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Каталог дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки за спеціальністю на 2021-2022 н.р. 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 
 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

035 Філологія  

на 2021-2022 н.р. 



Кафедра, що 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 
Компетентності 

(загальні та/або фахові,  

на розвиток яких 

спрямована навчальна 

дисципліна 

Результати 

навчання за 

навчальною 

дисципліною 

Методи викладання, що 

пропонуються (лекції, 

практики, командна робота, 

проєктна робота, проблемні 

заняття тощо) 

Рівень освіти, для 

якого 

пропонується 

дисципліна 

Перелік галузей знань / 

спеціальність, для яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, які 

можуть за-

писатися на 

дисципліну * 

Вхідні вимоги до 

здобувачів, які 

хочуть обрати 

дисципліну / до 

аудиторії 

Обмеження 

щодо 

семестру 

вивчення 
Лекції 

Семінарські та 

практичні заняття, 

лабораторні 

роботи 

Переклад науково-технічних текстів 



Кафедра 

германсь

кої 

філології 

Жулавс

ька О.О. 

Жулавс

ька О.О. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

вільно, гнучко 

й ефективно 

використовува

ти мови, що 

вивчаються, в 

усній та 

письмовій 

формі, у 

різних 

жанрово-

стильових 

різновидах і 

регістрах 

спілкування 

(офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному)

, для 

розв’язання 

комунікативни

х завдань у 

різних сферах 

життя. 

Вільно 

спілкуватис

я з 

професійни

х питань із 

фахівцями 

та 

нефахівцям

и 

державною 

та 

іноземними 

мовами 

усно й 

письмово, 

використов

увати їх для 

організації 

ефективної 

міжкультур

ної 

комунікації. 

Знати й 

розуміти 

систему 

мови, 

загальні 

властивості 

літератури 

як 

мистецтва 

слова, 

історію 

мови (мов) і 

літератури 

(літератур), 

Лекції, практики, 

командна робота 

Бакалаврсь

кий 

035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмеже

нь 



що 

вивчаються

, і вміти 

застосовува

ти ці знання 

у 

професійні

й 

діяльності. 

 

Основи редагування перекладів 



Кафедра 

германсь

кої 

філології 

Черник 

М.В. 

Черник 

М.В. 

Навички 

використання 

інформаційних 

і 

комунікаційни

х технологій. 

Усвідомлення 

засад і 

технологій 

створення 

текстів різних 

жанрів і стилів 

державною та 

іноземною 

(іноземними) 

мовами. 

 

Співпрацюв

ати з 

колегами, 

представни

ками інших 

культур та 

релігій, 

прибічника

ми різних 

політичних 

поглядів 

тощо. 

Аналізуват

и й 

інтерпретув

ати твори 

української 

та 

зарубіжної 

художньої 

літератури 

й усної 

народної 

творчості, 

визначати 

їхню 

специфіку й 

місце в 

літературно

му процесі 

(відповідно 

до обраної 

спеціалізаці

ї). 

 

Лекції, практики, 

командна робота 

Бакалаврсь

кий 

035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмеже

нь 

Переклад галузевої термінології 



Кафедра 

германсь

кої 

філології 

Медвідь 

О.М. 

Медвідь 

О.М. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

вільно, гнучко 

й ефективно 

використовува

ти мови, що 

вивчаються, в 

усній та 

письмовій 

формі, у 

різних 

жанрово-

стильових 

різновидах і 

регістрах 

спілкування 

(офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному)

, для 

розв’язання 

комунікативни

х завдань у 

різних сферах 

життя. 

 

Вільно 

спілкуватис

я з 

професійни

х питань із 

фахівцями 

та 

нефахівцям

и 

державною 

та 

іноземними 

мовами 

усно й 

письмово, 

використов

увати їх для 

організації 

ефективної 

міжкультур

ної 

комунікації. 

Знати й 

розуміти 

систему 

мови, 

загальні 

властивості 

літератури 

як 

мистецтва 

слова, 

історію 

мови (мов) і 

літератури 

(літератур), 

Лекції, практики, 

командна робота 

Бакалаврсь

кий 

035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмеже

нь 



що 

вивчаються

, і вміти 

застосовува

ти ці знання 

у 

професійні

й 

діяльності. 

 

Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим модулем: копірайтинг 



Кафедра 

германсь

кої 

філології 

Прокоп

енко 

А.В., 

Гарцуно

ва Л. В. 

Прокоп

енко 

А.В., 

Гарцуно

ва Л. В. 

Навички 

використання 

інформаційних 

і 

комунікаційни

х технологій. 

Здатність до 

збирання й 

аналізу, 

систематизації 

та 

інтерпретації 

мовних, 

літературних, 

фольклорних 

фактів, 

інтерпретації 

та перекладу 

тексту 

(залежно від 

обраної 

спеціалізації). 

 

 

Вільно 

спілкуватис

я з 

професійни

х питань із 

фахівцями 

та 

нефахівцям

и 

державною 

та 

іноземними 

мовами 

усно й 

письмово, 

використов

увати їх для 

організації 

ефективної 

міжкультур

ної 

комунікації. 

Розуміти 

основні 

проблеми 

філології та 

підходи до 

їх 

розв’язання 

із 

застосуванн

ям 

доцільних 

методів та 

інноваційни

х підходів 

Лекції, практики, 

командна робота 

Бакалаврсь

кий 

035 Філологія 42 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмеже

нь 



Юридична термінологія 



Кафедра 

германсь

кої 

філології 

 Шуменк

о О.А. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність до 

організації 

ділової 

комунікації. 

 

Вільно 

спілкуватис

я з 

професійни

х питань із 

фахівцями 

та 

нефахівцям

и 

державною 

та 

іноземними 

мовами 

усно й 

письмово, 

використов

увати їх для 

організації 

ефективної 

міжкультур

ної 

комунікації. 

Знати й 

розуміти 

систему 

мови, 

загальні 

властивості 

літератури 

як 

мистецтва 

слова, 

історію 

мови (мов) і 

літератури 

(літератур), 

Практичні заняття, 

командна робота 

Бакалаврсь

кий 

035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмеже

нь 



що 

вивчаються

, і вміти 

застосовува

ти ці знання 

у 

професійні

й 

діяльності. 

 

Основи синхронного перекладу 



Кафедра 

германсь

кої 

філології 

Медвідь 

О.М. 

Медвідь 

О.М. 

Здатність 

працювати в 

команді та 

автономно. 

Здатність до 

організації 

ділової 

комунікації. 

 

Співпрацюв

ати з 

колегами, 

представни

ками інших 

культур та 

релігій, 

прибічника

ми різних 

політичних 

поглядів 

тощо. 

Знати й 

розуміти 

систему 

мови, 

загальні 

властивості 

літератури 

як 

мистецтва 

слова, 

історію 

мови (мов) і 

літератури 

(літератур), 

що 

вивчаються

, і вміти 

застосовува

ти ці знання 

у 

професійні

й 

діяльності. 

Лекції, практичні 

заняття, командна 

робота 

Бакалаврсь

кий 

035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмеже

нь 

 


