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Кафедра, що 

пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Загальна 

компетентність, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання за 

навчальною дисципліною 

Методи 

викладання, 

що 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

проєктна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень освіти, 

для якого 

пропонується 

дисципліна 

Перелік 

галузей знань 

/ 

спеціальність, 

для яких 

пропонується 

дисципліна 

Кількість 

здобувачів, 

які можуть 

за-писатися 

на 

дисципліну 

* 

Вхідні 

вимоги до 

здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

/ до 

аудиторії 

Обмеження 

щодо 

семестру 

вивчення Лекції 

Семінарські та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Офісна діяльність та легалізація 

Кафедра 

германської 

філології 

Прокопенко 

А.В. 

Прокопенко 

А.В. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

вільно, гнучко й 

ефективно 

використовувати 

мови, що 

Співпрацювати з 

колегами, 

представниками 

інших культур та 

релігій, прибічниками 

різних політичних 

поглядів тощо. 

Мати навички 

управління 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

проєктна 

робота 

Бакалаврський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



вивчаються, в 

усній та 

письмовій 

формі, у різних 

жанрово-

стильових 

різновидах і 

регістрах 

спілкування 

(офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному), 

для розв’язання 

комунікативних 

завдань у різних 

сферах життя. 

Здатність до 

організації 

ділової 

комунікації. 

комплексними діями 

або проектами при 

розв’язанні складних 

проблем у 

професійній 

діяльності в галузі 

обраної філологічної 

спеціалізації та нести 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах. 

та/або навчання. 

Спецрозділи перекладу зі змістовим модулем: переклад ділового мовлення 

Кафедра 

германської 

філології 

Баранова 

С.В. 

Баранова 

С.В. 

Куліш В.С. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність 

вільно, гнучко й 

ефективно 

використовувати 

мови, що 

вивчаються, в 

Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

різних жанрів і стилів 

державною та 

іноземними мовами. 

Збирати, аналізувати, 

систематизувати й 

інтерпретувати факти 

мови й мовлення й 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалаврський 035 Філологія 42 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



усній та 

письмовій 

формі, у різних 

жанрово-

стильових 

різновидах і 

регістрах 

спілкування 

(офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному), 

для розв’язання 

комунікативних 

завдань у різних 

сферах життя. 

Здатність до 

організації 

ділової 

комунікації. 

 

використовувати їх 

для розв’язання 

складних задач і 

проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання. 

 

Інноваційні освітні технології у викладанні іноземних мов 

Кафедра 

германської 

філології 

Красуля 

А.В. 

Красуля 

А.В. 

Здатність до 

пошуку, 

опрацювання та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел. 

Здатність до 

організації 

ділової 

комунікації. 

Мати навички 

управління 

комплексними діями 

або проектами при 

розв’язанні складних 

проблем у 

професійній 

діяльності в галузі 

обраної філологічної 

спеціалізації та нести 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалаврський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



 відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах. 

Розуміти основні 

проблеми філології та 

підходи до їх 

розв’язання із 

застосуванням 

доцільних методів та 

інноваційних підходів. 

Практика перекладу міжнародної економічної термінології 

Кафедра 

германської 

філології 

Ущаповська 

І.Л. 

Овсянко 

О.Л. 

Ущаповська 

І.Л. 

 Куліш В.С. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність вільно 

оперувати 

спеціальною 

термінологією 

для розв’язання 

професійних 

завдань. 

Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

різних жанрів і стилів 

державною та 

іноземними мовами. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалаврський 035 Філологія 63 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 

Практика перекладу текстів з митного права 

Кафедра 

германської 

філології 

 Шуменко 

О.А. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність вільно 

Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

різних жанрів і стилів 

Практичні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалаврський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



оперувати 

спеціальною 

термінологією 

для розв’язання 

професійних 

завдань. 

державною та 

іноземними мовами. 

 

Переклад текстів з цивільного права 

Кафедра 

германської 

філології 

 Шуменко 

О.А. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність вільно 

оперувати 

спеціальною 

термінологією 

для розв’язання 

професійних 

завдань. 

