
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) 
«Соціальна педагогіка» («Соціальна робота») ОС «Бакалавр»  

до запровадження елементів дистанційного навчання 
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 

№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану 

Код кафедри, 
що забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 

наявність на навчальному 

порталі університету (так/ні) 
наповненість, % 

1 курс 2 семестр 

1.  Педагогіка  10.03 так 100 

2.  Валеологія та основи 
медичних знань 

10.03 ні (передано на кафедру 
у 2016 році)  

 

3.  Психолого-педагогічні 

засади 
міжособистісного 
спілкування 

10.03 так 90 

4.  Етнокультурологія та 

спк 
(Етнокультурологія) 

10.07 так 75 

5.  Етика і естетика 10.07 так 90 

6.  Іноземна мова  10.09 ні 0 

7.  Основи наукових 

досліджень 

10.04 так 100 

8.  Вступ до спеціальності 10.04 ні (передано на кафедру 
у 2016 році)  

 

9.  Історія соціальної 

роботи в зарубіжних 
країнах 

10.04 так 90 

10.  Вступ до спеціальності 10.04 так 92 

11.  Основи наукових 

досліджень 

10.04 так 85 

12.  Дидактичне та 
програмне забезпечення 

10.04 так 85 

13.  Латинська мова 10.08 так 100 

14.  Вікова та педагогічна 

психологія  

10.01 так 80 

15.  Психологія  10.01 так 100 

2 курс 2 семестр 

16.  Польська мова  10.11 так 20 

17.  Документознавство 10.07 так 90 

18.  Іноземна мова  10.09 ні 0 

19.  Інформаційні ресурси 
забезпечення соціально-

педагогічної діяльності 

10.04 ні (передано на кафедру 
у 2016 році) 

56 

20.  Соціальна педагогіка 10.04 так 100 

21.  Інформаційні технології 
в освіті 

10.04 так 100 

22.  Українознавство 10.08 так 100 

23.  Політологія 10.06 так 100 

24.  Соціальна психологія  10.01 так 70 

3 курс 2 семестр 

25.  Вікова фізіологія та 10.03 ні (передано на кафедру  



шкільна гігієна у 2016 році) 

26.  Теорія і історія 

соціального виховання 

10.03 так 100 

27.  Порівняльна педагогіка 10.03 так 100 

28.  Історія соціальної 
роботи 

10.04 так 80 

29.  Соціальна профілактика 

правопорушень 

10.04 так 80 

30.  Етика соціально-
педагогічної діяльності 

10.04 так 90 

31.  Основи соціальної 

особистості 

10.04 так 90 

32.  Бази даних в соціально-
педагогічній діяльності 

10.04 так 95 

33.  Етика і психологія 

сімейного життя 

10.01 так 60 

34.  Етнопсихологія  10.01 так 70 

4 курс 2 семестр 

35.  Основи 
профорієнтаційної 

роботи 

10.03 так 80 

36.  Методика роботи 
гувернера 

10.03 так 80 

37.  Основи красномовства 10.03 так 90 

38.  Естетика 10.07 так 90 

39.  Інформаційні технології 

в перекладацькій 
діяльності 

10.04 так 100 

40.  Історія соціальної 

роботи 

10.04 так 80 

41.  Технології соціально-
педагогічної діяльності 

10.04 так 80 

42.  Соціальна робота у 
сфері дозвілля 

10.04 так 100 

43.  Конфліктологія 10.01 так 60 

 



Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОС 

«Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання 
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова (за 

проф. спрям.) (англ) 

10.09 так 10 

2.  Німецька мова 10.12 так 50 

2 курс 2 семестр 

3.  Іноземна мова (за 
проф. спрям.) (англ) 

10.09 так 10 

3 курс  2  семестр 

4.  Іноземна мова (за 
проф. спрям.) (англ) 

10.09 так 10 

5.  Психологія та 
педагогіка 

10.03 так 60 

6.  Психологія  10.01 так 90 

 
 

Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Економіка 

(економіка підприємства)»,  ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 
дистанційного навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 

