
першим у країні здійснив суттєве оновлення змісту освіти, впрова-
дження новітніх навчальних технологій на базі програмних продуктів 
та глобальних інформаційних мереж. У вищому навчальному закладі 
успішно розвивається інтегрована ступенева освіта, приділено увагу 
міжнародній мобільності студентів і викладачів. 

Створено сучасний бібліотечний комплекс з електронним 
обслуговуванням читачів, доступом до повнотекстових електронних 
ресурсів міжнародних баз даних.  

В університеті навчається понад 35 тис. студентів. Функціонують 
6 факультетів: міжнародної торгівлі та права; економіки, менеджменту 
та психології; фінансів та банківської справи; обліку, аудиту та 
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інформаційних систем; ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; 
торгівлі та маркетингу. Здійснюється професійна підготовка фахівців 
за 43 бакалаврськими і 47 магістерськими програмами для сфер 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, фінансової системи і права, митної 
служби, антимонопольної діяльності, економіки підприємництва, 
банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, фінансового 
контролю, товарознавства, захисту прав споживачів, ресторанного 
господарства, туризму, готельного господарства, маркетингово-
комунікаційної галузі тощо. Студенти проходять практику на вітчизняних 
та іноземних підприємствах як в Україні, так і за кордоном.  

Серед випускників університету – відомі громадські, політичні 
діячі, керівники органів державної влади та управління, організацій і 
підприємств, науковці, бізнесмени, підприємці. 

У КНТЕУ функціонують 28 наукових шкіл, аспірантура і докто-
рантура. Університет має потужний колектив висококваліфікованих 
викладачів і науковців, здатний успішно вирішувати поставлені 
завдання. Частка викладачів з науковими ступенями доктора та 
кандидата наук перевищує 80 відсотків, серед них – заслужені діячі 
науки і техніки, заслужені працівники вищої школи, академіки та 
члени-кореспонденти національних і галузевих академій наук.  

В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради з 
присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. Створено 
систему опанування викладачами сучасних форм і методів навчання, 
постійного підвищення професійної кваліфікації.  

Для забезпечення високого рівня підготовки студентів функціонують: 
Центр європейської освіти, Центр підготовки до ЗНО, Центр навчально-
виробничого тренінгу, Підготовче відділення для іноземців та осіб без 
громадянства, Центр розвитку кар’єри, Центр дистанційного навчання, 
Науково-дослідний фінансовий інститут, Центр трансферу технологій, 
Бізнес-інкубатор, Центр педагогічних та психологічних досліджень, 
Вища школа педагогічної майстерності, Центр управління якістю, 
Центр підготовки навчально-методичних видань, Навчально-виробниче 
об’єднання, юридична клініка «Центр правового захисту», Науково-
технічний центр сертифікації продукції, послуг та систем якості та ін.  

Інститут вищої кваліфікації є структурним підрозділом КНТЕУ, 
що надає освітні послуги, в тому числі, 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). 
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До складу університету, крім базового закладу, входять 6 навчальних 
інститутів, 9 коледжів і 3 вищих комерційних училища, розташованих 
у Києві, Харкові, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, 
Коломиї, Бурштині, Житомирі, Одесі.  

Матеріально-технічна база університету відповідає міжнародним 
стандартам щодо забезпечення освітнього процесу комп’ютерною 
технікою, програмним забезпеченням, лабораторним приладдям тощо. 
Для студентства створено сприятливі соціально-побутові умови: 
функціонують 5 гуртожитків, 8 кафетеріїв, 2 їдальні, медпункт, 
пральня. Спортивна база включає 2 закритих сучасних спортивних 
комплекси, футбольне поле із штучним газоном, спортивні майданчики, 
тренажерні та хореографічні зали. Свої творчі здібності та таланти 
студенти мають змогу демонструвати на сцені концерт-холу, зала 
якого налічує 750 місць. 

Члени профспілки університету мають змогу оздоровлюватись 
на базах відпочинку на узбережжі Чорного моря. 

У навчальному закладі надається безкоштовна юридична та 
психологічна допомога, діють численні наукові гуртки та професійні 
клуби. 

Київським національним торговельно-економічним університетом 
укладено угоди про співпрацю з міністерствами, відомствами, організа-
ціями і підприємствами, зокрема з Рахунковою палатою, Національним 
банком України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних 
справ України, Державною фіскальною службою України, Державною 
казначейською службою України, Антимонопольним комітетом України, 
Державною фінансовою інспекцією України, Пенсійним фондом 
України, комерційними банками, торгово-промисловими палатами, 
торговельними мережами, страховими компаніями, рекламними 
агентствами та іншими установами. 

Університет – член престижних міжнародних організацій: 
Міжнародної асоціації університетів, Університетської агенції 
франкофонії, Міжнародного товариства товарознавців і технологів, 
Асоціації передових університетських вищих шкіл бізнесу, Міжнародної 
асоціації вищих і середніх спеціальних навчальних закладів торгівлі 
та споживчої кооперації, Всесвітньої асоціації рекреації та відпочинку. 
Встановлені та підтримуються творчі зв’язки з понад 100 вищими 
навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з більш 
ніж 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, 
виконуються міжнародні проекти стосовно інтеграції вищої освіти, 
вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки та пере-
підготовки спеціалістів. 
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1.3. Академічні органи. 
 

Мазаракі 
Анатолій 
Антонович  
 

Ректор, д.е.н., проф., академік НАПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України 

Притульська 
Наталія 
Володимирівна 
 

Перший проректор з науково-педагогічної 
роботи, д.т.н., проф. 

Шаповал  
Світлана  
Леонідівна 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., 
доц. 

Мельниченко  
Світлана 
Володимирівна 
 

Проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. 

Сай 
Валерій 
Миколайович 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків, к.е.н., доц., 
дипломатичний радник I класу 

Шаповал 
Леонід 
Геннадійович 

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 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
03 

Гуманітарні науки
035 

Філологія 
Переклад – англійська 

мова 
– 

Економічна 
кібернетика 

Економічна 
кібернетика 
Міжнародна 
економіка 

05 
Соціальні та 
поведінкові 

науки 
 

051 
Економіка 

Міжнародна 
економіка 

 Економіка 
підприємства 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
 Економічна безпека 

підприємства 
Економіка 

підприємства 

 

Фінанси підприємства

Фінансовий 
менеджмент 

053 
Психологія 

Психологія Психологія 

Міжнародний бізнес 
Міжнародна торгівля 

 

056 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

Міжнародний маркетинг

Міжнародний 
бізнес 

06 
Журналістика 

061 
Журналістика

Реклама і зв’язки 
з громадськістю 

Реклама 

Облік і оподаткування Облік 
і оподаткування 

Фінансовий контрольФінансовий контроль 
Аудиторська 
діяльність 

071 
Облік 

і оподаткування

Аудиторська діяльність Фінансова аналітика
Державні фінанси 
Банківська справа 

Державні фінанси 

Державна 
казначейська справа 

Банківська справа 

Фінансове 
посередництво 

Фінансове 
посередництво 

072 
Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування 

Страхування Страхування 
Менеджмент 

зовнішньоекономічної 
діяльності 

Менеджмент 
зовнішньо-
економічної 
діяльності 

Менеджмент 
організацій 

Менеджмент 
організацій 

Торговельний 
менеджмент 

Торговельний 
менеджмент 

Менеджмент персоналу Менеджмент 
персоналу 

Готельний і ресто-
ранний менеджмент 

Готельний 
і ресторанний 
менеджмент 

07 
Управління та 
адміністрування 

 
 

073 
Менеджмент 

 

Туристичний 
менеджмент 

Туристичний 
менеджмент 
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Продовження таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
Менеджмент 
інвестиційної 
діяльності 

  

Менеджмент 
інноваційної 
діяльності 
Публічне 

управління та 
адміністрування 

074 
Публічне 

управління та 
адміністру-

вання 

Публічне управління 
та адміністрування 

Управління в сфері 
економічної 
конкуренції 

Маркетинг Маркетинг 075 
Маркетинг Рекламний бізнес Рекламний бізнес 

Оптова і роздрібна 
торгівля 

Організація 
оптової та 

роздрібної торгівлі

Товарознавство 
і комерційна логістика

Товарознавство 
і комерційна 
логістика 

Товарознавство 
та організація 

зовнішньої торгівлі 

Товарознавство 
та організація 
зовнішньої 
торгівлі 

Митна справа Митна справа 

 
 

076 
Підприєм-
ництво, 

торгівля та 
біржова 
діяльність 

Управління 
безпечністю та якістю 

товарів 

Управління 
безпечністю 

та якістю товарів 

Комерційне право Комерційне право 

Фінансове право Фінансове право 

Правове забезпечення 
безпеки 

підприємницької 
діяльності 

Правове 
забезпечення 

безпеки 
підприємницької 

діяльності 

081 
Право 

Цивільне право 
і процес 

Цивільне право 
і процес 

08 
Право 

082 
Міжнародне 

право 
Міжнародне право Міжнародне право 
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Закінчення таблиці 
Шифр 

та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
121 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Інженерія 
програмного 
забезпечення 

– 

12 
Інформаційні 
технології 

122 
Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології 

Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Шифр 
та найменування 
галузі знань 

Спеціальність
Спеціалізація 

освітнього ступеня 
«бакалавр» 

Спеціалізація 
освітнього ступеня 

«магістр» 
18 

Виробництво 
та технології 

181 
Харчові 
технології 

Ресторанні технології Ресторанні 
технології 

Готельна 
і ресторанна 

справа 

241 
Готельно-
ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа Міжнародний 

готельний бізнес 
Міжнародний 
туристичний 

бізнес 

24 
Сфера 

обслуговування 

242 
Туризм 

Туризм 
Курортна  
справа 

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

Інформація про вступні випробування та умови зарахування на 
навчання за ступенем «бакалавр», ОКР «спеціаліст» та ступенем 
«магістр» розміщена на сайті Київського національного торговельно-
економічного університету https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=4936&uk 

 
1.7. Механізми для визнання кредитної мобільності та поперед-
нього навчання (формального, неформального та інформального). 

Визначення кредитної мобільності та попереднього навчання 
здійснюються відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність, Положення про організацію освітнього 
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процесу здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 
рівнів вищої освіти у КНТЕУ, Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність у КНТЕУ, угод про навчання за 
умовами академічної мобільності.  

В основі визначення кредитної мобільності – такі основні 
документи:  
− каталог курсу;  
− угода про навчання;  
− академічна довідка;  
− сертифікат про навчальну практику.  

За умовами кредитної мобільності студенту перезараховуються 
всі кредити, що він здобув поза місцем основного навчання та які є 
компонентами освітньої програми. 
 
1.8. Політика розподілу кредитів ЄКТС (інституційна кредитна 
рамка). 

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, що вивчає 
студент, виробничу практику, виконання випускних кваліфікаційних 
проектів (робіт), атестацію. Кредити присвоюються тільки після 
закінчення вивчення дисципліни та за умови успішного складання 
одного з видів підсумкового контролю. 
 
1.9. Механізми академічного управління. 

Механізми академічного управління в КНТЕУ визначені: 
– Положенням про організацію освітнього процесу здобуття першого 

(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
у КНТЕУ; 

– Положенням про систему оцінювання успішності здобувачів ступенів 
вищої освіти «бакалавр», «магістр» у КНТЕУ; 

– Положенням про індивідуальний навчальний план студента КНТЕУ; 
– Положенням про організацію виконання та захисту курсових робіт 

(проектів) у КНТЕУ; 
– Положенням про проведення практики студентів у КНТЕУ; 
– Положенням про дистанційне навчання у КНТЕУ; 
– Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 
у КНТЕУ. 
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2. Ресурси та послуги. 
 
2.1. Студентський стіл відділу кадрів. 

У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються 
особові справи, документи про освіту, трудові книжки студентів, які 
навчаються в КНТЕУ. Основними завданнями працівників студент-
ського столу 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, роз’яснення щодо Кодексу законів 

про працю України; 
5) надання ксерокопіювальних послуг студентам. 

 
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 – лісопаркова зона та Парк Кіото. Ще один гуртожиток 
розташований за адресою вул. Лобачевського, 23. 

У гуртожитках є кімнати на 2, 3, 4, 5, 6 ліжко-місць із сан-
вузлами, кухні на кожному поверсі та централізована пральня. 

Студенти з інших міст поселяються до гуртожитків за наявності 
вільних місць на підставі подання факультетів за наказом ректора. 
Між університетом і студентом укладається контракт на право про-
живання студента в гуртожитку, де встановлені права та обов’язки, 
а також відповідальність сторін за їх дотримання і виконання. 

Студенти-іноземці проживають у гуртожитках № 2 і 4. 
Адреси гуртожитків:  

• № 1 – вул. Д. Мілютенка, 8, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-06, (044) 531-49-05; 

• № 2 – вул. Д. Мілютенка, 6, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-48-91, 519-37-41, 513-11-82; 

• № 3 – вул. М. Матеюка, 2, м. Київ, 02156;  
тел. (044) 531-49-28, 513-13-32; 

• № 4 – вул. М. Матеюка, 2-а, м. Київ, 02156;  
• № 6 – вул. Лобачевського, 23, м. Київ, 02090;  
тел. (044) 574-15-46, 574-16-83 
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2.3. Харчування. 
В університеті працюють три сучасні їдальні: у корпусах Б, Д 

та Е, де є можливість якісно, збалансовано та недорого харчуватися. 
Зокрема, у кафе-їдальні «Венеція» (корпус Б) представлені страви 
італійської кухні.  

Середня вартість сніданку у їдальні університету становить від 
15 до 20 грн; обіду – від 25 до 35 грн. 

Щодня в усіх навчальних корпусах працюють кафе, де також 
можна придбати страви власного виробництва: основні страви 
(більше 15 видів), гарніри (більше 10 видів), холодні страви (більше 
12 видів), холодні та гарячі напої, свіжі кондитерські вироби та 
десерти, вироблені у власному кондитерському цеху (більше 35 видів). 
У навчальних корпусах, гуртожитках функціонують торговельні авто-
мати з гарячими та холодними напоями, кондитерськими виробами. 

 
2.4. Вартість проживання. 

Вартість проживання в гуртожитку становить 279,00–330,00 грн 
за місяць (залежно від кількості осіб, які проживають у кімнаті).  
 
2.5. Фінансова підтримка для студентів. 

Студентам денної форми навчання, які навчаються коштом 
державного замовлення, за результатами навчання та виявленою при 
цьому успішністю призначаються академічні стипендії один раз на 
семестр. 

Розмір стипендії встановлює Кабінет Міністрів України. Всі 
студенти першого року навчання у першому семестрі отримують 
академічну стипендію у мінімальному розмірі. 

Студентам пільгових категорій (сиротам, інвалідам, студентам, 
що мають дітей, студентам з малозабезпечених сімей, постраждалим 
від аварії на ЧАЕС) призначаються соціальні стипендії. 

За особливі успіхи у навчанні, участь у науковій та громадській 
роботі студентам університету можуть призначатися персональні 
академічні стипендії КНТЕУ та іменні академічні стипендії Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Київського міського голови. 

До того ж за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській 
та спортивній діяльності студенти можуть заохочуватися цінними 
подарунками та грошовими преміями. 
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З метою підвищення життєвого рівня студентам із малозахищених 
верств населення може надаватися матеріальна допомога. 

Призначення і виплата стипендії студентам, які є іноземними 
громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно 
до міжнародних договорів України та актів Кабінету Міністрів України. 

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
університетом та фізичними або юридичними особами, стипендія може 
виплачуватися коштом цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди. 

 
2.6. Медичні послуги. 

На території студентського містечка функціонує медичний пункт, 
де працюють дільничний терапевт, медична сестра та 2 фельдшери, 
які здійснюють прийом студентів, профілактичні щеплення, маніпу-
ляційні процедури, проводять санітарно-просвітницьку роботу.  

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 страховиками 
України. 

 
2.7. Страхування. 

Медична допомога надається іноземцям або особам без грома-
дянства відповідно до вимог, установлених законодавством України. 

