
ПРОЕКТ 

«Підвищення якості та актуальності професійної освіти для Нової української 

школи Донецької області» в рамках проекту Європейського Союзу «Підтримка 

переміщених закладів вищої освіти на сході України» 

Менеджер проекту Безноско Н. О., спираючись на інформацію, надану головними 

експертами за напрямками виконання проекту, повідомила наступне: 

Говгаленко Є.Ю, експерт за напрямком матеріально- технічна розбудова інституту, 

доповів, що станом на 20 квітня 2020  виконані наступні дії в рамках проектної 

діяльності: 

Діяльність 1.1 Ремонт гуртожитку  
 
На першому етапі виконання проекту проведенебазове вивчення плану ремонту, 

здійснювався пошук виконавців  для авторського та технічного надзору. 

В ході виконання цієї діяльності було здійснення декілька виїздів членів команди на 

об’єкт ремонту – гуртожиток інституту по вул. Чайковського для огляду технічного стану 

приміщення, визначення відповідності плану ремонту існуючим потребам та можливості 

його виконання. Розроблений технічний проект ремонту гуртожитку. 

Підготовлена тендерна документація «Капітальний ремонт студентського гуртожитку 

Горлівського інституту іноземних мов по вул. Чайковського,63, м. Бахмут Донецької 

області» за процедурою – відкриті торги. 

Розпочата тендерна процедура на офіційному майданчику e-tender щодо закупівлі 

ремонтних робіт гуртожитку. Укладено договір про технічний нагляд за ходом 

будівельних робіт.  Підготовлено проект заяви до Державної архітектурно-будівельної 

інспекції про зміни у Дозволі на роботу щодо зміни підрядника, технічного нагляду. 

Процедуру закупівлі робіт  проведено за правилами PRAG – місцевий відкритий 

конкурс. Оголошення про закупівлю опубліковано на майданчику e-tenderUA-2020-02-

06-20140263 .  

 

Обрано переможця, яким за результатами конкурсу оголошено ТОВ «НПО Євротек». 

Укладено договір № 7 від 16.04.2020р. на суму 15 000 863,00грн. без ПДВ. 

 

Діяльність 1.2 Закупка меблів та обладнання для робітників  
 

1) Проведено опитування керівників структурних підрозділів та начальників відділів 

про потреби щодо закупівлі меблів та обладнання.  

2) Підготовлена  детальна специфікація щодо потрібних меблів та обладнання.  

3) Проведена перевірка певних товарів на визначення країни походження з ЄС 

відповідно до постанови КМУ від 27.02.2019 р. № 144 «Про внесення змін до 

постанови КМУ від 20 грудня 2006 р. № 1765». 

https://commerce.e-tender.ua/#/tenderDetailes/870f216df4294f0cb12a6ec2a775ee19
https://commerce.e-tender.ua/#/tenderDetailes/870f216df4294f0cb12a6ec2a775ee19


4) Процедуру закупівлі комп’ютерного обладнання проведено за правилами PRAG – 

переговорна конкурсна процедура без опублікування оголошення про контракт. 

5) Обрано переможця, яким за результатами конкурсу оголошено став  ФОП 

Лук`янов А.М 

6) Укладено договори за лотами: 

Лот 2 – Договір № 5 від 16.04.2020 р. на закупівлю 30 моноблоків на суму 664620,00грн.  

Лот 3 – Договір № 4 від 16.04.2020 р. на закупівлю 16 багатофункціональних пристроїв на суму 

201600,00грн.  

Оплата за отримане комп’ютерне обладнання за вищезазначеними договорами здійснена 

16.04.2020 р. 

 

7) Укладено договір № 8 від 16.04.2020р. на постачання офісних меблів за 

правилами PRAG – за процедурою закупівлі поставки з єдиного джерела  на 

загальну суму 442975,00 грн. 

8) Укладені договори № 9,10,11 від 16.04.2020р. за правилами PRAG – оплата буде 

проведена на основі отримання рахунку-фактури без попереднього приймання 

пропозиції, на поставку бібліотечного обладнання: 

Брошурувальна машина – 14645,00 грн. 

Сканер – 46110,00 грн. 

Архівна система зберігання – 14210,00 грн. 

 
Діяльність 2 Впровадження системи e-learning 

 (відповідно до інформації, наданої експертом за напрямком е-навчання Марченко Т.М.) 