№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова 10.09 так 10 

3 курс 2 семестр 

2.  Політологія 10.06 так 100 

 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Облік і 

оподаткування (облік і аудит)» ОС «Бакалавр» до запровадження 
елементів дистанційного навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова 10.09 так 10 

2.  Українська мова за 
професійним 

спрямуванням 

10.08 так 100 

3 курс 2 семестр 

3.  Політологія 10.06 так 100 



 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Фінанси і кредит» 

ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання 
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова 10.09 так 10 

2.  Українська мова за 
професійним 
спрямуванням 

10.08 так 100 

 

 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Фінанси і кредит та 

економіка (економіка підприємства)» ОС «Бакалавр» до запровадження 
елементів дистанційного навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова 10.09 так 10 

2.  Українська мова за 
професійним 
спрямуванням 

10.08 так 100 

 
 

Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Маркетинг» 

ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання  
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова 
(англійська мова) 

10.09 ні 0 

2.  Українська мова за 

професійним 
спрямуванням 

10.08 так 100 

2 курс 2 семестр 

3.  Іноземна мова 

(англійська мова) 

10.09 ні 0 

3 курс 2 семестр 

4.  Іноземна мова 
(англійська мова) 

10.09 ні 0 

 



 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Геодезія та 

землеустрій» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного 
навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова 10.09 ні 0 

2.  Українська мова за 
професійним 
спрямуванням 

10.08 так 100 

2 курс 2 семестр 

3.  Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

4 курс 2 семестр 

4.  Політологія 10.06 так 100 

 
 

Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Комп’ютерні науки 
та інформаційні технології» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 

дистанційного навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноз. мова - англійська 10.09 ні 0 

2.  Німецька мова 10.12 так 50 

2 курс 2 семестр 

3.  Іноз. мова - англійська 10.09 ні 0 

4.  Філософія 10.05 так 100 % 

 

 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Комп’ютерна 

інженерія» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного 
навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноз. мова - англійська 10.09 ні 0 

2.  Німецька мова 10.12 так 50 

2 курс 2 семестр 

3.  Іноз. мова - англійська    

4.  Філософія    

 
 



 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Програмна 

інженерія» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного 
навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноз. мова - англійська 10.09 ні 0 

2.  Німецька мова 10.12 так 50 

2 курс 2 семестр 

3.  Іноз. мова - англійська 10.09 ні 0 

4.  Філософія 10.05 так 100 % 

 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Менеджмент» 

ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання 
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

10.09 ні 0 

2.  Українська мова за 

професійним 
спрямуванням 

10.08 так 100 

2 курс 2 семестр 

3.  Іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням 

10.09 так 50 

3 курс  2  семестр 

4.  Іноземна мова 

(англійська мова) 

10.09 так 20 

4 курс 2 семестр 

5.  Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 

10.09 так 20 

 
 



Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Право» та 
«Право (с.т.)» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного 

навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану  

Код кафедри, що 

забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова  10.09 так  100 

2.  Політологія 10.06 так 100 

3.  Латинська мова 10.08 так 100 

2 курс 2 семестр 

4.  Іноземна мова  10.09 так  100 

3 курс  2  семестр 

5.  Іноземна мова  10.09 так  100 

 

Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Харчові технології» 
ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання  

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану  

Код кафедри, що 

забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1.  Німецька мова (харчові 

технології) 

10.12 так 55 

 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Туризм» 

ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання 
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1. Історія української 

культури 
10.06 так 80 

2. Українська мова за 
професійним 

спрямуванням 

10.08 так 100 

4 курс 2 семестр 

3. Іноземна мова (за 
професійним спрям.) 

(англ) 

10.09 ні 0 

 
 



Аналіз готовності спеціальності «Філологія» ОС «Бакалавр» до 
запровадження елементів дистанційного навчання  

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
№ 
п/п 

Дисципліна навчального 
плану 

Код кафедри, 
що забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість,% 

1 курс 2 семестр 

1.  Вступ до 
перекладознавства (англ.) 

10.11 
так 20 

2.  Практичний курс 
основної іноземної мови 

(англ.) 