Надання медичної допомоги іноземним громадянам здійсню-
ється 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, 
здійснюється іноземцем або особою без громадянства у разі відсутності  
в них договорів страхування та страховиком-резидентом за наявності 
в іноземця відповідного договору страхування.  

У разі необхідності університет сприяє оформленню медичного 
полісу з надання медичної допомоги. 
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2.8. Умови для студентів з обмеженими можливостями та особли-
вими потребами. 

У КНТЕУ створено сприятливі умови для навчання, комфортного 
перебування та проживання студентів з особливими потребами.  

Забезпечено доступ студентів з особливими потребами, зокрема 
тих, які пересуваються на візках, до приміщень університету, гуртожитків: 
– навчальний корпус А обладнаний підйомною платформою та 
ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

– у навчальному корпусі Д, актовій залі конгрес-центру (корпус В), 
гуртожитках № 2, 4 є пандуси для заїзду візків; 

– у гуртожитках № 2, 4 спеціально обладнані кімнати для осіб з обме-
женими фізичними можливостями (туалет та ванна зі спеціальними 
поручнями); 

– сходові майданчики обладнані поручнями; 
– в університеті кнопки виклику ліфта, світлові вимикачі розміщені 
на рівні доступу сидячої людини. 

Студенти з особливими потребами регулярно отримують 
матеріальну допомогу від ректорату, для забезпечення їх соціальної 
адаптації надається психологічна підтримка практичних психологів. 

Для окремих категорій студентів на підставі нормативно-правових 
актів на отримання державних пільг і гарантій нараховуються соціальні 
стипендії. Вони призначаються: 
– студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишилися без батьків; 

– студентам з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус 
і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні 
стипендії; 

– студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної 
державної допомоги згідно із законодавством); 

– студентам, які є дітьми-інвалідами й інвалідами І–ІІІ груп; 
– студентам, які є інвалідами по зору і слуху; 
– студентам, що мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або 
одна мати (батько) навчаються в університеті на денній формі навчання; 

– студентам, що постійно проживають на території населеного 
пункту, якому надано статус гірського; 

– студентам із числа військовослужбовців, яких прирівнено до інвалідів 
війни; 

– студентам з числа тих, що входили до складу військових формувань, 
які за рішенням відповідних державних органів були направлені 
для виконання миротворчих місій або відряджені до держав, де в 
цей період велися бойові дії. 
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2.9. Навчальне обладнання. 
Бібліотека КНТЕУ є науковим, інформаційно-навчальним, культурно-

освітнім структурним підрозділом з універсальними фондами документів. 
Основна мета діяльності бібліотеки – активне сприяння розробці та 
впровадженню перспективних навчальних технологій, створення умов 
для ефективної наукової роботи та організації освітнього процесу. 
Ректорат університету сприяє заходам щодо розширення інформаційних 
ресурсів у бібліотеці, створення доступності та зручності у користуванні 
книжковим фондом. Протягом 2015 р. книжковий фонд бібліотеки 
поповнено актуальними, сучасними виданнями з питань економіки, 
фінансів, менеджменту, бізнесу, правничих, суспільно-політичних, 
інформаційних систем і технологій, також періодичними виданнями, 
методичними та інформаційними матеріалами, виданнями КНТЕУ 
(підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та 
вказівками з навчальних дисциплін). Нині книжковий фонд містить 
понад 1млн 435 тис. друкованих видань з різних галузей знань – 
підручники, навчальні посібники, наукова та довідкова література. 
Щорічне поповнення фонду документів бібліотеки становить близько 
12000 примірників, придбання періодичних видань України та 
зарубіжних країн налічує 200 назв. 

Бібліотека має сучасну матеріально-технічну базу. Встановлено 
95 комп’ютерів та 3 потужні сервери, створено необхідні умови для 
ефективного обслуговування користувачів, організації фондів документів, 
електронних каталогів, виставок документів. Працює вільний Wi-Fi 
доступ до освітніх ресурсів мережі Інтернет. 

До послуг користувачів бібліотеки – 6 читальних залів, 7 абонементів, 
мультимедійна бібліотека, зал іноземної літератури, зал карткових  
та електронних каталогів, зал нових надходжень літератури, МБА, 
спеціальні сектори – сектор методичних видань КНТЕУ, зал дисертацій 
та авторефератів. 

Усі процеси роботи у бібліотеці автоматизовані: комплектування 
фонду документів, наукова обробка документів, видача документів 
користувачам, пошук наявності документів в електронних каталогах 
тощо (АБІС «УФД/Бібліотека»). Для запису та користування бібліотекою 
впроваджено цифровий підпис (PIN-CODE) в електронний формуляр 
користувача. 

Мультимедійна бібліотека надає інформаційні послуги з усіх 
напрямів навчальної та наукової роботи університету та сприяє 
використанню інтернет-ресурсів як освітнього потенціалу. Для 
користувачів доступний фонд мультимедійних документів навчально-
пізнавального значення на різних носіях (CD та DVD-дисках, 
відеокасетах тощо). Формується повнотекстова база даних електронних 
навчальних посібників і програм, методичних вказівок та праць 
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викладачів КНТЕУ. Також у мультимедійній бібліотеці відкрито 
вільний доступ до веб-сайтів вітчизняних та зарубіжних бібліотек, 
електронних інформаційних ресурсів України та зарубіжних країн, 
міжнародних проектів. Мультимедійна бібліотека обладнана сучасними 
комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет.  

Мультимедійна бібліотека надає можливість переглянути та 
скопіювати документи в електронному повнотекстовому вигляді  
(в разі потреби). Обладнана 20 комп’ютерами, пристроями для 
зчитування CD- та DVD-ROM, а також містить базу даних електронних 
навчальних посібників, навчальних програм та інших джерел інформації. 

Мультимедійна бібліотека, крім повнотекстових баз даних з 
Інтернет, укомплектована фондом документів на електронних носіях. 
Мережні локальні ресурси (навчально-методичні видання) складають 
3496 примірників. Документи на змінних носіях – 2244 примірники. 
Мультимедійною бібліотекою щомісяця здійснюється електронне 
інформування структурних підрозділів КНТЕУ щодо нових надходжень 
та текстових баз даних. Бібліотека університету має доступ до електронних 
баз даних документів: 
• АБІС «УФД/Бібліотека».  
• Повнотекстова база інформаційного ресурсу компанії «EBSCO 

PUBLISHING». 
• Повнотекстова база документів «Видавничий дім «Гребєнніков» 

(grebennikov.ru). 
• Російська наукова електронна бібліотека (e-library.ru). 
• База даних економіки та права (Polpred.com). 
• Нормативні акти України – база законодавчих та нормативних актів 
України. 

• Відкриті архіви України (oai.org.ua). 
• «Товарний монітор» – тижневик огляду ринків (видавництва 

«Держзовнішінформ»). 
• Країни світу (Українське національне інформагентство «Укрінформ»). 
• Комплекти навчально-методичного забезпечення КНТЕУ. 
• Видання КНТЕУ: «Вісник КНТЕУ», «Товари та ринки». 
• Фонд аудіо-, відео-, фотоматеріалів КНТЕУ. 

На сайті бібліотеки КНТЕУ можна отримати доступ до електрон-
ного каталогу та персонального електронного формуляра. Перегля-
нути свій електронний формуляр також можливо з «Особистого 
кабінету» на головній сторінці веб-сайта КНТЕУ. 

Формування інформаційної культури користувачів бібліотеки 
(науковців, викладачів, аспірантів, студентів тощо) – важлива частина 
роботи бібліотеки. Діяльність бібліотеки спрямована на інформаційне 
забезпечення користувачів, що полягає у загальнодоступності та 
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оперативності отримання інформації. Для студентів перших курсів 
організовано заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань у 
вигляді лекцій, практичної роботи та екскурсій по бібліотеці. Велику 
увагу приділено набуттю вміння здійснювати пошук документів 
в електронному каталозі бібліотеки. 

Упровадження нових технологій дає змогу значно розширити 
інформаційне забезпечення користувачів бібліотеки, що впливає на 
якість освітнього процесу. Співпраця зі структурними підрозділами 
КНТЕУ (факультетами, кафедрами, науковими та службовими відділами) 
з метою поліпшення використання бібліотечних фондів та інформаційних 
ресурсів, багатоаспектний книжковий фонд, комп’ютерна мережа 
бібліотеки, довідково-інформаційний апарат, бібліотечні інновації, 
впровадження прогресивних технологій, досвідчені професійні кадри, 
вдосконалення організації і нормування праці, сучасний дизайн, 
новітнє технічне обладнання та максимальна автоматизація виробничих 
процесів бібліотеки сприяють успішній роботі та якісному обслуго-
вуванню користувачів. 

Умови користування послугами бібліотеки: 
• абонемент наукової літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – один місяць; 

• абонемент навчальної літератури: професорсько-викладацький склад, 
науковці – один навчальний рік, студенти – семестр; 

• абонемент відділу іноземної літератури: усі читачі – один місяць; 
• абонемент художньої літератури: усі читачі – 21 день. 

Режим роботи бібліотеки: понеділок – п’ятниця 09:00–18:00. 
Завідувач бібліотеки КНТЕУ – Шестопалова Л.С., заступник 

завідувача бібліотеки КНТЕУ – Зубарева В.Г. 
Матеріально-технічна база. Для потреб освітнього процесу всі 

кафедри забезпечено необхідною комп’ютерною технікою, парк якої 
нараховує 1510 ПК, функціонують: 42 комп’ютерні класи, 10 інтерактивних 
комплексів, 25 мультимедійних проекторів, 36 персональних мульти-
медійних комплектів та 6 пересувних мультимедійних засобів (ПК з 
проектором на пепересувнову візку). У 2015 р. оновлено програмне 
забезпечення у 3 комп’ютерних класах, (IKKO, Медок, Електронне 
діловодство), а це 60 одиниць комп’ютерної техніки. 
 
2.10. Організація мобільності за освітніми програмами. 

Згідно з програмами міжнародного співробітництва кращі 
студенти Київського національного торговельно-економічного універ-
ситету зі знанням іноземних мов та за рейтингом КНТЕУ мають змогу 
здобувати освіту за кордоном відповідно до індикації та умов, 
викладених у таблиці. 
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2.11. Обов’язкові чи вибіркові «вікна мобільності». 
«Вікно мобільності» (ВМ) – це період, передбачений для міжна-

родної мобільності студентів. Обов’язкові ВМ обмежені термінами 
початку та закінчення семестру (за семестрової мобільності) або нав-
чального 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 ВНЗ-партнері. 
 
2.13. Члени консорціуму/партнерства та їх ролі. 

Університетом укладено договори про співробітництво між 
КНТЕУ та вищими навчальними закладами, в межах яких здійсню-
ється партнерський обмін та навчання студентів.  

 
Університет д’Овернь 
Вища школа менеджменту «Ауденсія» (м. Нант) 
Університет Гренобль Альпи  
Університет Парі-Ест Кретей  
Вища паризька школа комерції (ESCP) 

Франція 

Федерація «Обмін Франція–Україна» 
Великобританія  Університет Центрального Ланкаширу 
Італія  Університет ім. Гульєльмо Марконі 

Краківський економічний університет Польща Познанський університет економіки і бізнесу  
Німеччина Університет м. Бремен 

 
Міжнародні програми і проекти 

 

Еразмус+ КА1 «Проект мобільності». Міжустановча угода з 
Краківським економічним університетом 
«Польський Еразмус для України» між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща 
Двостороння угода між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про спів-
робітництво в галузі освіти 
Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки 
України та Міністерством освіти і науки Словацької Республіки  
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Підготовлені та надані у 2016 році до конкурсу за програмою 
Еразмус + проекти передбачають створення консорціумів за участю 
закордонних вишів. 
 

Міжнародні договори програми 
 

Університет, що приєднався до Великої хартії університетів, 
успішно співпрацює більш ніж 105-ма вищими навчальними закладами, 
міжнародними освітніми і науковими центрами та установами 
багатьох країн світу, у тому числі Азербайджану, Білорусі, Великобританії, 
Греції, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Німеччини, Румунії, 
Угорщини, Франції, Японії та інших країн. 

КНТЕУ бере участь у розробці і реалізації низки міжнародних 
проектів і програм для студентів, основними з яких є:  
– програма обміну студентами з Краківським економічним універси-
тетом (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру; 

– проект мобільності Еразмус+КАІ міжустановча угода з Краківським 
економічним університетом; 

– програма обміну студентами з Познанським університетом економіки 
і бізнесу (Польща), що включає навчання за бакалаврськими програмами 
протягом семестру та проходження практики; 

– програма обміну студентами з Вищою школою менеджменту 
«Ауденсія», (м. Нант, Франція), яка включає навчання за магіс-
терськими програмами протягом семестру; 

– програма відбору кандидатів на навчання в Університеті д’Овернь 
(Франція);  

– програма обміну студентами з Будапештським економічним 
університетом (Угорщина), яка включає навчання за бакалаврськими 
програмами протягом семестру та проходження практики; 

– програма відбору кандидатів на навчання за магістерськими програмами 
(франко-, англо- та іспаномовними) у Вищій паризькій школі комерції 
(ESCP EUROPE ) у Парижі, Лондоні та Мадриді;  

– спільні освітні програми в рамках угод з вищими навчальними 
закладами: Університетом Гренобль Альпи, Університетом Париж-
Ест Кретей (UPEK), Університетом Центрального Ланкаширу 
(Великобританія), Університетом ім. Гульєльмо Марконі (Італійська 
Республіка), Університетом м. Бремен (Німеччина), Федерацією 
«Обмін Франція–Україна» та іншими з метою навчання за франко- 
та англомовними програмами;  
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– КНТЕУ є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), 
яке щорічно надає університету гранти для стажування франкомовних 
викладачів та дослідників, а також студентів, що беруть участь у 
щорічних програмах міжнародної літньої школи. 

Відповідно до угод між Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством освіти Китайської Народної Республіки в галузі освіти 
студенти КНТЕУ отримують стипендії для навчання (з річним 
навчанням на підготовчому відділенні) у вищих навчальних закладах 
Китайської Народної Республіки.  

Згідно з угодою «Польський Еразмус для України» між 
Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і вищої 
освіти Республіки Польща студенти КНТЕУ отримують стипендії для 
навчання у вищих навчальних закладах Польської Республіки.  
 
2.14. Мовні курси. 

Центр європейської освіти КНТЕУ здійснює підготовку з 
англійської та французької мов за програмою інтенсивного навчання, 
що 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. Тематику модулів розроблено 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 отримання 
міжнародних мовних сертифікатів (DELF-DАLF, IELTS) і взяти 
участь у різних формах міжнародної академічної мобільності в рамках 
угод про співробітництво з європейськими ВНЗ – партнерами КНТЕУ. 

За додатковою інформацією та для запису на курси іноземних 
мов звертатися до Центру європейської освіти (навчальний корпус Д, 
кімната 229, тел. (044) 531-48-36). 
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2.15. Можливості для проходження практики. 
Для забезпечення практичної підготовки студентів та їх успішного 

працевлаштування університетом встановлено різні форми співробіт-
ництва з організаціями, зокрема з багатьма профільними державними 
установами, фінансовими 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 забезпечують 
виконання 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 освітніми 
ступенями «бакалавр», «молодший бакалавр». 

 
2.16. Навчання на робочому місці. 

Університет сприяє забезпеченню можливостей навчання студентів 
на робочому місці, підтримуючи навчальні проекти компаній, які 
містять програми для розвитку ділової грамотності, трудових навичок, 
професійних компетентностей, спрямованих на підвищення фаховості 
випускників. 

Як приклад, майстер-клас з молекулярної кухні на базі H-bar 
Hilton Hotel; програма EY NextGen Academy, спрямована на розвиток 
майбутніх підприємців та топ-менеджерів, наступників сімейного 
бізнесу; сертифікований курс КПМГ з корпоративних фінансів для 
поширення знань у сфері фінансів серед талановитої молоді України. 
Навчальна програма курсу складається з 5 занять з фінансового аналізу, 
оцінки бізнесу компаній, а також розв’язання реальних бізнес-кейсів. 

