
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Іноземна мова (за професіним спрямуванням) додаткові 

розділи» 

 

спеціальність 022 Дизайн 

галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Факультет: Х та ХТ 

Кафедра: іноземних мов 

Викладач: ст.викл. Олешкевич І.П. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни вибіркова 

Семестр/тетраместр*  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90 годин 

МЕТА дисципліни формування навичок та вмінь читання оригінальної літератури за 

фахом для вилучення відповідної інформації і усного спілкування в 

об'ємі засвоєного мовного матеріалу, вміння застосовувати їх та 

формувати механізми самореалізації; формування комунікативних 

англомовних умінь студентів для застосування їх у вирішенні 

професійних завдань та у повсякденному житті, а також формування 

навичок отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху. 

 

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

ПРН-6. Демонструвати отримані навички з іноземної мови при 

створенні наукової та проектної документації. 

ПРН -7. Представляти результати різних видів роботи (дослідної, 

пошукової, проектної, тощо) рідною та однією з основних 

європейських мов. 

ПРН -9. Розуміти наукові та технічні тексти рідною та однією з 

основних європейських мов 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1 – Types of Art  

Тема 1.1 “Graphic Arts” Complex sentences 

Тема 1.2 “Fine Arts” Три типа умовних речень. Безсполучникові 

умовні речення. Синтетична форма Subjunctive I та Subjunctive II. 

Аналітична форма Subjunctive I та Subjunctive II. Вживання 

Subjunctive в умовних реченнях. 

        Змістовий модуль 2 – The Fields of Design  

Тема 2.1 “Web Design”, Infinitive (Forms and functions) 

Тема 2.2 “Video game design”, Інфінітивний зворот з прийменником 

“for”. 

Тема 2.3 “Publishing Design”, Complex object  

Тема 2.4 “Advertising Desidn”, Complex subject 

 

Види занять Практичні, самостійні, індивідуальні заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Повна загальна середня освіта 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Мансi С. О. English. Тексти. Підручник для студентів немовних 

факультетів вищих навчальних закладів. «Академія», Київ, 2004. 527 

с. 

2. Career Paths: Art and Design. / Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta 



 

 

8. Силабус навчальної дисципліни 

 

P. Rogers. –Express Publishing, 2013. –120 p. 

 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування, експрес-контроль за практичним курсом, 

виконання практичних робіт, тематичні опитування, домашнє 

завдання; залік, екзамен 

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://www.novamova.com.ua 

http://www.slovnik.org/txt/index.htm 

https://biblioteka.udhtu.edu.ua 

 

 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Іноземна мова за професіним спрямуванням)» 

 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Галузь знань07 Управління та адміністрування 

Факультет: Економічний 

Кафедра: іноземних мов 

Викладач: ст.викл. Олешкевич І.П. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр*  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90 годин 

МЕТА дисципліни формування навичок та вмінь читання оригінальної літератури 

за фахом для вилучення відповідної інформації і усного 

спілкування в об'ємі засвоєного мовного матеріалу, вміння 

застосовувати їх та формувати механізми самореалізації. 

. 

 

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

ПНР-13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді.  

ПНР-17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і 

висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.  

ПНР -21. Оволодіти навичками усної та письмової професійної 

комунікації англійською мовою.  

ПНР 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, 

у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.  

ПНР -24. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним, бути критичним і 

самокритичним 

https://biblioteka.udhtu.edu.ua/


 

 

Зміст дисципліни Модуль 1  Actual problems of the world economy  

 

Змістовий модуль 1 - Economic and financial globalization: 

causes, criteria and consequences for world economic and financial 

systems. 

Тема 1.1 Features of entrepreneurial activity in significant 

industries. Інфінітив – форми та функції. Особливості вживання та 

перекладу інфінітива. 

 

Тема1.2 The main directions of development of the world trade. 

Перфектний дієприкметник Perfect Participle Active, Perfect Participle 

Passive. 

   

Тема 1.3 Financial institutions and services. Дієприкметниковий зворот 

“The Absolute Participle Construction” – функції та специфічності 

перекладу. 

Змістовий модуль 2 Principles and factors of entrepreneurship  

Тема 2.1 Main areas and activities of entrepreneurship. Об’єктний 

інфінітивний зворот 

Тема 2.2 Essence and mission of social entrepreneurship. Суб’єктний 

інфінітивний зворот 

Тема 2.3 Social Entrepreneurship. Support Infrastructure. Інфінітивний 

зворот з прийменником “for”. 

 

Тема 2.4 English and my profession. Три типа умовних речень. 

Безсполучникові умовні речення. Синтетична форма Subjunctive I та 

Subjunctive II. Аналітична форма Subjunctive I та Subjunctive II. 

Вживання Subjunctive в умовних реченнях. 

 

Види занять Практичні, самостійні, індивідуальні заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Повна загальна середня освіта 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Агабекян И.П. Английский язык для экономистов.: Учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2010.  

2. Методичний посібник для студентів економічного факультету. 

Англомовне видання 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування, експрес-контроль за практичним курсом, 

виконання практичних робіт, тематичні опитування, домашнє 

завдання; залік, екзамен 

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://www.novamova.com.ua 

http://www.slovnik.org/txt/index.htm 

https://biblioteka.udhtu.edu.ua 

 

https://biblioteka.udhtu.edu.ua/


 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Іноземна мова за професіним спрямуванням)» 

 

спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія, 186 Видавництво 

та поліграфія, 226 Фармація, промислова фармація_ 

галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія, 18 Виробництво та 

технології, 22 Охорона здоров’я,  

Факультет: ХТ та Е, Ф та БТ, Х та ХТ  

Кафедра: іноземних мов 

Викладач: ст.викл. Олешкевич І.П. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр*  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90 годин 

МЕТА дисципліни формування навичок та вмінь читання оригінальної літератури 

за фахом для вилучення відповідної інформації і усного 

спілкування в об'ємі засвоєного мовного матеріалу, вміння 

застосовувати їх та формувати механізми самореалізації. 