10.11 
так 100 

3.  Практична граматика 
основної іноземної мови 

(англ.)  

10.11 
так 70 

4.  Польська мова  10.11 так 40 

5.  Практичний курс другої 
іноземної мови і переклад 

(англ.)  

10.11 
так 20 

6.  Етнокультурологія та спк 
(Етнокультурологія) 

10.07 так 75 

7.  Етика і естетика 10.07 так 90 

8.  Сучасна українська мова 10.08 так 10 

9.  Латинська мова  10.08 так 100 

10.  Історія зарубіжної 

літератури 

10.08 так 30 

11.  Лінгвістика тексту (для 
магістрів-філологів 1 року 

навчання) 

10.08 так 40 

12.  Сучасна українська 
література 

10.08 так 10 

2 курс 2 семестр 

13.  Практичний курс 

основної іноземної мови 
(англ.)  

10.11 

так 20 

14.  Практика письмового та 
усного перекладу  

10.11 
так 25 

15.  Практична граматика 

основної іноземної мови 
(англ.)  

10.11 

так 30 

16.  Практичний курс другої 

іноземної мови і переклад 
(англ.) 

10.11 

так 20 

17.  Сучасна українська мова 10.08 так 10 

18.  Документознавство 10.07 так 90 

19.  Вступ до мовознавства 10.08 так 50 

20.  Практичний курс другої 

іноземної мови (Німецька 
мова) 

10.12 так 10 

3 курс 2 семестр 

21.  Практичний курс 

основної іноземної мови 
10.11 

так 70 

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1494
http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1486


(англ.) 

22.  Практична граматика 

основної іноземної мови 
(англ.)  

10.11 

так 50 

23.  Порівняльна лексикологія 

основної ін. і укр. мови 
(англ.)  

10.11 

так 90 

24.  Порівняльна граматика 

основної ін. і укр. мови 
(англ.)  

10.11 

так 70 

25.  Практика письмового і 
усного перекладу (англ.)  

10.11 
так 50 

26.  Стилістика основної 

іноземної мови (англ.)  
10.11 

так 100 

27.  Лінгвокраїнознавство 
країн основної іноземної 

мови  

10.11 
так 30 

28.  Спецкурс з основ 
укладання галузевих 

глосаріїв 

10.10 Так 90 

29.  Практичний курс другої 
іноземної мови 

10.10 Так 20 

30.  Практична стилістика 
української мови і 

культура мовлення  

10.08 так 20 

31.  Українська мова для 
перекладачів 

(редагування) 

10.08 так 10 

32.  Психологія  10.01 так 90 

4 курс 2 семестр 

33.  Аспектний переклад 
аграрної літератури 

(англ.) Філ 

10.11 
так 20 

34.  Практичний курс 
основної іноземної мови 

(англ.) Філ 

10.11 
так 20 

35.  Практика письмового і 
усного перекладу (англ.) 
Філ 

10.11 
так 80 

36.  Науково-технічний 
переклад Філ 

10.11 
так 30 

37.  Переклад ділового 
мовлення та 

кореспонденції (англ.) Філ 

10.11 
так 80 

38.  Естетика 10.07 так 90 

39.  Практичний курс 
основної іноземної мови 

(англійська)  

10.09 так 80 

40.  Практичний курс другої 
іноземної мови. 

10.10 Так 20 

41.  Актуальні питання 

термінології 

10.08 так 100 

42.  Практичний курс 10.12 так 55 

http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1482
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основної іноземної мови і 

перекладу (німецька мова) 

43.  Аспектний переклад 
аграрної літератури  

10.12 так 100 

44.  Переклад ділового 

мовлення та 
кореспонденції 

10.12 так 100 

45.  Практичний курс другої 

іноземної мови 

10.12 так 40 

 
Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Лісове і садово-

паркове господарство» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 
дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 

№ 
п/п 

Дисципліна  Шифр 
кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 
спрямуванням»  

10.10 Ні 0 

2. Українська мова за професійним 
спрямуванням 

10.08 так 100 

4 курс 2 семестр 

3. Політологія 10.06 так 100 

4. Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

 
Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) 