 

 

Здійснювати 

лінгвістичний, 

літературознавчий та 

спеціальний 

філологічний аналіз 

текстів різних стилів і 

жанрів. Мати навички 

управління  

комплексними діями 

або проектами при 

розв’язанні складних 

проблем у професійній 

діяльності в галузі 

обраної філологічної 

спеціалізації та нести 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах. 

Практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалаврський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 

Нотаріальний переклад 

Кафедра 

германської 

філології 

 Ємельянова 

О.В. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

Практичні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалаврський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



ситуаціях. 

Здатність вільно 

оперувати 

спеціальною 

термінологією 

для розв’язання 

професійних 

завдань. 

різних жанрів і стилів 

державною та 

іноземними мовами. 

 

Практика перекладу текстів з міжнародного права 

Кафедра 

германської 

філології 

 Куліш В.С. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність вільно 

оперувати 

спеціальною 

термінологією 

для розв’язання 

професійних 

завдань. 

 

Здійснювати 

лінгвістичний, 

літературознавчий та 

спеціальний 

філологічний аналіз 

текстів різних стилів і 

жанрів. Мати навички 

управління 

комплексними діями 

або проектами при 

розв’язанні складних 

проблем у професійній 

діяльності в галузі 

обраної філологічної 

спеціалізації та нести 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах. 

 

 

Практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Бакалаврський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



Практика перекладу з німецької мови для економістів 

Кафедра 

германської 

філології 

 Щигло 

Л.В. 

Єгорова О.І. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність вільно 

оперувати 

спеціальною 

термінологією 

для розв’язання 

професійних 

завдань. 

 

Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

різних жанрів і стилів 

державною та 

іноземними мовами. 

 

Практичні 

заняття, 

командна 

робота 

Бакалаврський 035 Філологія 42 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 

Практика перекладу з німецької мови для юристів 

Кафедра 

германської 

філології 

 Степанов 

В.В. 

Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Здатність вільно 

оперувати 

спеціальною 

термінологією 

для розв’язання 

професійних 

завдань. 

 

 

Знати принципи, 

технології і прийоми 

створення усних і 

письмових текстів 

різних жанрів і стилів 

державною та 

іноземними мовами. 

 

Практики, 

проблемні 

заняття 

Бакалаврський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем: композиція текстів різних жанрів 

Кафедра 

германської 

філології 

Ємельянова 

О.В 

Ємельянова 

О.В. 

Уміння 

виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми. 

Здатність вільно 

орієнтуватися в 

різних 

лінгвістичних 

напрямах і 

школах. 
Усвідомлення 

ролі 

експресивних, 

емоційних, 

логічних засобів 

мови для 

досягнення 

запланованого 

прагматичного 

результату. 

Створювати, 

аналізувати й 

редагувати тексти 

різних стилів та 

жанрів. 

Використовувати 

спеціалізовані 

концептуальні знання з 

обраної філологічної 

галузі для розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог.  

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістерський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 

Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови зі змістовим модулем: європейські мови в міжкультурній комунікації 

Кафедра 

германської 

філології 

Мовчан Д.В. Овсянко 

О.Л. 

Мовчан Д.В. 

Здатність вільно 

користуватися 

спеціальною 

термінологією в 

обраній галузі 

філологічних 

досліджень. 

Здатність 

застосовувати 

поглиблені 

Доступно й 

аргументовано 

пояснювати сутність 

конкретних 

філологічних питань, 

власну точку зору на 

них та її 

обґрунтування як 

фахівцям, так і 

широкому загалу, 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

Магістерський 035 Філологія 42 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 
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знання з обраної 

філологічної 

спеціалізації для 

вирішення 

професійних 

завдань. 

Здатність 

критично 

осмислювати 

історичні 

надбання та 

новітні 

досягнення 

філологічної 

науки. 

зокрема особам, які 

навчаються.  

Планувати, 

організовувати, 

здійснювати і 

презентувати 

дослідження та/або 

інноваційні розробки 

в конкретній 

філологічній галузі. 

проблемні 

заняття 

Корпусна лінгвістика зі змістовим модулем: проблеми перекладу галузевих термінів 

Кафедра 

германської 

філології 

Медвідь 

О.М. 