. 

 

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

ПРН-6. Демонструвати отримані навички з іноземної мови при 

створенні наукової та проектної документації. 

ПРН -7. Представляти результати різних видів роботи (дослідної, 

пошукової, проектної, тощо) рідною та однією з основних 

європейських мов. 

ПРН -9. Розуміти наукові та технічні тексти рідною та однією з 

основних європейських мов 

Зміст дисципліни   

Модуль 1 States of matter. New technologies (24 год.) 

        Змістовий модуль 1 – New technologies (12 год.) 

Тема 7.1 “My future speciality” Complex sentences 

Тема 7.2 ‘ Future technology” Три типа умовних речень. 

Безсполучникові умовні речення. Синтетична форма Subjunctive I та 

Subjunctive II. Аналітична форма Subjunctive I та Subjunctive II. 

Вживання Subjunctive в умовних реченнях. 

        Змістовий модуль 2 – States of matter (12 год.) 

Тема 8.1 “Air”, “Solid state”, Infinitive (Forms and functions) 

Тема 8.2 “Crystalline substances, Інфінітивний зворот з прийменником 

“for”. 

Тема 8.3 “Laser light”, Complex object  

Тема 8.4 “Mercury”, Complex subject 

 

Види занять Практичні, самостійні, індивідуальні заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Повна загальна середня освіта 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Серебренникова Э.И. Английский язык для химико-

технологических специальностей вузов. – М: ВШ, 1987. 

2. Близниченко К.Л., Прусс Н.М.. Пособие для химико-

технологических вузов, - М.: ВШ,1991. 



 

 

 

3. Практикум з англійської мови для хіміко-технологічних 

спеціальностей (частина І)/ Т.Є. Єременко, І.М. Анатайчук. - 

Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 75 с. 

4. Практикум з англійської мови для хіміко-технологічних 

спеціальностей (частина ІІ)/ Єременко Т.Є. Анатайчук І.М.- 

Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 76 с. 

5. Практикум з англійської мови для студентів технологічних 

спеціальностей/ Олешкевич І.П. Рутц О.В.Ващенко В.С. - 

Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, 2016.- 98с 

6. Бжилянская И.А. Английская грамматика в таблицах и 

упражнениях: Учебное пособие для неязыковых вузов. – М.: ВШ, 

1986. 

 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування, експрес-контроль за практичним курсом, 

виконання практичних робіт, тематичні опитування, домашнє 

завдання; залік, екзамен 

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://www.novamova.com.ua 

http://www.slovnik.org/txt/index.htm 

https://biblioteka.udhtu.edu.ua 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Іноземна мова за професіним спрямуванням)» 

 

Спеціальність:  232 Соціальне забезпечення 

Галузь знань23 Соціальна робота 

Факультет: Економічний 

Кафедра: іноземних мов 

Викладач: ст.викл. Олешкевич І.П. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр*  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90 годин 

МЕТА дисципліни формування навичок та вмінь читання оригінальної літератури 

за фахом для вилучення відповідної інформації і усного 

спілкування в об'ємі засвоєного мовного матеріалу, вміння 

застосовувати їх та формувати механізми самореалізації. 

. 

 

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

ПНР-13. Вміти працювати як самостійно, так і в команді.  

ПНР-17. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і 

висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.  

ПНР -21. Оволодіти навичками усної та письмової професійної 

комунікації англійською мовою.  

ПНР 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, 

у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.  

ПНР -24. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним, бути критичним і 

самокритичним 

https://biblioteka.udhtu.edu.ua/


 

 

 

Зміст дисципліни Модуль 1  Actual problems of the world economy  

 

Змістовий модуль 1 - Economic and financial globalization: 

causes, criteria and consequences for world economic and financial 

systems. 

Тема 1.1 Features of entrepreneurial activity in significant 

industries. Інфінітив – форми та функції. Особливості вживання та 

перекладу інфінітива. 

 

Тема1.2 The main directions of development of the world trade. 

Перфектний дієприкметник Perfect Participle Active, Perfect Participle 

Passive. 

   

Тема 1.3 Financial institutions and services. Дієприкметниковий зворот 

“The Absolute Participle Construction” – функції та специфічності 

перекладу. 

Змістовий модуль 2 Principles and factors of entrepreneurship  

Тема 2.1 Main areas and activities of entrepreneurship. Об’єктний 

інфінітивний зворот 

Тема 2.2 Essence and mission of social entrepreneurship. Суб’єктний 

інфінітивний зворот 

 

Тема 2.3 Social Entrepreneurship. Support Infrastructure. Інфінітивний 

зворот з прийменником “for”. 

 

Тема 2.4 English and my profession. Три типа умовних речень. 

Безсполучникові умовні речення. Синтетична форма Subjunctive I та 

Subjunctive II. Аналітична форма Subjunctive I та Subjunctive II. 

Вживання Subjunctive в умовних реченнях.     

 

Види занять Практичні, самостійні, індивідуальні заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Повна загальна середня освіта 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Агабекян И.П. Английский язык для экономистов.: Учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2010.  

2. Методичний посібник для студентів економічного факультету. 

Англомовне видання 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування, експрес-контроль за практичним курсом, 

виконання практичних робіт, тематичні опитування, домашнє 

завдання; залік, екзамен 

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://www.novamova.com.ua 

http://www.slovnik.org/txt/index.htm 

https://biblioteka.udhtu.edu.ua 

 

https://biblioteka.udhtu.edu.ua/