«Деревооброблювальні технології», ОС «Бакалавр» до запровадження 
елементів дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна  Шифр 
кафедри 

Навчальний курс дисципліни 

Наявність на 

навчально-

інформаційному 

порталі університету 

(так/ні) 

Наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням» 

10.10 Ні 0 

2. Українська мова за професійним 
спрямуванням 

10.08 так 100 

2 курс 2 семестр 

3. Філософія 10.05 так 100 

4 курс 2 семестр 

4. Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

 



Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Транспортні 
технології» (за видами транспорту)» ОС «Бакалавр» до запровадження 

елементів дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна  Шифр 

кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням» 

10.10 Так 100 

2. Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

2 курс 2 семестр 

3. «Англійська мова за фаховим 
спрямуванням» 

10.10 Ні 0 

4. Філософія 10.05 так 100 

5. Політологія 10.06 так 100 

 

Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва» ОС «Бакалавр» до 

запровадження елементів дистанційного навчання  
 в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 

№ 
п/п 

Дисципліна  Шифр 
кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 
спрямуванням» 

10.10 Так 100 

2 курс 2 семестр 

2.  «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням» 

10.10 Ні 0 

4 курс 2 семестр 

3. Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

 
 

Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Агрономія» 
ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання  

 в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна  Шифр 

кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням»  

10.10 Так 70 

2. Німецька мова 10.12 так 50 

2 курс 2 семестр 

3. Політологія 10.06 так 100 

 



Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Садівництво і 
виноградарство» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 

дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна  Шифр 

кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. Німецька мова 10.12 так 50 

 

Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Біотехнологія» 
ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання  

 в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна  Шифр 

кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням»  

10.10 Так 20 

2. Історія української державності 10.06 так 100 

3. Німецька мова 10.12 так 50 

2 курс 2 семестр 

4. «Англійська мова за фаховим 
спрямуванням»  

10.10 Так 20 

3 курс 2 семестр 

5. Політологія 10.06 так 100 

 

Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Захист рослин» 
ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання  

 в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна  Шифр 

кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням» 

10.10 Так 50 

2. Латинська мова (для студентів 1 
курсу захисту рослин) 

10.08 так 100 

3. Німецька мова 10.12 так 50 

2 курс 2 семестр 

4.  «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням» 

10.10 Так 50 
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Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» ОС «Бакалавр» до запровадження 

елементів дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна  Шифр 

кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 

спрямуванням» 

10.10 Так 20 

2. Німецька мова 10.12 так 50 

3 курс 2 семестр 

3. Соціологія 10.06 так 100 

4 курс 2 семестр 

4. Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

 
Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Eлектротехніка та 

електротехнології» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 
дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 

№ 
п/п 

Дисципліна  Шифр 
кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 
спрямуванням» 

10.10 Так 20 

2. Німецька мова 10.12 так 50 

4 курс 2 семестр 

3. Політологія 10.06 так 100 

 

 
Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Eнергетика та 

електротехнічні системи в АПК» ОС «Бакалавр» до запровадження 
елементів дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 

№ 
п/п 

Дисципліна  Шифр 
кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за фаховим 
спрямуванням» 

10.10 Так 20 

2. Німецька мова 10.12 так 50 

2 курс 2 семестр 

3. Філософія 10.05 так 100 

4 курс 2 семестр 

4. Політологія 10.06 так 100 

 



Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Галузеве 
машинобудування» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 

дистанційного навчання 
 в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 

№ 
п/п 

Дисципліна  Шифр 
кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1. «Англійська мова за 
фаховим спрямуванням» 

10.10 так 20 

2. Німецька мова 10.12 так 50 

3. Ділова німецька мова  10.12 так  100 

4. Ділова німецька мова ОС 

Магістр (економічні 
спеціальності) 

10.12 так  100 

2 курс 2 семестр 

3. Філософія 10.05 так 100 

 

Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Будівництво та 
цивільна інженерія» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 

дистанційного навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна  Шифр 

кафедри 

Навчальний курс дисципліни 
Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

Наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1. Німецька мова 10.12 так 50 

2. Ділова німецька мова  10.12 так 100 

3. Ділова німецька мова  10.12 так 100 

 