 

Степанов 

В.В. 

Уміння 

виявляти, 

ставити та 

вирішувати 

проблеми. 

Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність 

критично 

осмислювати 

історичні 

надбання та 

новітні 

досягнення 

Здійснювати 

науковий аналіз 

мовного, 

мовленнєвого й 

літературного 

матеріалу, 

інтерпретувати та 

структурувати його з 

урахуванням 

доцільних 

методологічних 

принципів, 

формулювати 

узагальнення на 

основі самостійно 

опрацьованих даних. 

Обирати оптимальні 

дослідницькі підходи й 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістерський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



філологічної 

науки. 

 

методи для аналізу 

конкретного 

лінгвістичного чи 

літературного 

матеріалу.  

Основи теорії редагування зі змістовим модулем: основи риторики 

Кафедра 

германської 

філології 

Прокопенко 

А.В. 

Прокопенко 

А.В. 

Здатність 

застосовувати 

поглиблені 

знання з обраної 

філологічної 

спеціалізації для 

вирішення 

професійних 

завдань. 

Усвідомлення 

ролі 

експресивних, 

емоційних, 

логічних засобів 

мови для 

досягнення 

запланованого 

прагматичного 

результату. 

Оцінювати історичні 

надбання та новітні 

досягнення 

літературознавства. 

Створювати, 

аналізувати й 

редагувати тексти 

різних стилів та 

жанрів. 

 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Магістерський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 

Техніка усного перекладу зі змістовим модулем: переклад матеріалів сфери економіки та бізнесу 

Кафедра 

германської 

філології 

Жулавська 

О.О. 

Куліш В.С. 

Жулавська 

О.О. 

Здатність 

спілкуватися з 

представниками 

інших 

професійних 

груп різного 

Застосовувати сучасні 

методики і технології, 

зокрема 

інформаційні, для 

успішного й 

ефективного 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

робота, 

семінар, 

Магістерський 035 Філологія 42 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



рівня (з 

експертами з 

інших галузей 

знань/видів 

економічної 

діяльності). 

Здатність вільно 

користуватися 

спеціальною 

термінологією в 

обраній галузі. 

здійснення 

професійної 

діяльності та 

забезпечення якості 

дослідження в 

конкретній 

філологічній галузі. 

Оцінювати й 

критично аналізувати 

соціально, 

особистісно та 

професійно значущі 

проблеми і 

пропонувати шляхи їх 

вирішення у складних 

і непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування. 

Знаходити оптимальні 

шляхи ефективної 

взаємодії у 

професійному 

колективі та з 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня. 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Усний переклад зі змістовим модулем: переклад конференцій 

Кафедра 

германської 

філології 

Жулавська 

О.О. 

Жулавська 

О.О. 

Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації. 

Навички 

Застосовувати сучасні 

методики і технології, 

зокрема 

інформаційні, для 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

Магістерський 035 Філологія 42 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 



використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

Здатність 

застосовувати 

поглиблені 

знання з обраної 

філологічної 

спеціалізації для 

вирішення 

професійних 

завдань. 

успішного й 

ефективного 

здійснення 

професійної 

діяльності та 

забезпечення якості 

дослідження в 

конкретній 

філологічній галузі.  

Оцінювати й критично 

аналізувати соціально, 

особистісно та 

професійно значущі 

проблеми і 

пропонувати шляхи їх 

вирішення у складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування. 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття 

Лінгвосинергетика 

Кафедра 

германської 

філології 

Щигло Л.В. Щигло Л.В. Здатність 

проведення 

досліджень на 

належному рівні. 

Здатність 

здійснювати 

науковий аналіз і 

структурування 

мовного / 

мовленнєвого й 

Використовувати 

спеціалізовані 

концептуальні знання 

з обраної філологічної 

галузі для розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

командна 

проблемні 

заняття 

Магістерський 035 Філологія 21 Вхідні 

вимоги 

відсутні 

Без 

обмежень 

 



літературного 

матеріалу з 

урахуванням 

класичних і 

новітніх 

методологічних 

принципів. 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог. 

 

 

 