 
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, Міжнародний день 
студента, Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, дні факультетів, дні 
донора, День туризму, студентський фестиваль «Барбекю», чемпіонат 
з інтелектуальних ігор «Брейн-ринг» та «Своя гра», фестиваль команд 
Ліги КВН КНТЕУ за Кубок Ректора тощо. 
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В університеті працює культурно-мистецький центр, в якому 
діють творчі аматорські колективи: народний студентський камерний 
академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та 
сучасної музики, фольклорно-інструментальний ансамбль «At libitum», 
команда КВН «Збірна КНТЕУ». 

Створено всі умови для занять фізкультурою та спортом: 
сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивний майданчик, дві 
сучасні ігрові зали, тренажерний зал, зал боротьби. Працюють 
спортивні секції з футболу (чоловічого та жіночого), волейболу 
(чоловічого та жіночого), баскетболу, бадмінтону, настільного тенісу, 
атлетичної гімнастики, аеробіки, фітнесу, боді-фітнесу, дзюдо-самбо, 
фізичної реабілітації.  

 
2.18. Студентські організації. 

Громадське життя в КНТЕУ насичене, багатогранне та різноманітне. 
В університеті на громадських засадах діють: 
– рада студентського самоврядування університету, 6 рад студентського 
самоврядування на факультетах і 5 рад студентського самоврядування 
в гуртожитках; 

– наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених; 

– студентські клуби – «Еко Клуб», «Правничий», «Підприємець», 
«Менеджер», «Кібернетик», «Рекламіст», «Лука Пачоллі», 
«Контролер-аналітик», «Хіміки КНТЕУ», «Клуб кулінарів», «Еверест», 
психологічний клуб «Мудрість поколінь», спортивні клуби з футболу, 
баскетболу, волейболу, боротьби тощо, спілка консумеристів 
«ОСА»; студенти беруть участь у роботі юридичної клініки «Центр 
правового захисту»; 

– всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів». 
Інформація щодо навчання студентів, дозвілля, занять спортом 

розміщується в газеті «Університет і час», студентському журналі  
«Кіото, 19», на сайті університету (http://www.knteu.kiev.ua), 
офіційній сторінці КНТЕУ в соціальній мережі «ВКонтакті» 
(https://vk.com/knteu) та студентському телебаченні «КНТЕУ-TV». 
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3. Профіль програми 
 

Профіль програми «Філологія (Переклад – англійська мова)» 
освітнього ступеня «бакалавр» 

Тип диплому та обсяг 
програми  

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад  Київський національний торговельно-
економічний університет  

Акредитаційна інституція  Міністерство освіти і науки України  
Період акредитації  Програма впроваджена в 2000 році, вдруге 

акредитована у 2008 на 10 років 
Рівень програми  Перший рівень  

Ціль освітньої програми  А 
Підготувати висококваліфікованих філологів-перекладачів, що 

вільно володіють англійською мовою: забезпечити розвиток мовної, 
мовленнєвої, комунікативної, лінгвокраїнознавчої та перекладацької 
компетентностей, а також здатності реалізувати здобуті знання та вміння 
в майбутній професійній діяльності 

Характеристика програми  
Предметна область 
(галузь знань) 

03 Гуманітарні науки 

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації  

Вільне володіння англійською мовою на 
базі лексичного запасу в обсязі програмних вимог, 
а також володіння орфоепічними, лексичними 
та граматичними нормами. 

Мовленнєва (комунікативна) компетентність: 
володіння способами формування та формулю-
вання думок, реалізації мовної норми у різних 
видах мовленнєвої діяльності, комунікативних 
ситуаціях і сферах спілкування; а також володіння 
практичними знаннями, вміннями і навичками; 
переклад як засіб забезпечення міжкультурної 
комунікації 

Орієнтація програми  теоретико-прикладна спрямованість 

В 

Особливості та 
відмінності  

Після успішного завершення програми 
студенти здатні виконувати професійні переклади 
різних видів, жанрів та стилів у межах нехудож-
ніх джерел: на матеріалі газетно-інформаційних 
та суспільно-економічних текстів, комерційної 
документації 

Придатність до працевлаштування та подальшого навчання  C 
Придатність до 
працевлаштування  

Бакалавр за спеціальністю «Філологія» 
(переклад) підготовлений до роботи за такими 
видами економічної діяльності: 
1. Усний перекладач  
2. Перекладач-референт  
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Продовження таблиці
Профіль програми «Філологія (Переклад – англійська мова)» 

освітнього ступеня «бакалавр» 
  3. Перекладач науково-технічної літератури  

4. Перекладач-редактор  
5. Перекладач-консультант 

Фахівець здатний виконувати зазначену 
професійну роботу за такими класифікаційними 
угрупованнями  
− 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  Можливість навчатися за програмою 
другого циклу за цією галуззю знань (що узго-
джується з отриманим дипломом бакалавра) 
або суміжною 
Стиль викладання  D 

Підходи до 
викладання та 
навчання  

Методика викладання відповідає сучасним 
вимогам суспільства та професійним потребам 
майбутніх фахівців, є комунікативною, зорієн-
тованою на діяльність, у центрі якої знаходиться 
студент: 
• лекційні курси поєднуються з семінарами 
та 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 закла-
даються умови для реалізації особистості; 

• передбачається безперервний самостійний 
професійний розвиток протягом життя; 
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Продовження таблиці
Профіль програми «Філологія (Переклад – англійська мова)» 

освітнього ступеня «бакалавр» 
 Методи оцінювання  Усні та письмові екзамени, практика, есе, 

презентації, проектна робота, усне опитування, 
письмові контрольні роботи тощо 

Програмні компетентності  
Загальні 
компетентності  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

Спеціальні 
компетентності  

• Управління інформацією. Здатність до аналізу 
і синтезу; здатність до організації і планування; 
базові загальні знання; базові знання з професії; 
письмові та усні комунікаційні вміння рідною 
мовою; елементарні комп’ютерні вміння; 
здатність знаходити й аналізувати інформацію 
з різних джерел; здатність розв’язувати 
проблеми; здатність приймати рішення. 

• Соціальна компетентність. Уміння працювати 
в команді; міжособистісні вміння; вміння 
працювати в міждисциплінарній команді; 
здатність взаємодіяти з експертами в інших 
предметних областях; здатність сприймати 
різноманіття міжкультурних відмінностей; 
здатність працювати в міжнародному контексті; 
дотримання етичних цінностей, здатність до 
самокритики, готовність до прийняття на 
себе відповідальності за результати своєї 
праці, навколишнє середовище й інші цінності; . 

• Індивідуальна компетентність. Здатність 
застосовувати знання на практиці; дослідницькі 
вміння; здатність до навчання; здатність до 
адаптації до нових ситуацій; здатність до 
генерації нових ідей (творчості); лідерство; 
розуміння культур та звичаїв інших країн; 
уміння працювати автономно; здатність до 
розроблення проектів та управління ними; 
здатність до ініціативи та підприємництва; 
відповідальність за якість; прагнення до 
успіху.  

• Білінгвальна. Включає мовну компетентність: 
(знання двох мов, у тому числі, у контрастив-
ному плані), та мовленнєву (володіння ними 
у тих видах мовленнєвої діяльності, які задіяні 
у перекладі); 
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Продовження таблиці
Профіль програми «Філологія (Переклад – англійська мова)» 

освітнього ступеня «бакалавр» 
  • Екстралінгвістична. Включає знання, що 

виходять за межі лінгвістичних та перекла-
дознавчих: будь які фонові (енциклопедичні, 
тематичні, соціокультурні тощо) і предметні 
знання (інформація щодо поняттєвого складу 
певної галузі людської діяльності та міжпо-
няттєвих зв’язках); 

• Перекладацька. Включає компетенції, що 
мають безпосереднє відношення до процесу 
перекладу, тобто інструментальну (викорис-
тання документальних та технологічних ресурсів, 
що мають відношення до роботи перекладача) 
та дослідницьку або пошукову (здатність 
швидко знайти інформацію, необхідну для 
розв’язання перекладацьких завдань). 

• Особистісна. Включає психофізіологічний 
компонент (когнітивні, психомоторні та 
поведінкові механізми – пам’ять, увагу, 
психологічна стійкість, критичне відношення 
тощо), морально-етичну компетенцію (почуття 
відповідальності за якість власної праці; 
об’єктивність та надійність; скромність, 
ввічливість, дотримання конфіденційності), 
компетенцію самовдосконалення (готовність 
та потреба у постійній самоосвіті та розвитку), 
а також фахово-соціальну компетенцію 
(прийоми та норми спілкування у професійному 
середовищі, уміння пропонувати свої послуги 
на ринку праці, укладати договір на виконання 
перекладу, співпрацювати з фахівцями у 
відповідній галузі тощо). 

Стратегічна. Розглядається як інтегроване 
уміння перекладати, що ґрунтується на координації 
решти компетентностей у процесі здійснення 
перекладацької діяльності 

F Програмні результати навчання  
Випускники здатні: 

• вільно володіти англійською мовою з професійними, науковими та іншими 
цілями; 
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Продовження таблиці
Профіль програми «Філологія (Переклад – англійська мова)» 

освітнього ступеня «бакалавр» 
• вільно володіти способами формування та формулювання думок, реалізації 
мовної норми у різних видах мовленнєвої діяльності, комунікативних 
ситуаціях і сферах спілкування; а також володіння практичними знаннями, 
вміннями і навичками; 

• володіти перекладацькою термінологією, знати основні види перекладу та 
вимоги щодо їх виконання, способи перекладу, шляхи забезпечення 
прагматичної та семантико-стилістичної адекватності перекладу оригінальному 
тексту; 

• розуміти загальні гуманітарні основи перекладацької справи (розрізняти 
види перекладацької справи в залежності від мети виконання перекладу, їх 
обумовленість ідеологією, історією і станом суспільства, менталітетом 
реципієнтів та ін.) та відповідно до цього здійснювати переклад належного 
типу, виду і жанру, добираючи оптимальні способи перекладу, орієнтовано 
на слухача /читача; 

• розуміти мовну типологію як основу високоякісного, адекватного перекладу, 
використовувати зіставно-типологічний аналіз для прогнозування тексту 
перекладу, швидкого добирання міжмовних еквівалентів, не порушуючи при 
цьому літературних норм мови перекладу, і, водночас із тим, не 
віддаляючись від інтенціональної, змістовної та формальної репрезентації 
оригінального тексту; 

• використовувати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і законо-
мірності англійської мови; 

• використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації; 
• застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; 
• застосовувати у практичній діяльності наукові дослідження, оцінювати й 
аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої знання; 

• удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних 
англомовних матеріалів; 

• демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні англійською 
мовою 
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4. Освітня програма 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Латигіна А.Г., 

завідувач кафедри сучасних європейських мов 
 

Київський національний торговельно-економічний університет 
Факультет торгівлі та маркетингу 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
Спеціалізація Переклад – англійська мова 
Спеціальність Філологія 
Галузь знань Гуманітарні науки 
Рівень вищої освіти  Перший 
Ступінь вищої освіти  Бакалавр 
Загальна кількість кредитів ЄКТС 240 
Термін навчання  3 роки 10 місяців 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  
за освітньо-професійною програмою 

1. 

− Повна загальна середня освіта; 
− умови прийому на навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому 
до КНТЕУ 

Перелік навчальних дисциплін 

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення  

(рік навчання) 
1. Сучасна українська мова професійного 
спрямування 

3 1 

2. Офісні комп’ютерні технології 4,5 1 
3. Вступ до мовознавства 3 1 
4. Практичний курс першої іноземної мови 
(англійська мова) 

52,5 
 

1–4 
 

5. Іноземна мова за професійним спряму-
ванням (для економічних спеціальностей): 
перша мова 

18 1–3 

6.1. Історія України 3 1 
6.2. Історія української культури 3 1 
7. Фізичне виховання 21 1–3 
8. Правознавство 3 1 
9. Безпека життєдіяльності 3 1 
10. Латинська мова 4,5 1 
11.1. Етика бізнесу 3 1 
11.2. Міжнародний протокол та етикет 3 1 
11.3. Естетика 3 1 
12. Економічна теорія 3 2 
13. Психологія 3 2 
14. Вступ до перекладознавства 3 2 
15. Історія зарубіжної літератури 6 2 
16.1. Практичний курс другої іноземної мови 
(німецька) 

36 2–4 

2. 

16.2. Практичний курс другої іноземної мови 
(іспанська) 

36 2–4 
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Продовження таблиці

Навчальні дисципліни 
Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Місце в логічній 
послідовності 
вивчення  

(рік навчання) 
17. Філософія 4,5 2 
18. Практика перекладу з першої іноземної 
мови 

21 2–4 

19. Політологія 3 3 
20. Порівняльна лексикологія першої 
іноземної та української мов 

3 3 

21.1. Основи теорії мовної комунікації 3 3 
21.2. Психологія спілкування 3 3 
21.3. Історія першої іноземної мови 3 3 
22. Сучасна українська література 3 3 
23. Порівняльна граматика першої  
іноземної та української мов 

3 3 

24. Ділова іноземна мова (перша) 3 3 
25.1. Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці 

3 3 

25.2. Лінгвокраїнознавство країн першої 
мови 

3 3 

26. Стилістика першої іноземної мови 3 4 
27. Переклад іноземної комерційної 
документації 

3 4 

28.1. Соціологія 3 4 
28.2. Конфліктологія 3 4 
29.1. Усний переклад 6 4 
29.2. Семантико стилістичні проблеми 
фахових текстів 

6 4 

30. Охорона праці 3 4 
31. Екологія 3 4 
Виробнича практика 9 4 
Форма проведення атестації здобувачів 
вищої освіти  Кваліфікаційний екзамен 

 

Частка (у процентному співвідношенні) 
дисциплін нормативного змісту підготовки) 66,25 % 

Очікувані результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  

3. 

Загальні 

ЗК 1 Управління інформацією. Здатність до аналізу і 
синтезу; здатність до організації і планування; базові загальні 
знання; базові знання з професії; письмові та усні комунікаційні 
вміння рідною мовою; елементарні комп’ютерні вміння; 
здатність знаходити й аналізувати інформацію з різних джерел; 
здатність розв’язувати проблеми; здатність приймати рішення. 
Формування суджень: обґрунтування вимог до професійних 
обов’язків перекладача; прийняття оперативних рішень для 
раціоналізації процесів перекладацької діяльності; забезпечення 
взаємозв’язку теоретичного та практичного аспектів у процесі 
перекладу. 
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Закінчення таблиці
Очікувані результати навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти бакалавр  
 

Загальні 

ЗК 2 Соціальна компетентність. Уміння працювати в 
команді; міжособистісні вміння; вміння працювати в міждис-
циплінарній команді; здатність взаємодіяти з експертами в інших 
предметних областях; здатність сприймати різноманіття між-
культурних відмінностей; здат-ність працювати в міжнародному 
контексті; дотримання етичних цінностей, здатність до 
самокритики, готовність до прийняття на себе відповідальності за 
результати своєї праці, навколишнє середовище й інші цінності. 

ЗК 3 Індивідуальна компетентність. Здатність засто-
совувати знання на практиці; дослідницькі вміння; здатність 
до навчання; здатність до адаптації до нових ситуацій; здатність 
до генерації нових ідей (творчості); лідерство; розуміння 
культур та звичаїв інших країн; уміння працювати автономно; 
здатність до розроблення проектів та управління ними; здатність 
до ініціативи та підприємництва; відповідальність за якість; 
прагнення до успіху 

 

Фахові 
(спеціальні) 

СК 1 Білінгвальна. Включає мовну компетентність: 
(знання двох мов, у тому числі, у контрастивному плані), та 
мовленнєву (володіння ними у тих видах мовленнєвої діяльності, 
які задіяні у перекладі); 

СК 2 Екстралінгвістична. Включає знання, що виходять 
за межі лінгвістичних та перекладознавчих: будь які фонові 
(енциклопедичні, тематичні, соціокультурні тощо) і предметні 
знання (інформація щодо поняттєвого складу певної галузі 
людської діяльності та міжпоняттєвих зв’язках); 

СК 3 Перекладацька. Включає компетенції, що мають 
безпосереднє відношення до процесу перекладу, тобто інстру-
ментальну (використання документальних та технологічних 
ресурсів, що мають відношення до роботи перекладача) та 
дослідницьку або пошукову (здатність швидко знайти інформацію, 
необхідну для розв’язання перекладацьких завдань). 