З метою вивчення найкращого наявного в Україні досвіду з впровадження системи e-
learning на платформі MOODLE в Україні було виконано наступні кроки: 
 
1) направлені делегації до Українського католицького університету м.Львів(29-31 01. 

2020 року) та Запорізького національного університету, м. Запоріжжя (12-15.02. 

2020). 

Делегаціями проведено ряд зустрічей в університетах цих міст, вивчено досвід впровадження нової 

платформи для навчання, її переваги та труднощі у впровадженні та використанні. В результаті – 

розроблений оперативний план впровадження платформи MOODLE в Горлівському інституті 

іноземних мов. 

За основу дизайну взято графічні та дизайнерські рішення , що використовуються на сайті ГІІМ. 
Функціонал платформи був визначений виходячи з досвіду користування іншими навчальними 
закладами та з урахуванням пропозицій НПП ГІІМ. 

2) Для організації проведення тренінгу по використанню платформи MOODLE в 
навчальному процесі інституту, на сайті інституту було об’явлено тендер та 
розміщено Запит цінових пропозицій за спрощеною процедурою на проведення 
тренінгу за темою «Система управління навчанням: особливості роботи у 
модульному об’єктно – орієнтованому динамічному навчальному середовищі» - 
послуги коуча. 

Було отримано три пропозиції.  Тендерним комітетом оброблено ці пропозиції та на відкритому 
конкурсі був відібраний та найнятий серед професіоналів в Україні короткостроковий зовнішній 
тренер, який має досвід роботи з технічних та методологічних питань на MOODLE. 

З тренером було укладено Договір цивільно – правового характеру № 2 від 04.02.2020 р. 



3) Відповідно до договору № 2 від 04.02.2020 р проведено тренінг з навчання 
викладачів, адміністративного персоналу щодо використання платформи MOODLE 
(5 - 8 лютого 2020 р. з 15-00 до 20-00 та 10-16 лютого 2020 року з 15-00 до 20-00) 

Зміст тренінгів включав: 1) ознайомлення з керівними принципами модульного об'єктно-
орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE) 2) операційні аспекти платформи 
Moodle; 3) розробка цифрового контенту; 4) процедури та рекомендації щодо завантаження 
контенту; 5) система тестування та оцінювання. За результатами тренінгу було проведено 
опитування учасників щодо задоволення результатами навчання. Практично 100% опитуваних 
позитивно оцінили результати навчання. 

Процедури та рекомендації щодо завантаження контенту навчальних матеріалів детально 
викладені в методичному посібнику розробників Система електронного навчання ВНЗ на базі 
MOODLE. В ході тренінгу викладачам та співробітникам інституту надано практичну допомогу в 
освоєні цієї платформи.  

 
4. Створено план впровадження платформи MOODLE, зокрема: 

визначені освітні програми першого (бакалаврського) – Середня освіта. Історія, англійська мова і 

література, Середня освіта, Мова і література (англійська мова та друга іноземна мова) та другого 

(магістерського) рівнів освіти – Германські студії: лінгвістика, літературознавство, 

перекладознавство, Історія англійська мова і література. 

 

5. З метою прискореного оволодіння навичками роботи в MOODLE визначено та 

створено дизайн та функціонал платформи MOODLE на сайті інституту. з доступом 

для викладачів до платформи. (список курсів, які вже завантажені в систему див. у 

Додатку 1) 

 

6. Закуплено сервер та меблі, необхідні для здійснення роботи на платформі MOODLE, 

проведено тестові завантаження матеріалів. 
Процедуру закупівлі комп’ютерного обладнання проведено за правилами PRAG – переговорна 
конкурсна процедура без опублікування оголошення про контракт. 
Обрано переможця, яким за результатами конкурсу оголошено став  ФОП Лук`янов А.М 
Укладено договори за лотами: 
Лот 1 – Договір № 6 від 16.04.2020 р. на закупівлю 2 серверів на суму 251272,00грн.  
Оплата за отримане комп’ютерне обладнання за вищезазначеними договорами здійснена 
16.04.2020 р. 
 