Аналіз готовності спеціальності (напрям підготовки) «Агроінженерія» 
ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання  

 в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 
п/п 

Дисципліна навчального 
плану 

Код кафедри, 

що 
забезпечує 
викладання 

Навчальний курс дисципліни 

Наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, 

% 

3 курс 2 семестр 

1. Соціологія 10.06 так 100 

2. Політологія 10.06 так 100 

 



Аналіз готовності спеціальності «Ветеринарна медицина» ОС «Бакалавр» 
до запровадження елементів дистанційного навчання  

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна навчального 

плану  

Код кафедри, що 

забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1.  Англійська мова (за проф. 
спрямуванням) 

10.11 
так 20 

2.  Латинська мова  10.08 так 100 

 
Аналіз готовності спеціальності «Технології виробництва і переробки 

продуктів тваринництва» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 

дистанційного навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 
п/п 

Дисципліна навчального 
плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова 

(англійська) 
10.11 

так 20 

4 курс 2 семестр 

2.  Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

 
Аналіз готовності спеціальності «Водні біоресурси» 

ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного навчання  
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна навчального 
плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова проф.  10.11 так 20 
4 курс 2 семестр 

2.  Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

 
Аналіз готовності спеціальності «Технології переробки м’яса, технології 

переробки риби» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів 
дистанційного навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна навчального 
плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість 

% 

1 курс 2 семестр 

1.  Іноземна мова проф.  10.11 так 20 
 



Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) «Економічна 
кібернетика» ОС «Бакалавр» до запровадження елементів дистанційного 

навчання в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану  

Код кафедри, що 

забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 курс 2 семестр 

1. Іноземна мова 10.09 ні 0 

2 курс 2 семестр 

2. Англійська мова 10.09 ні 0 

3 курс  2  семестр 

3. Англійська мова 10.09 ні 0 

4 курс 2 семестр 

4. Англійська мова 10.09 ні 0 

5. Психологія і педагогіка 10.01 так 90 

 
Аналіз готовності спеціальності (напряму підготовки) 

«Управління та адміністрування» ОС «Бакалавр» 

до запровадження елементів дистанційного навчання 
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану 

Код кафедри, що 
забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

2 курс 2 семестр 

1. Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 
(французька). 

10.12 так 80 

 
Аналіз готовності спеціальності магістратури 

«Педагогіка вищої школи» («Науки про освіту») 
до запровадження елементів дистанційного навчання 

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану 

Код кафедри, що 

забезпечує 
викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1.  Історія педагогіки і 

розвиток в 
зарубіжних країнах 

10.03 так 100 

2.  Основи 

педагогічної 
майстерності та 
етика викладача 

10.03 так 100 

3.  Педагогічні 

технології 

10.03 ні  



4.  Організація 

виховної роботи у 
ВНЗ 

10.03 так 100 

5.  Керівник 

навчальним 
закладом 

10.03 так 100 

6.  Теорія та методика 
професійної освіти 

10.02 так 70 

 
Аналіз готовності спеціальності магістратури «Лісове і садово-паркове 

господарство» до запровадження елементів дистанційного навчання  

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану 

Код кафедри, що 
забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1.  Ділова англійська 

мова  

10.10 Так 70 

2. Німецька мова 10.12 так 50 

3. Ділова німецька 
мова  

10.12 так  100 

4. Ділова німецька 

мова ОС Магістр 
(економічні 
спеціальності) 

10.12 так  100 

 
Аналіз готовності спеціальності магістратури «Транспортні технології та 

засоби в AпK» до запровадження елементів дистанційного навчання  

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану 

Код кафедри, що 
забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1. Ділова англійська 

мова  

10.10. Так 50 

2. Ділова німецька 
мова  

10.12 так  100 

3. Ділова німецька 

мова ОС Магістр 
(економічні 
спеціальності) 

10.12 так  100 

 



Аналіз готовності спеціальності магістратури «Aвтоматизоване 
управління технологічними процесами» до запровадження елементів 

дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану 

Код кафедри, що 
забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1. Ділова англійська 
мова  