СК 4 Особистісна. Включає психофізіологічний компонент 
(когнітивні, психомоторні та поведінкові механізми – пам’ять, 
увагу, психологічна стійкість, критичне відношення тощо), 
морально-етичну компетенцію (почуття відповідальності за 
якість власної праці; об’єктивність та надійність; скромність, 
ввічливість, дотримання конфіденційності), компетенцію 
самовдосконалення (готовність та потреба у постійній самоосвіті та 
розвитку), а також фахово-соціальну компетенцію (прийоми 
та норми спілкування у професійному середовищі, уміння 
пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати договір на 
виконання перекладу, співпрацювати з фахівцями у відповідній 
галузі тощо). 

СК 5 Стратегічна. Розглядається як інтегроване уміння 
перекладати, що ґрунтується на координації решти компетент-
ностей у процесі здійснення перекладацької діяльності 
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5. Інформація про освітні компоненти (дисципліни) 
 
5.1. Назва. Сучасна українська мова професійного спрямування. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ломоносова Т.В., викл.; Федорова Л.М., викл.; Братаніч О.В., 
доц., канд. філол. наук (УДУФМТ) 
5.6. Результати навчання.  

Підвищення загального мовного рівня студентів, поліпшення 
орфографічної та пунктуаційної грамотності, виховання загальної 
лінгвістичної культури перекладача. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Вступ до мовознавства». 
5.8. Зміст.  

Роль і значення мови в суспільному житті. Орфографія. 
Морфологія. Орфографія. Синтаксис і пунктуація. Офіційно-діловий 
стиль. Науковий стиль. Наукові тексти. Особливості написання 
наукових робіт. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / М.Г. 
Зубков. – 6-те вид., виправ. – Харків : Торсінг, 2004. – 448 с. 

2. Зубков М.Г. Українська мова: Універс. Довід. – Харків : Школа, 
2004. – 496 с. 

3.  Українська мова : практикум / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська,  
М.І. Фурдуй, Л.Ю. Шевченко. – Київ : Наук. думка, 2000 – 384 c. 

4. Збірник вправ та завдань із сучасної української мови / укл. 
Л.М. Гвоздиченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 52 с. 

5. Ін-т укр. Мови – стереотипне вид. – Київ : Наук. думка, 2000. – 240 с. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Лекції, семінарські заняття. 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (усне опитування, індивідуальні завдання, 
контрольні роботи, тестові завдання);  

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Офісні комп’ютерні технології. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Мороз І.О., канд. екон. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Знати: сутність понять інформація та інформаційні процеси; 
засоби інформаційно-комунікаційних технологій та вміти їх добирати 
для роботи з даними різних типів; принципи роботи комп’ютерної 
техніки й можливості її застосування в майбутній професійній діяльності; 
принципи функціонування та правила роботи в операційній системі; 
концепції побудови й принципи роботи комп’ютерно-інформаційних 
мереж локального та глобального рівня; основні можливості вико-
ристання та правила роботи з прикладним програмним забезпеченням 
загального призначення; можливості пошуку й відбору даних в 
глобальній мережі Internet; сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології, що є ефективним інструментарієм у галузі майбутньої 
професійної діяльності; зміст основних понять інформаційних 
технологій та систем; роль інформаційних технологій та інформаційних 
систем в системі рекламного бізнесу і зв’язків з громадськістю; 
методику використання універсальних і спеціалізованих інформаційних 
технологій та систем в професійній діяльності; базові поняття правового 
захисту інформаційних технологій та систем; застосовування набутих 
знань у практичній діяльності. 

Уміти: збирати та обробляти інформацію; швидко готувати 
найбільш поширенні документи з використанням усіх можливостей 
текстового редактора; застосовувати можливості електронних таблиць 
для виконання обчислень, прогнозування та графічного оформлення 
результатів; використовувати системи керування базами даних (СУБД) 
для систематизованої обробки інформації; готувати електронні презентації; 
виконувати пошук інформації; на основі набутих знань про структуру та 
призначення апаратного і програмного забезпечення ПК самостійно 
освоювати нові інформаційні технології та програмні засоби; використо-
вувати сучасні інформаційні технології для вирішення фахових завдань. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Вища математика» 
5.8. Зміст.  

Предмет, зміст та основні поняття дисципліни. Архітектура 
обчислювальної системи. Системи числення. Мережа інтернет. 
Властивості інформації. Класифікація та покоління ЕОМ. Принципи 
фон-Неймана. Збереження інформації. Роль інформаційних технологій у 
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розвитку сучасного суспільства. Поняття інформаційної системи. 
Місце інформаційних систем в управлінні. Класифікація інформаційних 
систем. Структура та склад інформаційної системи. Загальна 
характеристика програмного забезпечення інформаційних систем. 
Загальна характеристика інформаційного забезпечення інформаційних 
систем. Ознайомлення, огляд та основні характеристика текстових 
редакторів. Призначення та функціональні можливості текстового 
редактора. Інтерфейс користувача MS Word. Форматування тексту. 
Перевірка правопису. Створення таблиць в MS Word. Операції з 
таблицями. Редактор математичних формул. Створення графічних 
(об’єктів) схем. Організаційні діаграми. Програма WordArt. Призна-
чення та функціональні можливості MS Excel. Основні поняття. 
Інтерфейс користувача. Довідкова система. Робота з файлами 
(створення збереження, відкриття книг). Введення та редагування 
даних робочого листа. Автозаповнення. Форматування комірок. 
Сортування даних. Засоби фільтрації табличних даних. Розширений 
фільтр. Розрахунок проміжних підсумків. Групування даних таблиці. 
Введення та редагування формул. Функції в Excel. Правила синтаксису 
при запису функцій і формул. Створення формул з використанням 
функцій. Робота з масивами і матрицями. Графічне представлення 
табличних даних в Excel. Налаштування MS Excel. Друк робочих 
листів. Аналіз даних засобами MS Excel. Засоби прогнозування даних. 
Засоби візуалізації табличних даних. Редагування графіків і діаграм. 
Використання логічних функцій для розвязку економічних задач. 
Розвязок задач, що містять декілька умов за допоиогою функції 
«ЕСЛИ». Функції ВПР та ГПР. Зведені таблиці. Підбір параметра. 
Створення макросів. Диспетчер сценаріїв. Оптимізація розв’язку 
економічних задач. Процедура «Пошук рішення». Характеристики 
СУБД Access. Інтерфейс користувача СУБД Access. Довідкова система. 
Об’єкти в СУБД Access. Типи даних в СУБД Access. Створення бази 
даних в середовищі СУБД Access. MS Access. Створення та редагування 
таблиць. MS Access. Типи зв’язків між таблицями. Встановлення 
зв’язків між таблицями. MS Access. Пошук, фільтрація та сортування 
даних. MS Access. Створення і редагування запитів. Запит на вибірку. 
Умови відбору в запитах. Запити на додавання і видалення даних. 
Запит з параметром. Розрахунки в запитах. Побудовник виразів в  
MS Access. Групування і сортування даних в запитах. Підсумки у 
запитах. Розрахункові поля у запитах. Перехресні запити в MS Access. 
Звіти в Access. Призначення звітів. Створення звітів за допомогою 
«Мастера Отчетов». Типи звітів в Access. Розрахункові поля у звітах. 
Структура звіту в Access. Використання підпорядкованих звітів. 
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Створення форм в Access. MS Access. Режими роботи з формою. MS 
Access. Створення форми за допомогою «Мастера форм». MS Access. 
Редагування форми в режимі «Конструктора». MS Access. Підпорядковані 
і зв’язані форми. Створення форми з параметром. Форми – елементи 
управління. Комп’ютерні мережі. Основні поняття. Класифікація 
комп’ютерних мереж. Технологія клієнт-сервер. Базові мережеві топології. 
Фізичне середовище передачі сигналів. Мережеві пристрої. Мережі із 
складною нерегулярною топологією. Об’єднані комп’ютерні мережі. 
Система доменних імен (DNS). Еталонна модель взаємодії відкритих 
систем (OSI). Основні поняття (призначення, визначення протоколів, 
протоколи із встановленим з’єднанням, протоколи без встановлення 
з’єднання, відкриті системи). Рівні взаємодії в еталонній моделі взаємодії 
відкритих систем. Схематичне представлення OSI. Передача повідом-
лень в OSI. Структура простого повідомлення. Призначення рівнів 
взаємодії в OSI. Сервіси, що надаються на кожному з рівнів OSI. Поняття 
електронної презентації. Види і типи електронних презентацій. Загальні 
відомості про MS Power Point. Створення презентацій. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : навч. посіб. / 
А.М. Береза. – Київ : КНЕУ , 2001. – 214 с. 

2. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : 
учеб. для вузов / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 
2003. – 864 с. 

3. Microsoft Access 2003 / пер.с англ.; под ред. В.И. Грушецкого – М. : 
Эком Паблишерз, 2007. – 431 с.  

4. Дубнов П.Ю. Проектирование баз данных / П.Ю. Дубнов. – М. : 
ДМК, 2000. − 271 с. : ил. 

5. Блаттнер П. Использование Microsoft Excel 2002. Спец. изд. /  
П. Блаттнер ; пер.с. англ. – М. : Вильямс, 2002. – 859 с. : ил.  

6. Виллетт Э. Office XP. Библия пользователя / Э. Виллетт, С. Каммингс ; 
пер.с англ. – М. : Вильямс, 2002. – 843 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– лекції (тематична, проблемна); 
– лабораторні заняття (традиційні, робота в малих групах). 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (опитування та перевірка правильності виконаних 
завдань; тести, контрольна робота); 

– підсумковий контроль (залік). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Вступ до мовознавства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Шашенко С.Ю., доц., канд. пед. наук.; Ломоносова Т.В., викл. 
5.6. Результати навчання.  

Здобуття знань з основ мовознавства, засвоєння основних 
понять і термінів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Українська мова» (шкільна програма). 
5.8. Зміст.  

Мова як суспільне явище, походження і розвиток мови, зв’язок 
мови і мислення. Мова як знакова система і структура мови. Поняття 
рівня мови. Якісна і кількісна відмінність мовних знаків різних рівнів 
мови. Взаємодія рівнів мови та їх структурна ієрархія. Синтагматичні 
і парадигматичні відношення в мові. Галузі мовознавства, фонетика, 
лексикологія, лексикографія, граматика, синтаксис. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – 
Київ : Академія, 2001. – 368 с. 

2. Левицький А.Е. Вступ до мовознавства. Підручник / А.Е. Левицький, 
А.В. Сингаївська, Л.Л. Славова. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 
104 с. 

3. Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства: Короткий нарис : підручник / 
С.П. Бевзенко. – Київ : Вища шк., 2006. – 143 с. 

4. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. – М. : БРЭ, 
2000. – 685 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (контрольні роботи, опитування, тестові завдання); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Практичний курс першої іноземної мови (англійська мова) 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 
5.4. Семестр. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 
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5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  
Латигіна А.Г. зав. каф.; Буленок С.М., ст. викл.; Дубініна О.В., ст. 

викл.; Колот Л.А., ст. викл.; Дроздова Ю.В., канд. пихол. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Вільне і правильне володіння англійською мовою з дотриманням 
граматичних, фонетичних і стильових норм; збільшення словникового 
запасу; формування навичок вільно говорити і писати англійською, 
розуміння мовлення на слух, читання, реферування письмово та усно 
текстів різних стилів. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Латинська мова», «Сучасна українська мова», «Вступ до 
мовознавства» 
5.8. Зміст.  

Вивчення синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і 
закономірностей англійської мови. Використання соціокультурних 
знань і вмінь в іншомовній комунікації. Застосування культурологічної 
інформації у професійній діяльності. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Karaban V.I., Chernovaty L.M. Practical Grammar of English. NOVA 

KNYHA, 2005. – 278 с. 
2. Возна М.О. Англійська мова для перекладачів і філологів : підручник / 
Возна М.О., Гапонів А.Б. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 344 с. 

3. Практичний курс англійської мови : підручник / Л.М. Черноватий, 
В.І. Карабан, І.Ю. Набокова, М.В. Рябих. – Вінниця : Нова Книга, 
2005. – 288 с. 

4. Krylova I.P. A Grammar of Present Day English. Practice Book / 
I.P. Krylova. Москва, 2002. – 417 c. 

5. Калита А.А. Посіб. для самост. роботи з практичної фонетики 
англійської мови. / А.А. Калита, Л.І. Тараненко, А.В. Свіщевська. – 
Київ, 2006. – 72 с. 

6. Vince M. Advanced English Practice. Macmillan Heinmann ELT, 
2000. – 336 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (контрольні роботи, опитування, тестові завдання); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
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5.1. Назва. Іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних 
спеціальностей) перша мова. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 
5.4. Семестр. I, II, III, IV, V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Чала Н.М. ст. викл.; Колот Л.А., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування у студентів професійних мовних компетенцій, що 
сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному 
розмаїтті навчального та професійного середовищ. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Знання першої іноземної мови на рівні В1. 
5.8. 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. Міжнародний 
бізнес. Міжнародна торгівля. Платіжний баланс. Іноземні прямі та порт-
фельні інвестиції. Валютний ринок.експортно-імпортні операції. Методи 
платежів у зовнішній торгівлі. Бар’єри міжнародної торгівлі. Трансна-
ціональні корпорації. Міжнародне оподаткування. Міжнародні торгівельні 
організації. Міжнародний менеджмент. Міжнародний маркетинг.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Латигіна А.Г. Basic English of Economics / А.Г. Латигіна. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 456 c. 

2. Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman. Complete IELTS. Student’s Book. –
Cambridge University Press, 2012. – 168pp. 

3. Mark Harrison. Complete IELTS. Work Book. – Cambridge University 
Press, 2012. – 168 pp. 

4. David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Pre-intermediate 
Business English Course Book. New Edition. Pearson Education 
Limited. – 2010. – 160 pp. 

5. Зощенко Л.А. Practical Course of English Grammar / Л.А. Зощенко, 
Л.С. Орлік. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 223 c. 

6. Лисак О.Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок усного 
мовлення / О.Б. Лисак. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 40 с. 

7. Collins Russian Dictionary – second edition. – Glasgo, 2008. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Практичні заняття з використанням кейсів, інформаційних 
технологій, методу мозкового штурму та інші. 
5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (контрольні роботи, опитування, тестові завдання); 
– підсумковий контроль – екзамен.. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
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5.1. Назва. Історія України. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017 р. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Разіцький В.Й., канд. іст. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 

Формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності 
історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також 
почуття патріотизму, історично науково обґрунтованої свідомості 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Знання дисципліни «Історія України» рівня повної загальної 
середньої освіти. 
5.8. Зміст.  

Давня історія України. Київська Русь. Теорії походження Київської 
Русі. Чинники формування Давньоруської держави. Українські землі 
у ХІV – першій половині ХVІІ ст. Формування шляхетського стану. 
Козацька доба в історії українського народу. Основні теорії виникнення 
козацтва. Українські землі в геополітичних інтересах Речі Посполитої, 
Росії, Кримського ханства та Османської імперії. Руйнація автономних 
структур Гетьманщини і Запорізької Січі. Українські землі під владою 
Російської та Австро-Угорської імперій. Розвиток капіталізму в 
промисловості й сільському господарстві, його економічні й соціальні 
наслідки. Українська революція 1917–1921 рр. Боротьба більшовиків 
за встановлення радянської влади в Україні. Війна радянської Росії 
проти УНР. Україна в період становлення тоталітарного режиму. 
Політичні репресії: національне підгрунття, складові та механізм 
реалізації. Україна у Другій світовій війні та першому повоєнному 
десятиріччі. Українські землі в геополітичних інтересах інших держав 
напередодні Другої світової війни. Міжнародне становище України. 
Політика «холодної війни». Україна в 1960-1980-х рр. Становлення та 
розвиток незалежної України. Реорганізація системи органів державної 
влади та управління. Процеси дерадянізації та люстрації влади в 
незалежній Україні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Бадах Ю.Г. Історія України : навч. посіб. / Ю.Г.Бадах, П.П. Притуляк 

(відп. ред.), Л.В.Губицький та ін. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
2010. – 547 с. 