7. Зараз проводиться оцифровування освітніх матеріалів та пілотування інноваційних 

курсів в метою подальшого  поступового  запуску платформи Moodle в академічний 

процес. 
По-перше, всі типи інформації (текстова, аудіо-, візуальна), необхідні для успішної роботи 

внутрішньої системи MOODLE, будуть обрані, оцифровані та збережені. Далі будуть розроблені 

процедури та вказівки для завантаження цифрового контенту, буде функціонувати платформа 

MOODLE та створена електронна інфраструктура MOODLE. Після того відбудеться семінар з 

остаточного налагодження курсів MOODLE; увесь розроблений та цифровізований вміст буде 

перевірений та завантажений у систему. Згодом, інноваційні курси MOODLE будуть пілотовані у 

ГІІМ. Нарешті, будуть зібрані відгуки студентів та проведена оцінка системи електронного 

навчання. Цими заходами керуватимуть спеціаліст з питань цифровізації та менеджер контенту. 

 

8. Зараз розробляються процедури і вказівки для завантаження освітнього контенту.  
Завдяки впровадженню програми MOODLE в інституті створюється сприятливе для студентів 

академічне середовище як ключовий фактор якісної освіти шляхом покращення освітньої 

інфраструктури та умов навчання, особливо в умовах карантину та дистанційного навчання.  

Викладачі підвищили свій професійний рівень завдяки навчанню, як використовувати сучасні ІКТ 

 

Попередній висновок: 

http://forlan.org.ua/doc/OP1BR-1/istor_angl.PDF
http://forlan.org.ua/doc/OP1BR-1/angl_drinoz.PDF
http://forlan.org.ua/doc/OP2MR-1/F_germ_stud.PDF
http://forlan.org.ua/doc/OP2MR-1/IAL.pdf


Усі цільові групи виграли від запуску електронного навчання. Адміністрація інституту 

отримала дієвий механізм для впровадження дистанційного навчання в умовах 

карантину. Користувачі залучені до широкого спектру інтерактивного навчання (тести, 

відеоролики, ігрові методи тощо). Платформа дає можливість залучати всіх здобувачів 

вищої освіти, які навчаються на курсі, виконувати спільні завдання та проекти, 

забезпечуючи спільне освітнє середовище. Цифрові інструменти дозволяють підвищити 

рівень освіти в інституті та значно підвищити ефективність роботи викладацького та 

адміністративного персоналу. 

 
Діяльність 3. Посилення студентського самоврядування  
 
Виконані наступні дії:  
1) Проведено зустрічі з адміністраціями шкіл м. Бахмут. 

На цих зустрічах обмірковано заходи, що сприятимуть розповсюдженню відомостей про переваги 

навчання в Горлівському інституті іноземних мов та заохоченню випускників місцевих шкіл стати 

абітурієнтами вишу. Надані рекламні метеріали. 

2) Проведено перемовини з працівниками місцевого відділу освіти щодо можливого 

залучання студентів інституту до загально місцевих заходів та допомоги місцевої 

громади в розвинені та поширені позитивного іміджу інституту серед мешканців 

міста. 

Розроблено План взаємодії зі шкільними адміністраціями та місцевим відділом освіти. 

Відповідно до графіку діяльностей дію розпочато у другому місяці дії проекту та дія має 
продовжуватись до закінчення наступного навчального року. Планом взаємодії передбачено 
проведення  23 лютого 2020 року заходу «День відкритих дверей». Про проведення заходу 
розміщено оголошення у Бахмутському коледжі Транспортної інфраструктури, у соціальних 
мережах, на дошках для оголошень у м. Бахмут.  
 У проведені цього заходу взяли участь учні міських шкіл разом з батьками. До проведення заходу 
були задіяні 96 студентів інституту. Студенти супроводжували членів громади по аудиторіях, в яких 
проводяться навчання, ознайомлювали з освітніми програмами інституту. Відповідали на численні 
запитання про студентське навчання та життя. В кінці заходу був даний невеличкий концерт 
силами студентського театру про веселі та цікаві сторони кожної освітньої програми. 
Моніторинг заходу показав, що в ньому взяли участь зареєстрованих 188 осіб – членів громади, та 
фактична кількість була більшою. 

 
3) Для того, щоб заходи, що проводяться інститутом з метою залучення до вступу 

найбільшої кількості абітурієнтів, набули більшої виразності та видовищності, 
документами гранту передбачено закупівлю костюмів для вистав студентського 
театру.  

