
Таблиця ПБФ 

 

Назва навчальної 

дисципліни ( освітнього 

компоненту) 

Іноземна мова (Практичний курс іноземної мови І) 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Свиридова Лариса Григорівна 

Крюкова Єлизавета Сергіївна 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі  НПП та режими 

роботи 

Свиридова Лариса Григорівна 

 kpi.sviridova@gmail.com 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Крюкова Єлизавета Сергіївна  

 lizacru@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

 ameridze@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна  

 zene@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Короткий опис 

дисципліни ( програмні 

цілі) 

Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних 

закладах України є формування практичного володіння 

іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та 

професійного спілкування з метою одержання інформації. В 

процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати 

достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають 

мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, 

комунікативно-пізнавальних, професійно орієнтованих 

мовленнєвих навичок, включаючи навички перекладу текстів 

за фахом, реферування та анотування гуманітарних текстів, а 

також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним 

матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного 

поєднання навчального процесу та наукової діяльності. 

По закінченню модуля студенти мають одержати 

достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають 

мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, 

комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок, 

включаючи навички перекладу, реферування та анотування 

гуманітарних текстів. 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://kamts2.kpi.ua/node/867 

mailto:kpi.sviridova@gmail.com
mailto:ameridze@ukr.net
https://kamts2.kpi.ua/node/867


Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали 

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/


 

Назва навчальної 

дисципліни ( освітнього 

компоненту) 

Іноземна мова (Практичний курс іноземної мови ІI) 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Свиридова Лариса Григорівна 

Крюкова Єлизавета Сергіївна 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі  НПП та 

режими роботи 

Свиридова Лариса Григорівна 

 kpi.sviridova@gmail.com 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Крюкова Єлизавета Сергіївна  

 lizacru@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

 ameridze@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна  

 zene@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Короткий опис 

дисципліни ( програмні 

цілі) 

 Метою кредитного модуля є формування необхідної 

комунікативної спроможності у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 

професійними потребами; оволодіння сучасною фаховою 

інформацією за допомогою іноземних джерел. 

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом 

реалізації в процесі навчання чотирьох взаємопов’язаних цілей 

навчання: практичної, освітньої, розвивальної та виховної. 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://kamts2.kpi.ua/node/867 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені навчальні 

матеріали 

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/ 

 

  

mailto:kpi.sviridova@gmail.com
mailto:lizacru@ukr.net
mailto:ameridze@ukr.net
https://kamts2.kpi.ua/node/867
https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/


 

Назва навчальної 

дисципліни ( 

освітнього 

компоненту) 

Іноземна мова професійного спрямування 

 (Практичний курс іноземної мови для професійного 

спілкування І) 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Свиридова Лариса Григорівна 

Крюкова Єлизавета Сергіївна 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі  

НПП та режими 

роботи 

 Свиридова Лариса Григорівна 

 kpi.sviridova@gmail.com 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Крюкова Єлизавета Сергіївна  

 lizacru@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

 ameridze@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна  

 zene@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Короткий опис 

дисципліни ( 

програмні цілі) 

Мета навчальної дисципліни передбачає формування у 

студентів професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих 

компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та 

перекладі/медіації на рівні В1+; формування у студентів 

професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної 

компетентності на вищезазначеному рівні; формування у 

студентів професійно орієнтованих мовних компетентностей; 

формування у студентів професійно орієнтованої навчально-

стратегічної компетентності. У процесі досягнення цієї мети 

студенти мають отримати необхідний рівень сформованості 

професійно орієнтованої іншомовної комунікативної 

компетентності. По закінченню модуля студенти мають 

одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку 

складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, 

комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок, 

включаючи навички перекладу, реферування та анотування 

гуманітарних текстів. 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://kamts2.kpi.ua/node/867 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали 

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/ 

 

 

 

  

mailto:kpi.sviridova@gmail.com
mailto:lizacru@ukr.net
mailto:ameridze@ukr.net
https://kamts2.kpi.ua/node/867
https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/


 

Назва навчальної 

дисципліни ( освітнього 

компоненту) 

Іноземна мова професійного спрямування 

(Практичний курс іноземної мови для професійного 

спілкування ІІ) 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Свиридова Лариса Григорівна 

Крюкова Єлизавета Сергіївна 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі  НПП та режими 

роботи 

Свиридова Лариса Григорівна 

 kpi.sviridova@gmail.com 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Крюкова Єлизавета Сергіївна  

 lizacru@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

 ameridze@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна  

 zene@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Короткий опис 

дисципліни ( програмні 

цілі) 

 Мета навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» передбачає формування у 

студентів професійно орієнтованих іншомовних 

мовленнєвих компетентностей в аудіюванні, говорінні, 

читанні, письмі та перекладі/медіації на рівні В2 

("поглибленому"); формування у студентів професійно 

орієнтованої лінгвосоціокультурної компетентності на 

вищезазначеному рівні; формування у студентів 

професійно орієнтованих мовних компетентностей; 

формування у студентів професійно орієнтованої 

навчально-стратегічної компетентності. В процесі 

досягнення цієї мети студенти мають отримати 

необхідний рівень сформованості професійно 

орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності. 