2. Бойко О.Д. Історія України : навч. посіб. / О.Д.Бойко. – 2-ге вид. – 
Київ, 2002. – 655 с. 

3. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. – 
Львів : Видавництво НТШ, 1993. – 230 с. 
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4. Історія України / під ред. В.А. Смолія. – Київ : Альтернативи, 
2002. – 472с. 

5. Литвин В.М. Історія України : навч. посіб. / В.М. Литвин,  
В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко. – Київ, 2008. 

6. Новітня історія України. (1900-2000) : підруч. для студ. іст. спец. 
вищ. навч. закл. – 2. вид., переробл. і доповн. – Київ, 2002. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські 

заняття з використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі 
столи, конкурси, олімпіади. 
5.11.Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Історія української культури. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017 р. 
5.4. Семестр. I. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Разіцький В.Й., канд. іст. наук, доц. 
5.6. 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. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Необхідні знання української історії. 
5.8. 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. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Висоцький О.Ю. Історія української культури : навч. посіб. /  
О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c. 

2. Закович М. Українська та зарубіжна культура / М. Закович. – Київ : 
Знання, 2009. – 584 с. 

3.  Історія світової та української культури: підручник для вищ. закл. 
освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук та ін. – Київ : 
Ліера ЛТД, 2005. – 464 с. 

4. Історія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Біло-
церківський. – Київ : Знання, 2013. – 271 с. 

5. Історія української культури : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Ю.І. Кулагін, Ю.Г. Бадах, Н.А. Латигіна та ін. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2013. – 628 с. 

6. Історія української культури : у 5 т. Т.1.–Т.5. – Київ : Наук. думка, 
2001–2013. 

7. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб./ С. Калапчук, 
В. Остафійчук, Ю. Горбань / 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : 
Знання-Прес, 2004. – 358 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські 

заняття з використанням новітніх інтерактивних засобів, круглі столи, 
конкурси, творчі вечори, олімпіади.  
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, тестування); 
– підсумковий контроль (екзамен). 

Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів 
поточного, модульного та підсумкового контролів за 100-баловою 
шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Фізичне виховання. 
5.2. Тип. Обов’язкова 
5.3. Рік навчання. 2016/2017, 2017/2018. 
5.4. Семестр. I, II, III, IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

В.Г. Гамов, зав. каф., доц.; Биковська Л.Б., канд. пед. наук, доц.; 
Короп М.Ю., канд. пед. наук, доц.4 Чайченко Н.Л., доц. 
5.6. Результати навчання.  

Фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, 
оволодіння життєвоважливими руховими навичками та вміннями. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Немає. 
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5.8. Зміст.  
Фізичне виховання. Програма. Освітній ступінь «бакалавр». Для 

всіх напрямів підготовки. Київ, КНТЕУ - 2015 р. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Фізичне виховання. Програма. Освітній ступінь «бакалавр». Для 
всіх напрямів підготовки. Київ, КНТЕУ - 2015 р.  

2. Рухливі ігри: навч. Посіб./ Н.Ю. Довгань, К.О. М’ясоєденков, М.Ю. 
Короп. – К.: Київ. нац. Торг.-екон.ун-т, 2015. – 156 с.  

3. Фітнес: навч. Посіб./ Н.Ю. Довгань, К.О. М’ясоєденков, М.Ю. 
Короп. – К.: Київ. нац. Торг.-екон.ун-т, 2016. – 380 с. 

4. Фізичне виховання в КНТЕУ: Збір. метод. матеріалів. К.О. 
М’ясоєденков, М.Ю. Короп. – К.: Київ. нац. Торг.-екон.ун-т, 2016. – 
100 с.  

5. Фізичне самовдосконалення студентів: навч.посіб / Н.Ю. Довгань, 
Л.Б. Биковська, Н.Л. Чайченко .-К.: Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2015. 
-372 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Методи викладання згідно теорії та методики фізичного 

виховання. 
5.11. Методи оцінювання. 

Державні тести з фізичного виховання.. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Правознавство. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік вивчення. 2016/2017. 
5.4. Семестр II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Мушенок В.В., канд. юрид. наук, доц.; Сухацький Р.П., канд. іст. 
наук, доц.; Банк Р.О., канд. юрид. наук, ст. викл.; Дроздюк Т.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формулювання правової культури, що включає усвідомлення 
права як найвищого регулятора відносин між громадянами і державою.  
5.7. Необхідні обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Знання з предмету «Право» повної загальної середньої освіти. 
5.8. Зміст.  

Основи теорії держави. Загальне поняття права. Норми права. 
Джерела права. Система права. Реалізації права. Поняття законності і 
право порядку. Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття 
цивільного права. Суб’єкти цивільного права. Цивільно-правові угоди 
(правочини). Представництво в цивільному праві. Зобов’язальне право. 
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Шлюбно-сімейне законодавство. Поняття та виникнення трудових 
правовідносин. Припинення трудових правовідносин. Правове 
регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна, 
дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Правове регулювання 
трудових спорів. Адміністративний примус та адміністративна 
відповідальність. Загальне поняття кримінального права та кримінальної 
відповідальності. 
5.9. Рекомендовані джерела.  
1. Марчук В.М. Основні поняття та категорії права / В.М. Марчук, 
Л.В. Ніколаєва. - Київ : Істина, 2002. – 144 с. 

2. Кунченко-Харченко В.І. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / В.І. Кунченко-Харченко, В.Г. Печерський, Ю.Ю. Трубін. - 
Київ : Кондор, 2011. - 474 с. 

3. Основи правознавства України : навч. посіб. / за ред. Ю.І. Крегула. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 405 с. 

4. Залипецький М.Т. Правознавство / М.Т. Залипецький, В.Т. Машика. – 
Ужгород ; Тернопіль : Ліра, 2013. – 204 с. 

5. Правознавство : підручник / О.В. Дзера (відп. ред.). - 10-е вид., 
переробл. і доповн. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 848 с. 

5.10. Запл ановані навчальні заходи та методи викладання. 
Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із 

використанням інноваційних технологій. Лекції (оглядова / тематична / 
проблемна / лекція-консультація / лекція конференція), семінарські 
практичні,(тренінг / презентація / дискусія / комунікативний метод / 
імітація) заняття, самостійна робота, консультації. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, письмові роботи, ситуаційні завдання); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Безпека життєдіяльності. 
5.2.Тип. Обов’язкова. 
5.3 Рік навчання. 2016/2017.  
5.4. Cеместр. ІІ. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Болілий О.С., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування вмінь для ідентифікації небезпеки, визначення 
рівня індивідуального та колективного ризику, запобігання небезпечним 
ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження для людини, 
зменшення негативних наслідків надзвичайних ситуацій, надання 
першої допомоги, формування здорового образу життя. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Знання розділів дисципліни «Основи екології». 

5.8. Зміст.  
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Людина в структурі 

системи «Людина – навколишнє середовище». Середовище в структурі 
системи «Людина – навколишнє середовище». Забезпечення захисту. 
Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна безпека. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Є.П. Желібо, 
В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2012. – 344 с. 

2. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / П.С. Атаманчук, В.В. Менде-
рецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 
276 с. 

3. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : 
навч. посіб. / О.П. Мягченко. – Київ : Центр навч. літ., 2010р. – 384 с. 

4. Болілий О.С. Безпека життєдіяльності : опор. конспект лекцій /  
О.С. Болілий. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 148 с. 

5. Федоров О.Г. Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення. 
Безпека життєдіяльності / О.Г. Федоров. – Київ. – 2010. – № 9. –  
С. 10–11. 

6. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 286 с. – С. 285. 

5.10.Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні. Практичні заняття: 

презентації, моделювання ситуацій, дискусії. 
5.11. Методи оцінювання:  
– поточний контроль – тести, опитування, перевірка реферату, звіту, 
задач, ситуаційних завдань; 

– підсумковий контроль – залік.  
5.12. Мова навчання. Українська. 
 
5.1. Назва. Латинська мова. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Циганок О.М., д-р філол. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Оволодіння студентами фонетичним, граматичним та лексичним 
матеріалом. Формування вмінь та навичок читання та перекладу текстів 
історичного, юридичного та біологічного характеру з латинської на 
українську мову. Формування вмінь розуміння наукової термінології 
латинського походження. 



 46

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Сучасна українська мова», «Вступ до мовознавства». 

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

числівник, дієслово, прийменник. Синтаксис простого речення. Синтаксис 
дієслова. Синтаксис складного речення. Лексика. Словотвір. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Корж Н.Г. Латинська мова : підручник / Н.Г. Корж, С.А. Шведов. – 
Київ : Абрис, 1999. – 288 с. 

2. Оленич P.M. Латинська мова : підручник / P.M. Оленич. – Львів : 
Світ, 2000. – 36 с.  

3. Мирошенкова М.И. Учебник латинского язика / М.И. Мирошенкова, 
Н.А. Федоров. – М. : СГУ, 2001. – 288 с.  

4. Ревак Н.Г., Сулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) / 
Н.Г. Ревак, В.Т. Сулим. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 240 с.  

5. Ревак Н.Г. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) /  
Н.Г. Ревак, В.Т. Сулим. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львыв : 
ЛНУ ім. Франка, 2009. – 415 с. 

6. Lingua Latina. 500 крилатих висловів. Тексти. Латинсько-український 
словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники. – 
203 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (контрольні роботи, опитування); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Етика бізнесу. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017 р. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Радченко С.Г., доц. 
5.6. Результати навчання. 

Оволодіння знаннями етичних норм професійної діяльності та 
навичками їх використання. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Знання з дисциплін «Історія української культури», «Психологія». 
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5.8. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Лихолат С.М. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. – 
Київ : Знання, 2013.– 367 с. 

2. Корпоративна соціальна відповідальність : підручник // О. Гирик, 
О. Денис, О. Дубовик та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко, А.Я. Куз-
нецової. – Київ : УБС НБУ, 2009. – 258 с. 

3. Грядовой Д.И. Социальное управление. Теория, методология, 
практика / Р.И. Грядовой, В.Я. Кикоть. – М. : Юнита-Дана, 2012. – 
312 с. 

4. Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса : учеб 4-е изд. перед. и доп. / 
Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. – М. : Изд-во Дело, 2010. – 352 с. 

5. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. –  
2-е вид., переробл. і доповн. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 
2014. – 396 с. 

6. Радченко С.Г. Етика бізнесу. Практикум : навч. посіб. / С.Г. Радченко – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 192 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням кейсів, 

інформаційних технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, тестування, захист індивідуальних 
проектів); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Міжнародний протокол та етикет. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2016/2017. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Латигіна А.Г., зав. каф. 
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5.6. Результати навчання.  
Набуття у студентів знань, вмінь і навичок, необхідних для 

ефективного співробітництва з іноземними партнерами. Ознайомлення 
з основними особливостями проведення ділових зустрічей з британськими 
та американськими партнерами. Засвоєння основних вимог етикету до 
підготовки і організації ділового прийому 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Вступ до мовознавства», «Культурологія», «Лінгвокраїнознавство», 
«Основи теорії мовної комунікації», «Практичний курс іноземної мови». 
5.8. Зміст.  

Роль і значення протоколу в міжнародних відносинах. Віденська 
конвенція про дипломатичні відносини. Співробітництво з іноземними 
партнерами. Етикет під час проведення офіційних заходів. Діловий 
етикет перекладача. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России и диплома-
тический этикет : учебник / А.Ф. Борунков. – М. : Интерпракс, 
1992. – 239 с. 

2. Вульф И. Современный этикет : учебник / И. Вульф. – М. : 
Кристина и К°, 1997. – 256 с. 

3. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры : учебник / М.М. Лебедева. – 
М. : Экономика, 1993. – 10 п.л. 

4. Муратов Л.Н. Diplomatic Documents and Diplomatic Correspondence 
in English. Москва, Астрель. АСТ, 2003. – 150 с. 

5. Feltham R.G. Diplomatic Handbook / R.G. Feltham. – L., 2001. – 164 р. 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Лекції, семінарські заняття 
5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська. 
 
5.1. Назва. Естетика. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2016/2017 р. 
5.4. Семестр. II. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Разіцький В.Й., канд. іст. наук, доц.  
5.6. Результати навчання. 

Виховання культурно розвинутого студентства, розкриття 
сутності законів краси і гармонії, щоб майбутні фахівці не мислили 
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стереотипами, а могли гідно спілкуватися на мистецькі теми, сформували 
розуміння якості та відчуття довершеності, отримали мотивацію до 
поглиблення знань і професійних якостей. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історії української культури», «Історія України». 
5.8. Зміст. 

Проблемне поле естетики як науки та навчальної дисципліни. 
Історія становлення та розвитку естетичної думки. Основні естетичні 
категорії. Естетична свідомість та її структура. Естетика літератури. 
Мистецтво як засіб естетичного розвитку. Естетика в житті людини і 
суспільства. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Адорно Т. Теорія естетики. / Т. Адорно. ‒ Київ : Видавництво 
Соломії Павличко «Основи», 2002. ‒ 518 с. 

2. Бычков В.В. Эстетика / В.В. Бычков. – М. : Гардарики, 2002. – 556 с. 
3. Борев Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Борев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 

704 с. 
4. Гильберт К.Э. История эстетики / К.Э. Гильберт, Г. Кун. – СПб : 
Алетея, 2000. – 653 с. 

5. Давиденко О.В. Эстетика : Учеб.-метод. пособие / О.В. Давиденко. ‒ 
М. : Аз, 1995. ‒ 279 с. 

6. Лозовий В.О. Естетика : навч. посіб. / В.О. Лозовий, М.П. Колесніков, 
О.В. Колеснікова. ‒ Київ : Юрінком Інтер, 2005. ‒ 208 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-

маційних технологій. 
5.11.Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Економічна теорія. 
5.2. Тип. Обов’язковий. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018 
5.4. Семестр. III. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Штундер І.О., канд. екон. наук, доц.  
5.6. Результати навчання.  

Формування економічної культури мислення та пізнання еконо-
мічних відносин суспільства. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
Базовий рівень знань шкільного курсу «Основи економіки». 

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

суспільства. Відносини власності. Форми організації суспільного 
виробництва та їх еволюція. Ринкова економіка: суть, структура та 
інфраструктура. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. 
Теорія поведінки споживача. Підприємство в умовах ринкового 
господарювання. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Бази-
левича. – 8 вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2012. – 702 с. 

2. Економічна теорія. Політекономія : підручник / за ред. В.М. Тара-
севича. – Київ : Знання, 2012. – 208 с. 

3. Економічна теорія : практикум / за заг. ред. В.Д. Базилевича. – Київ : 
Знання, 2013. – 494 с. 

4. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / 
В.М. Семененко, Д.І. Коваленко. – 2-ге вид. доп. та перероб. – Київ : 
Центр навч. літ., 2011. – 428 c. 

5. Лагутін В.Д. Макроекономіка : навч. посіб. / В.Д. Лагутін,  
Л.І. Пронкіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 268. 

6. Політекономія : підручник / за ред. Д.В. Ніколенка. – Київ : Центр 
навч. літ., 2009. – С. 631. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські та практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (опитування, тестування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1.Назва. Психологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018 р. 
5.4. Семестр. III. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Лагутіна Т.М. канд. пед. наук, доц.; Ржевський Г.М., канд. психол. 
наук, доц.; Вербицька Л.Ф., кенд. психол. наук, доц.; Скуловатова О.В., 
канд. психол. наук, доц. 
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5.6. Результати навчання.  
Знати: психологічну характеристику психічних пізнавальних 

процесів, властивостей, станів та утворень; основні закономірності 
функціонування психічних пізнавальних процесів; закономірності 
формування і розвитку особистості; фактори формування особистості; 
концепції особистості; психологічні концепції теорії діяльності та її 
основні компоненти.  