 
 Укладено договір  № 1 від 27.03.2020 р. з фізичною особою – підприємцем Рубель Оксаною 

Юріївною на поставку 8 костюмів на суму 8500,00 грн.   Проведена передплата за костюми. 
Костюми отримані по накладній № 11 від 04 квітня 2020 р. 

 
 Направлений на узгодження договір на пошиття виробів з матеріалу Підрядника. Але, у зв’язку з 
введенням в дію в Україні карантинних заходів, робота по укладанню цього договору призупинена.  

 

4) Проводиться робота по придбанню господарського інвентарю:  
 



20 лопат, 20 граблів, 20 відер, 50 рукавичок) для громадських робіт навколо гуртожитку. Оплата 
по такій процедурі може бути проведена на основі отримання рахунку-фактури без попереднього 
приймання пропозиції. 

 

  



ДОДАТОК 1. 

СПИСОК КУРСІВ, ЗАПОЧАТКОВАНИХ У СИСТЕМІMOODLE 

(за кафедрами) 

КАФЕДРА МОВОЗНАВСТВА ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

проф. Габідулліна А.Р. 

1.Сучасна російська літературна мова (лексикологія, фразеологія лексикографія) -  ФСМК  2 курс 

2. Основи наукових досліджень  ФСМК  ФРГМ  3 курс 

3.  Сучасна російська літературна мова (синтаксис) – ФСМК 4 курс  
4. Лінгвістичний аналіз тексту – ФСМК  4 курс 

5. Сучасні напрямки лінгвокогнітології – ФСМК  ФРГМ   4 курс 

4. Методологія сучасних лінгвістичних досліджень  - ФРГМ  5 курс  
5. Комунікативні стратегії (російська мова) – ФСМК  5 курс  

6. Основні напрямки семантичних досліджень – ФРГМ  5 курс 

 

доц. Жарикова М.В. 

1. Теорія мовленнєвої комунікації  - ФРГМ  ФСМК     5 курс 

2. Сучасна російська літературна мова (фонетика) – ФСМК  2 курс 
 

доц. Колесніченко О.Л. 

1. Основи риторики та культури мовлення – ФРГМ  1 курс 
2. Практикум з російської мови   - ФСМК  1 курс 

3. Методика навчання російської мови – ФСМК  3 курс  

4. Сучасна російська літературна мова (морфологія) – ФСМК  3 курс  
5. Методика навчання російської мови у ЗВО  - ФСМК   5 курс 

6. Історія російського мовознавства  - ФСМК  5 курс  
7. ДЗВ Соціолінгвістика – ФРГМ 5 курс 

 

ст. викл. Скоплєв А.О. 

1. Вступ до мовознавства – ФСМК  ФРГМ    1 курс  

2. Давні мови народів Європи  - ФСМК  1 курс 

3. Старослов’янська мова   - ФСМК  3 курс (скороч.) 
 

КАФЕДРА ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІЇ 

 

проф. Докашенко В.М.  

1. Методологічні засади історичних досліджень (магістерська програма) 

проф. Докашенко Г.П. 
1. Нова історія країн Європи та Америки  (бакалаврська програма). 

доц. Концур В.В. 
1. Спеціальні історичні дисципліни, Методика викладання історії (бакалаврська програма) 

доц. Волвенко Н.М.   

1. Соціологія, завершити завантаження курсу «Політологія» (бакалаврська програма) 

ст.викл. Стуканова Ю.Р.    

1. Історія України (бакалаврська програма) 

викл. Богуненко В.О.  

1. Основи економічної теорії (бакалаврська програма) 

 

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

 

доц.Пожидаєва Н.П.  

1. Теорія та практика перекладу  

2. Комунікативні стратегії (магістри) 

доц.Бєліцька Є.М.  

1. Комунікативні стратегії (магістри) 

2. Історія англійської мови 

доц.Чернишова І.В.  

1. Комунікативні стратегії (магістри) 

доц. Ситняк Р.М.  

1. Граматичні аспекти англомовного дискурсу -2 курс (бакалаври) 

доц. Суховецька Л.В. 
1. Лінгвокраїнознавство -313а скор. терм. навчання(бакалаври) 

доц. Архіпова І.М.  