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом 

реалізації в процесі навчання  взаємопов’язаних цілей 

навчання: практичної, освітньої, розвивальної, виховної та 

професійно орієнтованої. 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://kamts2.kpi.ua/node/867 

 

Посилання на ресурс, де 

розміщені навчальні 

матеріали 

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/ 

 

 

 

  

mailto:kpi.sviridova@gmail.com
mailto:lizacru@ukr.net
mailto:ameridze@ukr.net
https://kamts2.kpi.ua/node/867
https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/


 

Назва навчальної 

дисципліни ( освітнього 

компоненту) 

Практичний курс іншомовного наукового спілкування  

(Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування ) 

 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Свиридова Лариса Григорівна 

Крюкова Єлизавета Сергіївна 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі  НПП та 

режими роботи 

Свиридова Лариса Григорівна 

 kpi.sviridova@gmail.com 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Крюкова Єлизавета Сергіївна  

 lizacru@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

 ameridze@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна  

zene@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Короткий опис 

дисципліни ( програмні 

цілі) 

 Мета кредитного модуля передбачає формування у студентів: 

• професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих 

компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та 

перекладі/медіації;  

• формування в студентів професійно орієнтованої 

лінгвосоціокультурної компетентності;  

• формування у студентів професійно орієнтованих мовної 

компетентності;  

• формування у студентів професійно орієнтованої 

навчально-стратегічної та прагматичної компетентностей. 

У процесі досягнення цієї мети студенти мають отримати 

необхідний рівень сформованості професійно орієнтованої 

іншомовної комунікативної компетентності. Досягнення 

зазначеної мети забезпечується шляхом реалізації у процесі 

навчання взаємопов’язаних цілей навчання: практичної, 

освітньої, розвивальної та виховної в контексті міжпредметних 

зв’язків. 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://kamts2.kpi.ua/node/867 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені навчальні 

матеріали 

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/ 

 

 

 

  

mailto:kpi.sviridova@gmail.com
mailto:lizacru@ukr.net
mailto:ameridze@ukr.net
https://kamts2.kpi.ua/node/867
https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/


 

Назва навчальної 

дисципліни ( освітнього 

компоненту) 

Практичний курс іншомовного ділового спілкування  

(Практичний курс іноземної мови для ділового спілкування) 

 

НПП, що забезпечують 

викладання 

Свиридова Лариса Григорівна 

Крюкова Єлизавета Сергіївна 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на соціальні 

мережі  НПП та 

режими роботи 

Свиридова Лариса Григорівна 

 kpi.sviridova@gmail.com 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Крюкова Єлизавета Сергіївна  

 lizacru@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

 ameridze@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Ярмоленко Оксана Анатоліївна  

 zene@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

Короткий опис 

дисципліни ( програмні 

цілі) 

 Мета кредитного модуля передбачає формування у студентів: 

• професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих 

компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та 

перекладі/медіації;  

• формування в студентів професійно орієнтованої 

лінгвосоціокультурної компетентності;  

• формування у студентів професійно орієнтованих мовної 

компетентності;  

• формування у студентів професійно орієнтованої 

навчально-стратегічної та прагматичної компетентностей. 

У процесі досягнення цієї мети студенти мають отримати 

необхідний рівень сформованості професійно орієнтованої 

іншомовної комунікативної компетентності. Досягнення 

зазначеної мети забезпечується шляхом реалізації у процесі 

навчання взаємопов’язаних цілей навчання: практичної, 

освітньої, розвивальної та виховної в контексті міжпредметних 

зв’язків. 

 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://kamts2.kpi.ua/node/867 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені навчальні 

матеріали 

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/ 

 

 

  

mailto:kpi.sviridova@gmail.com
mailto:lizacru@ukr.net
mailto:ameridze@ukr.net
https://kamts2.kpi.ua/node/867
https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/


 

Назва навчальної 

дисципліни 

(освітнього 

компоненту) 

Практичний курс іншомовного наукового спілкування  

(Практичний курс іноземної мови для наукового спілкування

 ) 

НПП, що 

забезпечують 

викладання 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

Контактні телефони, 

електронна пошта, 

посилання на 

соціальні мережі  

НПП та режими 

роботи 

Амерідзе Ольга Сергіївна 

 ameridze@ukr.net 

робота за розкладом: rozklad.kpi.ua 

 

Короткий опис 

дисципліни ( 

програмні цілі) 

 Мета кредитного модуля передбачає формування у 

студентів: 

• професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих 

компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та 

перекладі/медіації;  

• формування в студентів професійно орієнтованої 

лінгвосоціокультурної компетентності;  

• формування у студентів професійно орієнтованих 

мовної компетентності;  

• формування у студентів професійно орієнтованої 

навчально-стратегічної та прагматичної компетентностей. 

У процесі досягнення цієї мети студенти мають отримати 

необхідний рівень сформованості професійно орієнтованої 

іншомовної комунікативної компетентності. 

Досягнення зазначеної мети забезпечується шляхом 

реалізації у процесі навчання взаємопов’язаних цілей 

навчання: практичної, освітньої, розвивальної та виховної в 

контексті міжпредметних зв’язків. 

Посилання на робочу 

програму (силабус) та 

інші документи 

https://kamts2.kpi.ua/node/867 

 

Посилання на ресурс, 

де розміщені 

навчальні матеріали 

https://www.sikorsky-distance.org/g-suite-for-education/ 
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