Вміти: застосовувати категоріальний апарат психології в системі 
професійного навчання і практичної діяльності; враховувати основні 
психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особис-
тості; сприймати науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію 
структурних елементів психіки особистості; усвідомлювати свою 
психічну сферу; аналізувати різноманітні види діяльності; пізнавати 
рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у особистості. 
5.7.Необхідні обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Знання з основ біології рівня повної загальної середньої освіти. 
5.8. Зміст.  

Методи психологічних досліджень. Індивід. Особистість, її 
структура. Психіка, її функції. Нервова система, мозок, психіка та 
поведінка людини. Когнітивна підструктура людини. Пізнавальні 
процеси, їх індивідуальні особливості, методи діагностики рівня 
розвитку, методи підвищення ефективності. Сенсорно-перцептивний 
рівень пізнання. Інтелект, творчі здібності та креативність. Емоції, 
почуття, стани; механізми їх виникнення, форми переживання, 
вираження. Засоби регуляції емоційних станів. Особистість: сутність, 
структура. Психологічні теорії особистості. Я-концепція як психоло-
гічний феномен. Спрямованість особистості. Темперамент. Характер. 
Здібності. Діяльність та її структура. Особистість як суб’єкт діяльності. 
Мета й мотиви діяльності. Міжособистісні стосунки в групі.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.А. Марченко. – Київ : Ніка-Центр, 
2015. – 320 с. 

2. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. – Київ : 
Либідь, 2004. – 272 с. 

3. Психология: Учебник для гуманитарных вузов / под общ. ред.  
В.Н. Дружинина. – СПб. : Питер, 2004. – 656 с. 

4. Статінова Н.П. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / Н.П. Ста-
тінова, Г.П. Сень – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 317 с. 

5. Загальна психологія : навч. посіб. / О.П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, 
О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – Київ : Центр навч. літ., 2012. – 295 с. 
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5.10. 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) . 
5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування усне, письмове опитування; перевірка 
підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 
презентації / курсової / розрахунково-графічної роботи / проекту / 
вправи / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання .Українська. 
 
5.1. Назва. Вступ до перекладознавства. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. III. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Дроздова Ю.В., канд. психол. наук, ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Опанування студентами загальних теоретичних понять перекла-
дознавства; оволодіння різною технікою перекладу, типами, видами, 
способами і жанрами перекладу, основами перекладацького аналізу 
тексту та ін. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Вступ до мовознавства», «Практичний курс іноземної мови». 
5.8. Зміст.  

Вступ до перекладознавства як навчальна дисципліна. Сучасні й 
класичні концепції перекладу. Значення перекладу в сучасному житті.  

Діяльність перекладача / тлумача. Типологія перекладів. Основні 
способи перекладу. Мовні одиниці перекладу. Основи перекладацького 
аналізу. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Корунець І.В. Теорія та практика перекладу : підручник / І.В. Корунець. – 
Київ : Нова книга, 2001. – 448 с. 

2. Savory T. The Art of Translation. – London, 2009. – 159 р. 
3. Терехова С.І. Завдання для самостійної підготовки студентів зі 

«Вступу до перекладознавства» / С.І. Терехова. – Київ : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2002. – 111 с. 

4. Newmark P. Approaches to Translation / P. Newmark. – Oxford, 1999. – 
220 р. 
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5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи, тестові 
завдання);  

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська 
 
5.1. Назва. Історія зарубіжної літератури. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. III, IV. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Шашенко С.Ю., канд. пед. наук, доц.; Циганок О.М., д-р філол. 
наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Засвоєння основних історичних особливостей розвитку світового 
літературного процесу; знайомство з особливостями, кращими 
надбаннями та духовними цінностями кожної з літературно-художніх 
епох – античністю, середніми віками, Відродженням, бароко і класи-
цизмом, просвітництвом і романтизмом, літературою ХІХ й ХХ століть у 
всьому розмаїтті літературних жанрів та стилів; оволодіння прийомами 
елементарного літературно-критичного аналізу художнього твору. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Сучасна українська література», «Вступ до мовознавства», 
«Культурологія». 
5.8. Зміст.  

Давньогрецька література. Римська література. Література епохи 
середньовіччя. Література епохи відродження. Західноєвропейська 
література. Зарубіжна література ХІХ століття. Зарубіжна література 
ХХ століття. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Алексеев М. История зарубежной литературы. Средние века. 
Возрождение : учебник / М. Алексеев. – М. : Высш. шк., 1999. – 460 с. 

2. Андреева Л. История зарубежной литературы конца 19 – начала 
20 в. : учебник / Л. Андреева. – М. : Высш. шк., 2001. – 245 с. 

3. Богословский В. История зарубежной литературы 19 в. : учебник / 
В. Богословский. – М., 2005. – 430 c. 

4. Антична література. Хрестоматія / упор. О.І. Білецький. – Київ : 
Вища шк., 2001. – 718 с. 
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5. Артамонов С. История зарубежной литературы 17–18 в. : учебник / 
С. Артамонов. – М. : Высш. шк., 1999. – 854 с. 

6. Богословский В. История зарубежной литературы 19 в. / В. Бого-
словский. – М. : Высш. шк/, 2002. – 640 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, індивідуальне завдання);  
– підсумковий контроль – екзамен.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Практичний курс другої іноземної мови. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020/2021 
5.4. Семестр. III, IV, V, VI, VII, VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Коваленко Л.В., ст. викл.; Мойсієнко О.Б., ст. викл.; Строкань Н.О., 
ст. викл.; Галаган В.Я., ст. викл.; Клименко Т.І., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Формування навичок іншомовного міжкультурного спілкування 
в типових комунікативних сферах та ситуаціях, релевантних для 
студентського контингенту. Оволодіння лінгвокраїнознавчими, 
соціокультурними і соціально-психологічними навичками, знаннями 
та вміннями, які забезпечать здатність та готовність особистості до 
міжкультурного діалогу 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Латинська мова», «Сучасна українська мова», «Практичний 
курс англійської мови». 
5.8. Зміст. 

Знайомство. Представлення. Сім’я. В гостях. Продукти харчування. 
Хобі. Самопрезентація. Професія. Адреса. Родинні стосунки. Вік. 
Сім’я і подружжя в Німеччині. Значення іноземних мов. Система 
освіти. В вихідні дні. Хобі. Квартира, дім, житло, інтер’єри, новосілля, 
знімання квартири/будинку. Одяг і його роль в житті людини, 
обговорення моди і смаків. Свята, запрошення в гості. В гостях. 
Здоров’я, хвороби і їх симптоми, лікарі і лікування, на прийомі у 
лікаря. Здоровий спосіб життя. Види міського транспорту. Київ. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Бориско Н. Самоучитель немецкого языка. Deutsch ohne Probleme / 
Н. Бориско. – Киев : Логос, 2000. Т.1, 2. – 396 с., 511 с. 

2. Комарова Ж.Т. Испанский для всех / Ж.Т. Комарова. – М. : Менеджер, 
2002. – 390 с. 
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3. Чичин А.В. Учебник испанского языка / А.В. Чичин. – М. : 
Московский лицей, 2003. – 496 с. 

4. Григорьев С.В. Испанский язык / С.В. Григорьев. – СПб. : КАРО, 
2004. – 160 с. 

5. Нуждин Г.А. Учебник современного испанского языка / Г.А. Нуждин. – 
М. : Айрис-пресс, 2006. – 521 с. 

6. Андріяш В.В. Ділова іспанська мова / В.В.Андріяш, Т.В.Новак. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 182 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, німецька, іспанська. 
 
5.1. Назва. Філософія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018 р. 
5.4. Семестр. IV. 
5.5. ПІБ лектора, вчений ступінь, посада.  

Боровська Л.О., канд. філософ. наук, доц. 
5.6. Результати навчання. 

Формування філософської культури мислення та пізнання навко-
лишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської 
методології. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

Знання та навички з психології, історії України, історії української 
культури. 
5.8. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби 
1. Всемирная философия. ХХ век / авт.-сост. А.А. Андриевский. – Мн. : 
Харвест, 2004. – 394 с. 

2. Філософія економіки : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / отв. 
ред. С.В. Синяков. – Киев : Альтепрес, 2002. – 384 с. 
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3. Потоцкая Ю.И. Хрестоматия по учебной дисциплине Философия для 
студентов всех специальностей всех форм обучения / Ю.И. Потоцкая, 
И.В. Тарасенко, В.А. Черненко. – Х. : Изд-во ХНЭУ, 2005. –256 с. 

4. Філософія. Хрестоматія : навч. посіб. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2010. – 160 с. 

Інтернет-ресурси: 
Велика бібліотека філософських текстів російською мовою. – Режим 
доступу : htt:www.philosophy.ru 
Бібліотека факультету філософії Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу : htt:www.philosci.univ.kiev.ua 
5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 

Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інфор-
маційних технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (опитування, колоквіуми, тестування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 

Знання та уміння студентів здійснюється на основі результатів 
поточного та підсумкового контролів за 100-баловою шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Практика перекладу з першої іноземної мови. 
5.2. Тип. Обов’язкова 
5.3. Рік навчання. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
5.4. Семестр. IV, V, VI, VII, VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Білоус Н.П. канд. філол. наук, доц.; Чала Н.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Засвоєння знань та набуття навичок і умінь у галузі практики 
перекладу 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Сучасна українська мова», «Вступ до мовознавства», «Вступ до 
перекладознавства», «Практичний курс іноземної мови». 
5.8. Зміст.  

Теоретичні та методологічні аспекти перекладу. Лексикологічні 
аспекти перекладу. Лексико-граматичні аспекти перекладу. Типи 
трансформацій відповідно до мовних рівнів. Еквівалентний переклад 
одиниць різних мовних рівнів. Поняття про редагування перекладу. 
Стиль перекладу в контексті редагування та перекладацької правки. 
Поняття про зіставний аналіз текстів. Поняття про перекладацький 
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аналіз тексту. Прагматичні аспекти перекладу. Дейктичні параметри 
тексту. Когезія та когерентність. Гендер. Перекладацькі лакуни. 
Типологічний аналіз. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Карабан В.І. Практика перекладу з англійської мови на українську : 
підручник / В.І. Карабан. – Київ : КНУ, 2003. – 576 с. 

2. Максимов С.Є. Перекладацький аналіз тексту / С.Є. Максимов,  
Т.О. Радченко. – Київ : Вид. КНЛУ, 1999. – 113 с. 

3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу : підручник / І.В. Корунець. – 
Вінниця : Нова книга, 2000. – 438 с. 

4. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банків-
ської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери / за ред. 
С.Я. Єрмоленко, Л.О. Пустовіт. – Київ, 2008. – 785 с. 

5. Русско-английский внешнеторговый и внешнеэкономический 
словарь / И.Ф. Жданова, И.Н. Браслова, Н.П. Васильева и др. – М. : 
Рус. яз., 2008. – 1022 с. 

6. Halliday M.A.K. Comparison and Translation / M.A.K. Halliday,  
A. Mclntosh, P. Strevens. The Linguistik Sciences and Language 
Teaching. – London, 1999. – 322 р. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (письмові контрольні роботи, усне опитування, 
тестові завдання);  

– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська 
 
5.1. Назва. Політологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Гусєва Н.Ю., канд. іст. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування цілісної, логічної, послідовної системи знань про 
політику як суспільне явище і соціальний феномен. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. 

«Історія України», «Філософія», «Соціологія», «Історія сучасного 
світу», «Історія держави і права». 



 58

5.8. Зміст.  
Політика та наука про політику. Основні етапи розвитку 

політичної думки. Політична влада як інструмент політики. Ресурси і 
види влади. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної 
влади. Політична еліта і політичне лідерство. Політична система 
суспільства. Політичний режим як механізм функціонування 
політичної системи суспільства. Держава як політичний інститут. 
Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Політична 
культура та політичні ідеології. Політичні процеси. Політичні 
конфлікти: сутність, типологія, функції та шляхи їх розв’язання. 
Вибори і стадії виборчого процесу. Світовий політичний процес і 
міжнародна політика. Україна у системі міжнародних політичних 
відносин та її місце у сучасному геополітичному просторі. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Політологія : підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна 
та ін. ; за ред. О.В. Бабкiної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., переробл., 
доповн. – Київ : Академiя, 2015. – 567 с. 

2. Бебик В.М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / В.М. Бебик. – Київ : Каравела, 2012. – 495 с. 

3. Політологія : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 
Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. Осипова. –  
2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Ін Юре, 2015. – 519 с.  

4. Політологія: наука про політику : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 
М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навч. літ. , 2009. – 840 с.  

5. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. Дробінка, 
Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький. – Київ : Центр навч. літ., 
2013. – 290 с.  

6. Політологія Нової доби : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Ф.М. Кирилюк. – К. : Академія, 2003. – 304 с.  

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

технологій. 
5.11. Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування, письмові 
контрольні роботи); 

– підсумковий контроль – екзамен. 
Оцінювання знань та умінь студентів здійснюється на основі 

результатів поточного та підсумкового контролів за 100-бальною 
шкалою. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
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5.1. Назва. Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Богатирьова К.В., канд. філол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Знати: визначення порівняльної лексикології англійської та 
української мов у системі лінгвістичних дисциплін; визначення 
одиниць та явищ порівнюваних мов, що становлять основу лекси-
кологічного аналізу; визначення ізоморфних та аломорфних ознак 
одиниць/явищ лексикологічного рівня. 

Повинен уміти: ілюструвати кожне теоретичне положення 
мовними прикладами; визначати найбільш суттєві лексикологічні 
характеристики англійської та української мов; визначати аломорфні 
ознаки англійської мови, які можуть спричиняти помилки в україно-
мовній аудиторії; визначати компоненти структури англійської мови, 
яких немає в структурі української мови, а також засоби, що застосо-
вуються для їх вираження в українській мові під час перекладу; 
поєднувати теоретичні знання з використанням вправ та практичних 
завдань, пов’язаних з лексикологічним аналізом мовних одиниць/явищ 
англійської та української мов. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Практичний курс першої іноземної мові», «Вступ до мовознавства», 
«Практика перекладу першої іноземної мови». 
5.8. Зміст.  

Основні поняття порівняльної типології. Місце лексикології в 
типологічній характеристиці англійської та української мов. Поняття 
ізоморфізму та аломорфізму. Поняття мовних рівнів. Лексичний 
рівень у системі типологічних досліджень. Суто типологічні методи 
аналізу. Практичні цілі вивчення дисципліни. Класифікація словни-
кового складу порівнюваних мов: а) слова загального індоєвропейського 
походження; б) рідні слова; в) слова, запозичені з інших мов. Асиміляція 
запозичень. Інтернаціональні слова. Українсько-англійські лексичні 
кореляції. Семантична класифікація словникового складу порівнюваних 
мов. Синоніми, їх класифікація. Ідеографічні та стилістичні синоніми. 
Полісемія. Антоніми, їх класифікація. Омоніми, їх класифікація. 
Семантичні поля, їх ізоморфізм. Поняття словосполучення у порівнюваних 
мовах. Класифікація словосполучень за основним компонентом. 
Класифікація фразеологічних одиниць: сполучення, єдності, зрощення 
(phraseological combinations; phraseological unities; phraseological fusions). 
Прислів’я, приказки, крилаті вислови, кліше. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Arnold I.V. The English Word / I.V. Arnold. – M. : GSS, 2000. – 300 с. 
2. Rayevska N.M. English Lexicology / N.M. Rayevska. – Kиїв : Освіта, 

2001. – 336 с. 
3. Анікієнко I.Г. Методичні вказівки з курсу лексикології англійської 
мови / І.Г. Анікієнко, І.М. Іонова. – Київ : Вища шк., 2006.  

4. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка / Г.Б. Антрушина, 
О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – 2 изд. – М. : Просвещение, 
2000. – 320 с. 

5. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов / 
І.В. Корунець. – Київ : Либідь, 2003. – 464 с. 