1. Граматичні аспекти англомовного дискурсу -1 курс (бакалаври) 

викл. Потапцева Д.О. 
1. ПУПМ - 2 курс (бакалаври) 

2. ТПДА - 3 курс (бакалаври) 

викл. Сохацька А.А.  

1. ПУПМ – 1, 2 курс (бакалаври) 

 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

 

ст.викл. Муратова О. В. 



 

1. Історія української літератури (ІІ половина ХІХ століття) 3 курс ФСМК 
2. ДЗВ «Основи риторики та культура мовлення» ( 1 курс ФСМК) 

3. Курс для держслужбовців «Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера» (анотацію і відеоматеріали) 

 

доц.Шкуропат М. Ю. 

 

1. Аналіз художнього тексту: жанри та стилі (англ.мовою) 1 курс ФРГМ 
2. Аналіз художнього тексту: жанри та стилі (укр.мовою) 1 курс ФСМК 

 

доц. Скляр І. О. 

 

1. Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищий школі (5 курс магістри, ФРГМ, ФСМК) 

2. Історія української літератури (ІІ половина ХХ століття) 4 курс ФСМК 

 

викл. Піскун В. О. 

1. Історія української літератури (І половина ХІХ століття) 2 курс ФСМК 

 

доц. Мараховська В.Г. 

1. Літературна комунікація і стилістика дискурсу 

доц. Радіонова Т.М. 

 

1. Сучасна українська мова (морфеміка і словотвір) 2 курс, 3 курс зі скороченим терміном навчання 
2. Сучасна українська мова (синтаксис) 4 курс 

3. Методика навчання української мови (3 курс) 

 

доц.Тітова О.Б. 

 

1. Сучасна українська мова (фонетика) 1 курс  
2. Сучасна українська мова (морфологія) 2, 3 курси 

3. Українська діалектологія (2 курс)  

4. Комунікативні стратегії (5 курс) 

 

викл. Колосова О.Б. 

 

1. Українська мова за професійним спрямуванням  

2. Сучасна українська мова (лексикологія) 

3. Новації українського правопису 
4. Культура ділового листування (курси для держслужбовців) 

 

доц. Кошелева Н.Г. 

 

1. Основи наукових досліджень  

2. Українська мова за професійним спрямуванням 
3. Ділова українська мова 

 

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

викл. Алексєєва О. М.  

 

1. Зарубіжна література – 1 курс ФРГМ.  

2. Зарубіжна література – 1 курс ФСМК (у/а, у/р, і/а, п/а).  
3. Світова дитяча література – 2 курс ФРГМ.  

4. Зарубіжна література – 3 курс ФРГМ, 3 курс ФСМК (а/і, а/р, а/у). 

5. Методика викладання зарубіжної літератури – 3 курс ФСМК (і/а).  
 

доц. Горлова О. В.  

 

1. Зарубіжна література – 2 курс ФСМК (а/р, а/у).  

2. Історія української культури – 4 курс ФРГМ, 4 курс ФСМК.  

ст. викл. Карпіна О. С.  

 

1. Зарубіжна література – 1 курс ФСМК (а/р, а/п).  

2. Пропедевтичний курс зарубіжної літератури – 1 курс ФСМК (переклад).  
3. Зарубіжна література – 2 курс ФСМК (у/а, у/р, і/а, п/а).  

4. Світова дитяча література – 2 курс ФРГМ.  

5. Зарубіжна література – 4 курс ФСМК.  

 

проф. Комаров С. А.  

 

1. Зарубіжна література – 2 курс ФРГМ.  

2. Зарубіжна література – 4 курс ФРГМ. 

3. Сучасний літературний процес: основні тенденції розвитку – 5 курс ФРГМ (035), ФСМК (035 у/а, 014 і/а). 

 

проф. Марченко Т. М.  

 

1. Основи імагології – 5 курс ФРГМ (035) 

 

викл. Юрченко І. Д.  



 

1. Зарубіжна література – 2 курс ФРГМ.  
2. Зарубіжна література – 3 курс ФСМК (у/а, у/р, і/а).  

 

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ 

доц. Борозенцева Т.В. 

 

1. Психологічні основи профорієнтуванняФСМК, 1 курс 

2. Психологія спорту ФСМК, 1 курс 

 

доц. Грицук О.В. 

 

1. Когнітивнапсихологія, ФСМК 2 курс 
2. Психолінгвістика, ФСМК 5 курс 

 

доц. Кошелева Н.Г. 

 

1. Організаційна психологія та психологія керування, ФСМК, 5 курс 

2. Методика викладання психології, ФСМК, 5 курс 
3. Педагогічна психологія, ФСМК, 2 курс 

 

ст. викл. Кузьміна В.Ю. 

 

1. Загальна психологія, ФСМК, 1 курс 

 

викл. Сізов Д.Ю. 

 

1. Історія психології, ФСМК, 1 курс 
2. Психологія спорту, ФСМК, 1 курс 

 

викл. Степанова С.С. 

 

1. Практикум із вікової психології, ФСМК, 3 курс 

 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

 

доц. Несторук Н.А. 

1. Педагогіка (2 курс, фсмк) 

 

доц. Кокоріна Л.В. 

 

1. Педагогіка (2 курс, фргм) 
 

ст. викл. Єфімов Д.В. 

 

1. Історіяпедагогіки (1 курс, фсмк, крім а/у, а/р, а/п) 

2. Методика використання комп&#39;ютерних технологій у школі (3 курс 

фсмк а/у, а/р, а/п) 
3. Соціальнапедагогіка (магістри 014) 

 

викл. Коханова К.В. 

 

1. Методика навчанняіноземнихмову закладах загальноїсередньої 
освіти (3 курс фргм + фсмк а/у,р) 

 

викл. Ковальська Н.В. 

 

1. Валеологія та безпека життєдіяльності (1 курс фргм) 

 

 

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

викл. Бакутіна П.В. 

1. ПУПМ (а/п104а) 

2. ПКАМ (у/а106а) 

3. ПУПМ (пер 141) 
4. ПУПМ (а/п + а/р 204а + 209а) 

5. ПУПМ (пер 241 + 242) 

 

доц. Андрущенко В.О. 

 

1. ПУПМ  (а/у, а/р 109г + 109а) 
2. Історія англійської мови (пер 441 + 442) 

3. Наративні практики сучасної англійської мови (а/п +а/р + а/у 504а + 509а + 509г) 

 

доц. Шкуропат М.Ю. 

 

1. ПКАМ  (психол 105а) 



2. ПКАМ (у/а + і/а 306а + 301а) 

3. Комунікативні стратегії: англ. мова (а/п +а/р + а/у + пер 504а + 509а + 509г + 541 + 542) 
4. Комунікативні стратегії: англ. мова (і/а + у/а 501а + 506а) 

 

ст. викл. Гордієнко С.Г. 

 

1. Практична фонетика (пер 141) 

 

доц. Ясинецька О.А. 

 

1. ДЗВ: Основи орфографії та пунктуації англійської мови (пер 141) 
2. Основи перекладацького скоропису (пер 241 + 242) 

3. Переклад ділового усного та писемного мовлення (основна іноземна мова) (пер 241 + 242) 

4. ПУПМ  (пер 341 + 342) 
5. Переклад юридичного усного та писемного мовлення  (пер 341 + 342) 

6. Переклад громадсько-політичного усного та писемного мовлення (основна іноземна мова) (пер 441 + 442) 

7. Методика навчання перекладу у вищій школі (пер 541 + 542) 
8. Художній переклад (англійська мова) / Науково-технічний переклад (пер 541 + 542) 

 

доц. Зоз О.А. 

 

1. Теорія та практика дискурсивного аналізу (англійська мова) (а/р + а/у + а/п 

309а + 309г + 304а) 
2. ПКАМ (психол 305а) 

3. Теорія та практика дискурсивного аналізу (англійська мова) (пер 341 + 342) 

4. ДЗВ: Літературна комунікація і стилістика дискурсу (англійська мова) (у/а 406а + 406б) 

 

ст. викл. Корольова О.Ю. 

 

1. Порівняльна лексикологія (пер 341 + 342) 

 

 

КАФЕДРА ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ 

 

доц. Семенова О.В.  

 

1. Практична фонетика 

 

доц. Потреба Н.А.  

 

1. Лінгвокраїнознавство ДІМ (ФСМК, 3 курс) 

2. Теорія та практика дискурсивного аналізу (ФРГМ, 3 курс) 

3. Теорія та практика перекладу (ФРГМ, 5 курс)  

 

викл. Чурсінова О.О.  