6. Пастушенко Т.В. Порівняльна лексикологія англійської та української 
мов / Т.В. Пастушенко. – Київ : Освіта України, 2011. – 245 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (контрольна робота); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. 
 
5.1. Назва. Основи теорії мовної комунікації. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2018/2019 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Латигіна Н.А., д-р філос. наук, проф. 
5.6. Результати навчання.  

Формування цілісного уявлення про значення мовної комунікації 
для професійної діяльності, системи прагмалінгвістичних знань про 
структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної, в тому 
числі міжкультурної комунікації, вмінь та навичок раціональної 
мовленнєвої поведінки, вмінь використовувати набуті знання у практиці 
іншомовного спілкування. Оволодіння основними поняттями і терміно-
логією теорії комунікації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Вступ до мовознавства», «Сучасна українська мова». 
5.8. Зміст.  

Прагматичний аналіз мовного спілкування. Структура мовленнєвого 
акту та його типи. Комунікативна ініціатива в діалозі. Дейксис і 
ситуація спілкування. Невербальні засоби спілкування. Основи культури 
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мовлення. Структура теорії мовної комунікації та її понятійний апарат. 
Одиниці мовленнєвої комунікації. Принципи і закономірності діалогічної 
взаємодії. Універсальні і етноспецифічні аспекти мовного спілкування та 
бар’єри міжкультурної комунікації. Перлокутивний і аллокутивний 
аспекти мовної комунікації. Комунікативні хиби та невдачі. Мовне 
спілкування у європейській культурі. Продукування і сприйняття 
мовлення у спілкуванні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації / О.В. Яшенкова. – 
Київ : Академія, 2010. – 312 с. 

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – 
Київ : Академія, 2004. – 344 с. 

3. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація / Н.П. Волкова. – 
Київ : Академія, 2006. – 256 с. 

4. Гришаева Л.И. Введение в теорію межультурной коммуникации / 
Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. – М. : Акадкмия, 2007. – 336 с. 

5. Олійник О. Риторика / О. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с. 
6. Онуфрієнко Г.С. Риторика / Г.С. Онуфрієнко. – Київ : Центр навч. 
літ., 2008. – 592 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, індивідуальні завдання);  
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська 
 
5.1. Назва. Психологія спілкування. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Лагутіна Т.М., канд. пед. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Знати: види психологічних впливів та способи протидії їм; 
тактики і техніки аргументації у діловому спілкуванні; зміст 
невербальної комунікації; організаційні аспекти проведення дискусії; 
етапи, стратегії і тактики переговорного процесу; основні принципи 
та норми групової роботи; технологічні й методичні прийоми та 
вправи, доцільність їх застосування. 
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Вміти: застосовувати технології стратегій і тактик у переговорному 
процесі; проводити дискусії; аргументувати позиції, розуміти зміст 
засобів невербальної комунікації. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Психологія», «Етика бізнесу». 
5.8. Зміст.  

Ресурси сфери почуттів; зміни установок, що регулюють 
почуття; боротьба із тривогою та страхами; уникнення депресивних 
переживань; керування емоційним станом у спілкуванні; регулювання 
настрою; виявлення причин емоційного дискомфорту; зниження 
ризику виникнення неврастенічних станів. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Березовська Л.І. Діагностика та корекція конфліктів як умова 
подолання синдрому професійного вигоряння : навч. посіб. / 
Л.І. Березовська, Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2013. – 65 с. 

2. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : Ельга ; 
Ніка-Центр, 2015. – 320 с.  

3. Кузнецов И.Н. Технология делового общения / И.Н. Кузнецов. – 
Минск : ИЦ Экономпресс, 2009. – 128 с. 

4. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. 
посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – Київ : Професіонал, 2007. – 
416 с. 

5. Собченко О.М. Психологія впливу : навч. посіб. / О.М. Собченко. – 
Київ : Кондор, 2013. – 158 с. 

5.10. 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) 

5.11. Методи та критерії оцінювання: 
– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; 
перевірка підготовленого есе / реферату / дайджесту / огляду / звіту 
/ конспекту / презентації / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання. Українська. 
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5.1. Назва. Історія першої іноземної мови. 
5.2. Тип. За вибором 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. V. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Білоус Н.П., доц., канд. філол. наук. 
5.6. Результати навчання.  

Засвоєння студентами матеріалу про загальні відомості, лінгвістичні 
характеристики та фонетичні особливості германських мов, походження 
англійської мови, особливості писемності, фонетики, граматики та 
лексики в давньоанглійський період, середньовіччя, розвиток 
національної літературної англійської мови до сучасного періоду 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Практичний курс іноземної мови», «Сучасна українська мова», 
«Вступ до мовознавства» 
5.8. Зміст.  

Теоретичні аспекти історії мови. Лінгвістичні та фонетичні 
особливості германських мов. Давньоанглійська мова. Писемність, 
фонетика, граматика і лексика давньоанглійського періоду. Серед-
ньовічна англійська мова. Англійська мова Нового періоду. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка : учебник / 
В.Д. Аракин – М. : ВЛАДОС, 2000. – 520 с. 

2. Arsenieva M.T., Balashova, Berkov V.P., Sloviova L.N. Introduction 
into the Germanic philology. 2002. – 240 с. 

3. Barber Ch. Linguistic Change in Present-Day English. London, 1999. –
154 р. 

4. Holmes, George. The Later Middle Ages 1272–1485. – L. : Nelson, 
1967. – 276 p. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування);  
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
 
5.1. Назва. Сучасна українська література. 
5.2. Тип. Обов’язкова 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Шашенко С.Ю., канд. пед. наук, доц.; Братаніч О.В., канд. філол. 
наук., доц. (УДУФМТ)  
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5.6. Результати навчання.  
Вивчення одного з найскладніших і найдраматичніших періодів 

української літератури доби тоталітаризму та відновлення незалежності 
України. Розвиток творчих і комунікативних здібностей студентів, 
самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння 
аргументовано доводити власну думку. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Сучасна українська мова», «Культурологія», «Історія України», 
«Філософія». 
5.8. Зміст.  

Життєвий і творчий шлях О. Довженка. Літературно-мистецьке 
життя. Художній процес 60-90-х років ХХ ст. Чорнобильська тематика в 
українській літературі ХХ ст. Сучасний літературний процес. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Історія української літератури ХХ ст. У 2-х кн. Кн. 2: Друга половина 
ХХ ст. : підручник / за ред. В.Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1998. – 512 с. 

2. Віват Г.І. Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості 
В. Стуса / Г.І. Віват. – Одеса : Прінт, 2013. – 175 с. 

3. Бондаренко А.І. Час вибору: Вивчення творчості Василя Симоненка : 
посібник / А.І. Бондаренко. – Київ : Знання, 2010. – 231 с. 

4. Косенко П. Українська література: проблеми розвитку / П. Косенко. – 
Київ : Наука, 1994. – 250 с. 

5. Кононенко П. Українська література: проблеми розвитку / 
П. Кононенко. – Київ : Вища школа, 2004. – 450 с. 

6. Панченко Л. Поезія Ліни Костенко / Л. Панченко. – Кіровоград, 
2007. – 48 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, індивідуальні завдання);  
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 

5.1. Назва. Порівняльна граматика першої іноземної та української мов. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Богатирьова К.В., канд. філол. наук, доц. 



 65

5.6. Результати навчання.  
Знання та уміння: 

– ілюструвати кожне теоретичне положення мовними прикладами; 
– визначати найбільш суттєві граматичні характеристики англійської 
та української мов; 

– визначати 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; 

– поєднувати теоретичні знання з використанням вправ та практичних 
завдань, пов’язаних з граматичним аналізом мовних одиниць/явищ. 

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

«Практика перекладу першої іноземної мови». 
5.8. Зміст.  

Основні поняття порівняльної типології. Місце граматики в 
типологічній характеристиці англійської та української мов. Морфо-
логічний рівень у системі типологічних досліджень. Типологічна 
класифікація мов за морфологічною ознакою. Практичні цілі вивчення 
дисципліни. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Баранова В.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та 
української мов : навч. посіб. / В. В. Баранова. – Суми : Сум. держ. 
ун-т, 2011. – 132 с.  

2. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української 
мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Освіта, 2000. – 160 с.  

3. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов / 
І.В. Корунець. – Київ : Либідь, 2003.  

4. Пастушенко Т.В. Зіставна граматика англійської та української мов / 
Т.В. Пастушенко. – Київ : Освіта України, 2010. – 20 с. 
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5. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского 
языков / В.Д. Аракин. – Львів : Просвещение, 2000. – 259 с.  

6. Жлуктенко Ю.О. Контрастивна лінгвістика: проблеми і перспективи / 
Ю.О. Жлуктенко, В.Н. Бублик // Мовознавство. –2002. – № 4. – С. 3–16.  

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (контрольна робота); 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, українська. 
 
5.1. Назва. Ділова іноземна мова (перша). 
5.2. Тип Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2017/2018. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Колот Л.А., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Оволодіння студентами знань та навичок достатніми для того, 
щоб здійснювати мовленнєву та мовну діяльність: розуміти основні 
ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході ділових бесід. 
Реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію 
під час обговорень, дискусій, бесід (володіння лексичним мінімумом 
ділових контактів, нарад). Розуміти автентичні тексти, пов’язані зі 
спеціальністю. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Практичний курс першої іноземної мови», «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням для економічних спеціальностей». 
5.8. Зміст.  

Співбесіда/працевлаштування. Встановлення контактів. Дискусії на 
робочому місці, світські події. Спілкування через Інтернет. Повсякденна 
адміністративна діяльність. Турагенство, аеропорт, залізничний вокзал 
тощо. На борту літака, в поїзді і т. ін. У готелі, ресторані, банку тощо. 
Структура компанії. Результати роботи. Продукція, послуги, процес. 
Штат. Політика. Реклама. Продаж. Купівля. Претензії. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Колот Л.А. Advanced Business English / Колот Л.А., Л.Г. Бальзаннікова. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 141 с. 

2. Mark Powell. Dynamic Presentations. Cambridge Business Skills. –
Cambridge University Press, 2013. – 15 с. 

3. Тарнопольський О.Б. Successful Presentations / О.Б. Тарнопольський, 
Ю.С. Авсюкевич. – Київ : Ленвіт, 2007. – 135 с. 
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4. Бербенець Л.І. Business English Communication Course / Л.І. Бербенець, 
Л.М. Хистова. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 203 с. 

5. Рудешко Є.В. Стислий курс ділової англійської мови. Concise 
Business English / Є.В. Рудешко, Л.С. Орлик. – Київ : Київ. нац. 
торг.-економ. ун-т, 2006. – 158 с. 

6. Тютченко Е.П. Іноземна комерційна документація / Е.П. Тютченко. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 88 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 
– практичні заняття – тренінги, презентації, дискусії, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль – контрольна робота; 
– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
 
5.1. Назва дисципліни. Національні інтереси в світовій геополітиці 
та геоекономіці. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Губицький Л.В., канд. іст. наук, доц. 
5.6. 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. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Історія України», «Політологія», «Філософія». 
5.8. Зміст.  

Предмет, об’єкт та завдання курсу «Національні інтереси в світовій 
геополітиці та геоекономіці». Методологічна основа курсу. Періодизація 
і структура курсу. Основні наукові ґеополітичні категорії і поняття. 
Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, значення. 
Історіографія до курсу «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 
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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 геоеко-
номічні 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Бабурин С.Н. Мир империй: Территория государства и мировой 
порядок / С.Н. Бабурин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. – 769 с. 

2. Базив Д.П. Геополитическая стратегия Украины / Д.П. Базив. – Київ : 
Институт государства и права Украины, 2000. – 191 с.  

3. Дергачев В.А. Геоэкономика Украины: (теоретические и прикладные 
основы) / В.А. Дергачев. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. – 244 с. 

4. Дергачев В.А. Геоэкономика. – К.: Вира-Р, 2002. – 510 с. 
5. Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація 
країн СНД / М.С. Дорошко. – Київ : Центр навч. літ., 2011. – 204 с.  

6. Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика / В.В. Мадіссон. – 
Київ : Либідь, 2003. – 174 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання. 
Лекції з використанням мультимедійних засобів, семінарські 

заняття з використанням сучасних інтерактивних технологій, круглі 
столи, конкурси, олімпіади. 
5.11.Методи та критерії оцінювання. 
– поточний контроль (комп’ютерне тестування, опитування); 
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 
 
5.1. Назва. Лінгвокраїнознавство країн першої мови. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2018/2019. 
5.4. Семестр. VI. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Януш О.Б., канд. філол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Систематизування соціокультурних знань про минуле та сьогодення 
англомовних країн, а також в розвитку на їх основі критичного, тобто 
компаративно-аналітичного, розуміння культури англомовних країн. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Практичний курс першої іноземної мови», «Основи теорії 

мовної комунікації», «Істрія першої іноземної мови». 
5.8. Зміст.  

Вивчення мовних одиниць, що найбільш яскраво відображають 
національні особливості культури народу – носія мови. Опанування 
знань про різні аспекти життя англомовних країн, традиції та звичаї; 
опанування країнознавчих знань з лінгвістичними структурами, які 
потрібні для правильної орієнтації під час роботи з пресою, спеціальною 
та художньою літературою та спілкуванням з носіями мови. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Гапонів А.Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підруч. для 
студ. та викладачів вищ. навч. закл. / А.Б. Гапонів, М.О. Возна. – 
Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. – 464 с. 

2. O’Driscoll J. «Britain» – Oxford Univ. Press, 1997. 
3. «Discover Britain», Cambridge University Press, 1997. 
4. Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь / под 
рук. В. В. Ощепковой. – М., 2002. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, індивідуальні завдання, 
контрольні роботи);  

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська. 
 
5.1. Назва. Стилістика першої іноземної мови. 
5.2. Тип. Обов’язкова 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Сошко О.Г., канд. філол. наук, доц.; Фінік Є.О., викл. 
5.6. 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. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Практичний курс іноземної мови», «Сучасна українська мова», 
«Вступ до мовознавства», «Історія іноземної мови», «Порівняльна 
граматика», «Порівняльна лексикологія. 
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5.8. 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. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови : підручник / Л.П. Єфімов. – 
Київ : Нова Книга, 2004. 

2. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. 
Теория и практика / Л.Г. Бабенко. – М. : Флинта, 2010. – 496 с. 

3. Бехта І.А. Теоретична фонетика англійської мови / І.А. Бехта. –  
Львів : ПП Інтерпринт, 2010. – 227 с. 

4. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М. : 
Флинта, 2002.Galperin I.R. Stylistics. – M. : Higher School Publ. 
House, 1981. – 384 с. 

5. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса / 
Т.А. Знаменская. – М. : Эдиториал, 2002. – 208 с. 

6. Кузнец М.Д. Стилистика английского языка / М.Д. Кузнец, 
Ю.М. Скребнев. – Л. : Просвещение, 2001. – 175 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль – залік 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська. 
 
5.1. Назва. Переклад іноземної комерційної документації. 
5.2. Тип. Обов’язкова 
5.3. Рік навчання. 2019-2020 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Тютченко Е.П., доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування вмінь ведення і перекладу комерційної документації 
відповідно до міжнародних стандартів та знань етики бізнесу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Практика перекладу», «Стилістика», «Порівняльна лексикологія 
першої іноземної та української мов», «Порівняльна граматика першої 
іноземної та української мов» 
5.8. Зміст.  

Комерційні папери та основні положення. Мета комерційних 
паперів. Основні види комерційних паперів. Комерційні документи: 
рахунок-фактура ; типи індосаментів, коносамент. Страхові документи: 
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типи страхових полісів, ризики покриття. Транспортні накладні, їх 
основні функції. Фінансові документи. Акредитиви: види акредитивів, 
інкасо, функції акредитивів їх переваги/недоліки при використанні 
експортом та імпортом. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Тютченко E.П. Foreign Commercial Paper / Е.П. Тютченко. – Kиїв : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 88 с. 