 

1. «Практика перекладу ДІМ» (ФСМК, 2 курс) 
 

викл. Чабанова І.В.  

 
1. «ДІМ (іспанська)» (ФРГМ, 2, 4 курси) 

 

 

 

  



ДОДАТОК 2. 

Анотація до статті 

Докашенко В., Докашенко Г., Концур В. 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ГРОМАДЯН І ВЛАДИ В УМОВАХ 

«ДОНБАСЬКОГО ПОРУБІЖЖЯ» (етичний та ментальний аспекти) 

 Автори фокусуються на характеристиці ситуації в найскладнішому регіоні 

сучасної України – на Сході, де проходить лінія розмежування підконтрольних 

уряду України територій та тимчасово непідконтрольних. Перебуваючи   на 

відстані 30 км від означеної лінії, автори мають можливість вочевидь побачити 

події, вчинки, явища в період одночасного співпадіння двох вкрай небезпечних 

загроз – воєнних дій та пандемії. 

 Автори роблять спробу дослідити процеси в двох розрізах – на рівні 

урядових рішень України, Російської Федерації і так званих Донецької та 

Луганської народних республік, а також на рівні буденного життя звичайних 

громадян, де поруч співіснують   нехтування правилами безпеки, недовіра до дій 

урядів і в той же час  активне волонтерство і благодійність.  

 Завдання розвідки автори вбачають в спробі проаналізувати можливі зміни 

ціннісних орієнтирів учасників подій, зокрема від превалювання позицій 

комфорту і задоволення до превалювання позицій безпеки і здорового способу 

життя, від орієнтації на думку зірок естради та спорту до сприйняття думки 

освіченого та фахового середовища. Паралельно зростає необхідність підвищення 

медіаграмотності значної частини населення, як запоруки прийняття виважених та 

актуальних рішень.  

 

  



ДОДАТОК 3. 

Список обладнання, яке буде придбано за проектом ErasmusMultiEd «Розвиток 

потенціалу підготовки вчителів іноземних мов як шлях до багатомовної освіти та 

європейської інтеграції в Україні» 

 ОБЛАДНАННЯ 

Приблизна 

вартість 

Обладнання (відеонабір) 

38000 Відеокамера Panasonic AG-

AC30https://allo.ua/ru/products/videocameras/panasonic-ag-

ac30ej.html?gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwbnjfrHLKI-84tdQ14-

r8j201I-Qr1fTjRwNAQQ8KB5uX3GFwi-sWhoCDvAQAvD_BwE 

2500 Кофр (сумка) для відеокамери E-ImageOscar S60 (EB0926) https://tv-

project.com/ru/e-image-oscar-s60-eb0926.html 

3000 Додатковий акумулятор до відеокамериhttps://allo.ua/ru/akkumuljatory-k-

fotovideo/panasonic-vw-vbg6e-k-li-ion-battery-original.html 

1700 Штатив Velbon EX-540 

https://allo.ua/ru/products/36/velbon-ex-540.html 

1000 Карта пам’яті Kingston 64 GB SDXC class 10 UHS-I U3 CanvasReact 

SDR/64GB https://allo.ua/ru/memory-cards/kingston-64-gb-sdxc-class-10-

uhs-i-u3-canvas-react-sdr-64gb.html - 2 шт. 

300 КардрідерKingston USB 3.0https://tiptop.ua/kartridery/tovar-442376-

kardrider-kingston-usb-3-0  

або Transcend TS-RDP5K https://tiptop.ua/kartridery/tovar-7658-kard-rider-

transcend-ts-rdp5k 

500 Навушники Sony MDR-ZX310 blue - https://allo.ua/ru/naushniki/sony-mdr-

zx310-blue.html?fbclid=IwAR0NNk6YBIZrARKtQDNeT5MmhDPqH9-

_czXULrRvp1lCU7yP_yNpQNKUY3o 

12300 Радіосистема з петличним і ручним мікрофоном Saramonic Uwmic9 

1+1+HU9 - https://rec-store.com.ua/radiosistema-s-petlichnym-i-ruchnym-

mikrofonom-saramonic-uwmic-9 

59300  

 Мультимедіа 

109 999 

 