2. Контрактное право. Мировая практика: Собр. Документов. –  
В 3 т. – Т.І. Сделки. / под ред. и предисл. Г.В. Петровой. – М.,  
1992. – 351 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарськи заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, контрольні роботи);  
– підсумковий контроль – екзамен. 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
 
5.1.Назва. Соціологія 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Ванюшина О.Ф., канд. філол. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Дисципліна сприяє задоволенню освітніх інтересів особистості й 
розвитку таких компетенцій: формування розуміння сутності соціального 
життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу 
соціальних явиш та процесів. 
5.7.Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

Знання з індивідуального розділу «Філософія», «Політологія». 
5.8. Зміст.  

Соціологія як наука. Становлення і розвиток зарубіжної соціології. 
Історія становлення та розвитку соціології в Україні. Суспільство: 
сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура і соціальна 
стратифікація. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний 
контроль. Соціальні інститути суспільства. Особистість в системі 
соціальних зв’язків. Економічна соціологія як наука. Людина в сфері 
економічних відносин. Програмування та організація соціологічного 
дослідження. Опитування, спостереження та аналіз документів у 
соціологічному дослідженні. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби 
1. Лукашевич М.П. Соціологія: Базовий курс : підручник / М.П. Лука-
шевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2011. – 458 с. 
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2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та 
галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. Сірий. – Кb]d : Атіка, 2009– 492 с. 

3. Соціологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. вид. / за ред. В.Г. Горо-
дяненка. – 3-є, переробл., доповн. – Київ : Академія, 2006. – 544с. 

4. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О. Макеєва. – Київ : Знання, 
2006. – 372с. 

5. Соціологія : підручник / за ред. В.М. Пічі. – 3-тє вид., стереотип. – 
Львів : Магнолія 2006, 2008. – 278 с. 

6. Ванюшина О.Ф. Соціологія: опорний конспект лекцій 
5.10. 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,)  

5.11. Методи та критерії оцінювання.  
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  

– підсумковий контроль – залік . 
3.15. Мова навчання та викладання .Українська. 
 
5.1. Назва. Конфліктологія. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Берзінь В.І., д-р мед. наук, проф.  
5.6. Результати навчання.  
– з’ясовувати соціально-психологічні причинно-наслідкові зв’язки в 
організаціях, аналізувати, узагальнювати їх у певній системі;  

– структурувати завдання у відповідності до індивідуально-психологічних 
особливостей працівників та їх кваліфікації;  

– добирати виконавців, розподіляти завдання з урахуванням професійних 
та особистісних рис; 

– вміти застосовувати мотиваційний компонент у взаємодії з підпо-
рядкованими працівниками; 

– враховувати в управлінській діяльності і уміти корегувати негативні 
прояви конфліктної взаємодії в організації; 

– здатність аналізувати і коригувати емоційно-вольовий, мотиваційний, 
регуляторний, інформаційний компоненти професійної діяльності 
фахівців в організації; 
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– намагатись гармонізувати людські стосунки та створювати позитивний 
соціально-психологічний мікроклімат в організації;  

– виявляти психологічні чинники забезпечення якості професійної 
діяльності та результатів;  

– використовувати психологічні засоби в налагодженні ефективних 
комунікацій під час управління; 

– вдосконалювати та розвивати психологічне забезпечення менеджменту 
підприємства; 

– володіти методами психологічної оцінки персоналу; 
– визначати соціально-психологічну ефективність управління персоналу; 
– використовувати знання, навички і уміння з конфліктології в процесі 
професійного навчання і діяльності; 

– аналізувати причини і ознаки конфліктів, результати їх діагностики 
і прогнозування; 

– вивчати особливості конфліктної взаємодії працівників виконавчої 
та управлінської ланок і впроваджувати психологічні методи 
конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій; 

– формувати психологічні програми розв’язання конфліктних ситуацій в 
організації; 

– формувати пропозиції щодо підвищення рівня компетентності 
працівників організації в галузі конфліктології. 

5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Психологія», «Соціальна психологія». 

5.8. Зміст.  
Об’єкт, предмет, завдання та основні категорії конфліктології. 

Концептуальні основи внутрішньоособистісних конфліктів та способи 
їх розв’язання. Особливості вивчення проявів і регуляції міжособистісних 
конфліктів. Природа, детермінанти та способи розв’язання групових 
конфліктів. Причини, наслідки і способи управління конфліктами в 
організації. Передумови, способи попередження та розв’язання 
конфліктів в сфері управління. Технології управління конфліктами. 
Діяльність керівника з урегулювання конфліктів в організації.  
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
1. Донченко Е.А. Личность: Конфликт, гармония / Е.А. Донченко, 
Г.М. Титаренко. – Киев : Экмос, 1987. – 216 с. 

2. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики / 
М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – Київ : Ельга ; 
Ніка-Центр, 2013. – 320 с. 

3. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта : учеб. пособие, 
стереотип / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – Киев : МАУП, 2012. – 256 с. 

4. Пірен М.І.Основи конфліктології : навч. посіб. / М.І. Пірен. – 2-е 
вид. – Київ : КВГІ, 1997. – 212 с. 
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5. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навч. 
посіб. / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов’якель. – Київ : Професіонал, 2007. – 416 с. 

6. Березовська Л.І. Діагностика та корекція конфліктів як умова 
подолання синдрому професійного вигоряння : навч. посіб. /  
Л.І. Березовська, Т.Д. Щербан. – Мукачево : МДУ, 2013. – 65 с. 

5.10. 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). 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль (тестування з використанням комп’ютерної техніки, 
письмові контрольні роботи, захист міні-проектів);  

– підсумковий контроль – залік . 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська. 

 
5.1. Назва. Усний переклад. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII, VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Білоус Н.П., канд. філол. наук, доц.; Чала Н.М., ст. викл. 
5.6. Результати навчання.  

Засвоєння знань та набуття навичок і умінь виконання усного 
послідовного та синхронного перекладу. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Сучасна українська мова», «Вступ до мовознавства», «Вступ до 
перекладознавства», «Практичний курс іноземної мови», «Практика 
перекладу», «Лінгвокраїнознавство», «Порівняльна граматика», 
«Порівняльна лексикологія». 
5.8. Зміст.  

Переклад як засіб міжмовної та міжкультурної комунікації. 
Сприйняття та розуміння повідомлень під час перекладу. Типи 
контекстів та контекстуальних зв’язків в усному дискурсі. Семантичні 
аспекти інтерпретації. Семантична надмірність усних повідомлень. 
Основи перекладацького скоропису. Лексичні аспекти усного перекладу. 
«Пропуски» у сприйнятті усного тексту та «заповнення їх» при 
перекладі. Базові поняття та принципи синхронного перекладу. 
Функціональна система синхронного перекладу. Антиципація в 
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усному синхронному перекладі. Компресія та розширення в синхронному 
перекладі. Граматичні труднощі при перекладі усних текстів. Особливості 
синхронного перекладу в умовах складної міжмовної комунікації. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська 
мова) / С.Є. Максімов. – Київ : Ленвіт, 2007. – 416 с. 

2. Мірам. Г. Практикум з усного перекладу : Мультимедійний формат : 
посіб. з англ. мови для ВНЗ / Г. Мірам. – Київ : Факт, 2005 – 152 с. 

3. Ганічева Т.В. Усний двосторонній переклад: Міжнародні документи у 
галузі прав людини : [посіб. для студ. ВНЗ за спец. «Переклад» 
(англійська мова)] / Т.В. Ганічева. – Харків : ХНУРЕ, 2007. – 276 c. 

4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. 
Граматичні тріднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні 
проблеми / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 576 с.  

5. Переклад англомовної технічної літератури / за ред. Л.М. Черноватого, 
В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга2006. – 291 с. 

6. Переклад англомовної юридичної літератури / за ред. Л.М. Черноватого, 
В.І. Карабана. – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 447 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції, семінарські та практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання.  
– поточний контроль – тестування з використанням комп’ютерної 
техніки, усне опитування, усний переклад, зіставний аналіз тексту 
мови-оригіналу та мови-перекладу;  

– підсумковий контроль – залік . 
5.12. Мова навчання та викладання. Українська, англійська. 
 
5.1. Назва. Семантико стилістичні проблеми перекладу фахових текстів. 
5.2. Тип. За вибором. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VII, VIII. 
5.5. Лектор, науковий ступінь, посада.  

Прима В.В., канд. філол. наук, доц.; Довженко І.В., канд. філол. 
наук, доц.  
5.6. Результати навчання.  

Вивчення базових семантико-стилістичних понять, особливостей 
англомовних текстів торговельно-економічної тематики; специфіки 
використання засобів різних мовних рівнів в стилістичній функції; 
функцій тих чи інших стилістичних прийомів українською мовою та 
аналогічних явищ української мови – англійською мовою; формування 
навичок подолання різного роду семантико-стилістичних труднощів 
під час перекладу тексту економічного характеру. 
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5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  
«Практичний курс першої іноземної мови», «Сучасна українська 

мова», «Порівняльна лексикологія першої іноземної та української 
мов», «Стилістика першої іноземної мови», «Порівняльна граматика 
першої іноземної та української мов». 
5.8. Зміст.  

Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми 
науково-технічного перекладу. Способи перекладу лексичних одиниць. 
Переклад термінів. Переклад слів-реалій, назв, власних назв, іншомовних 
слів та передача абревіатур, ініціалів імен і умовних позначок у перекладі. 
Семантико-стилістичні проблеми перекладу фахових текстів торговельно-
економічного спрямування. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
1. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури : 
підручник / В. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 576 с. 

2. Корунець Л.І. Теорія і практика перекладу : підручник / Л.І. Корунець. – 
Вінниця : Нова книга, 2001. – 446 с. 

3. Бербенець Л.І. Англійська мова комерційного права : підручник / 
Л.І. Бербенець. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 1999. – 229 с. 

4. Латигіна А. Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту : 
підручник / А. Латигіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 1999. – 257 с. 

5. Латигіна А. An English Reader on Law / А. Латигіна, Н. Бессараб,  
Е. Тютченко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 241 с. 

6. Хистова Л. English for the Hospitality and Tourism Business / Л. Хистова. – 
Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 257 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Практичні заняття. 

5.11. Методи оцінювання. 
– поточний контроль (усне опитування, індивідуальні завдання, 
контрольні роботи);  

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання. Англійська, українська. 
 
5.1. Назва. Охорона праці. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020. 
5.4. Семестр. VIII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Палієнко О.О., канд. техн. наук, доц.; Гахович С.В., канд. техн. 
наук, доц.  
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5.6. Результати навчання.  
Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження 

здоров’я та матеріальних цінностей. Організація практичної роботи на 
виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодав-
чих положень і вимог нормативної документації, безпеку технологічних 
процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну профілактику. 
5.7. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Основи екології», «Безпека життєдіяльності». 
5.8. Зміст.  

Законодавча та нормативна база України про охорону праці. 
Організаційні основи та координація робіт з охорони праці. 

Виробничий травматизм та професійні захворювання. Оцінка 
ризиків на робочому місці. Аналітична оцінка умов праці на робочому 
місці. Загальні питання гігієни, фізіології праці та виробничої 
санітарії. Повітря робочої зони. Освітлення. Вібрація. Шум. 
Виробничі випромінювання. Організаційно-технічні заходи і засоби 
безпеки. Електробезпека. Основні поняття та значення пожежної 
безпеки. Системи попередження пожеж та пожежного захисту. 
5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 
1. Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник / М.П. Гандзюк, 
Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – Київ : Каравела, 2012. – 384 с.  

2. Основи охорони праці : підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, 
В.В. Зацарний та ін. ; за ред. К.Н. Ткачука. – 3-е вид., доповн. та 
переробл. – Київ : Основа, 2011. – 448 с. 

3. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за 
міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г.Г. Гогіташвілі. – Київ : 
Знання, 2007. – 367 с. 

4. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці : 
навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Русаловський. – Київ : 
Центр навч. літ., 2009. – 295 с. 

5. Третьяков О.В.Охорона праці : навч. посіб. з тестовим комплексом 
на CD / О.В. Третьяков, В.В. Зацарний, В.Л. Безсонний ;за ред.  
К.Н. Ткачука. – Київ : Знання, 2010. – 167 с. 

6. Охорона праці (практикум) : навч. посіб. / за заг. ред. І. П. Пістуна. – 
Львів : Тріада плюс, 2011. – 436 с. 

5.10. Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  
Лекції: оглядові, тематичні, проблемні, відео-лекції. 
Практичні заняття. Імітаційні неігрові: розв’язання ситуаційних 

завдань, рішення задач; Репродуктивні та проблемно-пошукові: 
виконання індивідуальних завдань, дискусії, кейси, робота в малих 
групах, моделювання ситуацій. 
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5.11. Методи та критерії оцінювання: 
– поточний контроль – усне та письмове опитування, тестування, 
перевірка практичних завдань, конспектів, презентацій; 

– підсумковий контроль – залік.  
5.12. Мова навчання та викладання. Українська.  
 
5.1. Назва. Екологія. 
5.2. Тип. Обов’язкова. 
5.3. Рік навчання. 2019/2020.  
5.4. Cеместр. VIII. 
5.5. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.  

Бохан А. В., канд. екон. наук, доц. 
5.6. Результати навчання.  

Формування системного розуміння екологічних процесів і явищ, 
які набувають особливих форм прояву та значення в розвитку суспільства; 
володіння культурою екологічного мислення, екологічного світогляду 
та знання екологічних законів; розуміння визначальних принципів і 
концептуальних підходів щодо економічної оцінки природних ресурсів і 
потенціалу їх використання; формування умінь і навичок аналітичної 
інтерпретації сучасних екологічних тенденцій та їх прогресивних проявів 
у професійній діяльності; уміння аналізувати показники стану навко-
лишнього середовища та економічної ефективності природоохоронних 
заходів; засвоєння методичних підходів до оцінки природно-ресурсного 
потенціалу та його екологічно прогресивних форм використання в 
практичній діяльності; застосування методів емпіричного та статистичного 
аналізу щодо визначення стану міжнародного екологічного середовища; 
розуміння основних тенденцій розвитку екологічної реклами та 
механізмів використання сучасних маркетингових комунікацій. 
5.7 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.  

«Біологія», «Географія», «Природознавство», «Основи екології».  
5.8. Зміст. 

Предмет, зміст і завдання дисципліни. Екосистеми та їх значення в 
функціонуванні біосфери. Науково-технічний прогрес і природокорис-
тування. Система екологічного управління. Екологічне законодавство 
та правове регулювання еколого-економічних відносин. Фінансування 
та економічне стимулювання екологічної діяльності. Екологічна 
ефективність екологічних і природоохоронних заходів. Техногенне 
навантаження та галузеві аспекти екології. Механізм екологізації 
економіки. Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування. 
Екологізація підприємництва. Регіональні екологічні проблеми. 
Екологічна безпека. Міжнародна екологічна діяльність. 
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5.9. Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби 
1. Бохан А.В. Екологія : опор. конспект / А.В. Бохан. – Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 148 с. 

2. Бохан А.В. Основи екології : зб. практ. задач / А.В. Бохан. – Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 47 с. 

3. Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин 
людини і довкілля / А.А. Івашура, Л.Е. Добрунова. – Харків : ХНЕУ, 
2011. – 151 с. 

4. Олійник Я.Б. Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, 
О.П. Гавриленко – Київ : Знання, 2012. – 558 с. 

5. Екологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авторів ; за заг. 
ред. О.Є. Пахомова. – Харків : Фоліо, 2014. – 666 с. 

6. Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування : 
навч. посіб. / М.С. Мальований, Г.З. Леськів – Херсон : Олді-плюс, 
2014. – 316 с. 

5.10 Заплановані навчальні заходи та методи навчання. 
Лекції, практичні заняття. 

5.11. Методи та критерії оцінювання: 
– поточний контроль (опитування, тестування, дайджест, моніторинг 
ринків); 

– підсумковий контроль – залік. 
5.12. Мова навчання та викладання: українська. 
 

 
 

ПРАКТИКА 
 

Виробнича переддипломна практика 
Термін проходження та форма контролю 
Курс ІV, тривалість – 6 тижнів. Залік. 
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