Інтерактивний дисплей 75'', https://tech-

pro.com.ua/catalog/interaktivnye-displei-newline/interaktivnyy-displey-

newline-trutouch-75-tt-7519ip 

16 944 МФУ: кольоровий , А4, лазерний, Wi-FiCanon MF426dw c Wi-Fi 

https://rozetka.com.ua/133201408/p133201408/#tab=characteristics 

30 115 Проектор Epson EF-100 White (V11H914040) 

https://m.rozetka.com.ua/characteristics/138068919/ 

4 675 Моторизований екран https://www.moyo.ua/motorizirovannyj-ekran-acer-

e100-w01mw-mc-jbg11-009/114485.html 

500 Кабель 10 м. HDMI 

http://divia.com.ua/videokamery/panasonic-ag-ac30-videokamera-ag-ac30
http://divia.com.ua/videokamery/panasonic-ag-ac30-videokamera-ag-ac30
https://allo.ua/ru/products/videocameras/panasonic-ag-ac30ej.html?gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwbnjfrHLKI-84tdQ14-r8j201I-Qr1fTjRwNAQQ8KB5uX3GFwi-sWhoCDvAQAvD_BwE
https://allo.ua/ru/products/videocameras/panasonic-ag-ac30ej.html?gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwbnjfrHLKI-84tdQ14-r8j201I-Qr1fTjRwNAQQ8KB5uX3GFwi-sWhoCDvAQAvD_BwE
https://allo.ua/ru/products/videocameras/panasonic-ag-ac30ej.html?gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwbnjfrHLKI-84tdQ14-r8j201I-Qr1fTjRwNAQQ8KB5uX3GFwi-sWhoCDvAQAvD_BwE
https://allo.ua/ru/products/36/velbon-ex-540.html
https://allo.ua/ru/memory-cards/kingston-64-gb-sdxc-class-10-uhs-i-u3-canvas-react-sdr-64gb.html
https://allo.ua/ru/memory-cards/kingston-64-gb-sdxc-class-10-uhs-i-u3-canvas-react-sdr-64gb.html
https://tech-pro.com.ua/catalog/interaktivnye-displei-newline/interaktivnyy-displey-newline-trutouch-75-tt-7519ip
https://tech-pro.com.ua/catalog/interaktivnye-displei-newline/interaktivnyy-displey-newline-trutouch-75-tt-7519ip
https://tech-pro.com.ua/catalog/interaktivnye-displei-newline/interaktivnyy-displey-newline-trutouch-75-tt-7519ip


20 788 Моноблок Asus V241FAK-BA049D (90PT0292-M04460); 23.8" (1920х1080) 

IPS / IntelCore i3-8145U (2.1 - 3.9 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ / Intel HD 

Graphics 620 / без ОП / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Endless OS 

https://hard.rozetka.com.ua/171217978/p171217978/characteristics/ 
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 Сервер Supermicro згідно специфікації 

 Найменування Модель Кількість 

 Процесор AMD EPYC 7302P 16x3.0GHz, 

1S Only, HT, 8xDDR4-

3200MHz, Rome, 155W, Socket 

SP3 

1 

 Серверна 

платформа 

Supermicro AS-2013S-TR 19" 

2U, 2xPSU, Single AMD EPYC 

7000-series Processors, upto 1TB 

(8 slots) DDR4 ECC Registered, 

8x3.5" SAS/SATA hot-

swapdrivebay, SATA 6Gb/s (no 

RAID), 2x1GbE (Intel 

i210,RJ45), IP-KVM, Video, 

3xPCI-E (x16), 3xPCI-E (x8), 

1xM.2 NVMe, Black 

1 

 Пам'ять 

 

32GB DDR4-3200 ECC 

Registered AMD 

PlatformOnlySupermicrocertified 

2 

 HDD 2000GB 3.5" SATA 7200rpm 

Enterprise , MTBF 1,200,000 

hours, halfduplex, singleport 

4 

 SSD 256GB, NVMe M.2 SSD 1 

 Контролер LSI 3008-8i HBA 8 ports SAS 

12Gb/s, Broadcom 3008, PCI-E 

x8 3.0, 2xSFF-8643 int, 2 

cablesincluded 

1 

  36 міс. стандартна гарантія + 

сервісний пакет «Розширена 

Гарантія», який включає в себе 

технічну підтримку, заміну або 

ремонт деталей що вийшли з 

ладу на наступний робочий 

день після звернення в 

сервісний центр 

1 

113 970  

356 291 разом 

 