10.10. так 100 

2. Ділова німецька 
мова  

10.12 так  100 

3. Ділова німецька 

мова ОС Магістр 
(економічні 

спеціальності) 

10.12 так  100 

4. Ділова німецька 
мова  

10.12 так  100 100 

5. Ділова німецька 

мова ОС Магістр 
(економічні 
спеціальності) 

10.12 так  100 100 

 

Аналіз готовності спеціальності магістратури «Eлектрифікація та 
автоматизація с/г» до запровадження елементів дистанційного навчання  в 

2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану 

Код кафедри, що 

забезпечує 
викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1. Ділова англійська 

мова  

10.10. Так 100 

2. Ділова німецька 
мова  

10.12 так  100 

3. Ділова німецька 

мова ОС Магістр 
(економічні 
спеціальності) 

10.12 так  100 

 

Аналіз готовності спеціальності магістратури «Eнергетика 
сільськогосподарського виробництва» до запровадження елементів 

дистанційного навчання  в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану 

Код кафедри, що 

забезпечує 
викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1. Ділова англійська 

мова  

10.10. Так 100 

2. Філософія науки та 
інноваційного 

10.05 так 100 



розвитку 

3. Ділова німецька 

мова  

10.12 так  100 

4. Ділова німецька 
мова ОС Магістр 

(економічні 
спеціальності) 

10.12 так  100 

 

Аналіз готовності спеціальності магістратури «Соціальна робота» до 
запровадження елементів дистанційного навчання 

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану 

Код кафедри, що 

забезпечує 
викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1.  Керівник 
навчальним 

закладом 

10.03 так 100 

2.  Інформаційні 
технології в 

соціально-
педагогічній 
діяльності 

10.04 так 100 

3.  Основи інформації 

та прикладної 
лінгвістики 

10.04 так 100 

4.  Інформаційні 

технології в 
навчанні 

10.04 так 80 

5.  Соціальна робота у 

сфері дозвілля 

10.04 так 100 

6.  Технології 
соціально-
педагогічної 

діяльності 

10.04 так 85 

7.  Самовиховання і 
саморегуляція 

особистості 

10.04 так 100 

8.  Соціальний 
супровід сім”ї 

10.04 ні  

9.  Соціальна робота з 

дітьми групи 
ризику 

10.04 ні  

10.  Методика навчання 
соціально-

педагогічних 
дисциплін 

10.02 так 10 

11.  Управління 

соціально-
педагогічними 

системами та 

10.02 так 10 



менеджмент 

соціально-
педагогічної 

роботи 

12.  Експертиза 
психологічного 
інструментарію 

10.01 так 75 

13.  Психолого- 

педагогічна терапія 

10.01 так 65 

14.  Культура мовлення 
і ділового 

спілкування 

10.08 так 10 

2 рік навчання 2 семестр 

15.  Інформаційні 
технології в 

соціально 
педагогічній 
діяльності 

10.04 так 85 

16.  Управління 
соціально-
педагогічними 

системами та 
менеджмент 
соціально-

педагогічної 
роботи 

10.04 так 85 

17.  Інформаційні 

технології в освіті 

10.04 так 100 

18.  Організація роботи 
з різними 

соціальними 
групами 

10.04 так 85 

19.  Методика 
створення 

електронних 
навчальних курсів 

10.04 так 90 

20.  Сучасні програмні 

продукти та 
інтернет технології 

10.04 так 85 

21.  Інформаційні 

технології в освіті 
та автоматизовані 
системи управління 

навчальними 
закладами 

10.04 так 85 

22.  Методика 

створення ЕНК 

10.04 так 90 

23.  Рекламно-
інформаційні 

технології в 
соціальній роботі 

10.04 так 85 

 



Аналіз готовності спеціальності магістратури «Філологія» до 
запровадження елементів дистанційного навчання 

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану 

Код кафедри, що 

забезпечує 
викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1.  Керівник 
навчальним 

закладом 

10.03 так 100 

2.  Теорія та методика 
професійної освіти 

10.02 так 70 

3.  Лінгвістика тексту 10.08 так 40 

4.  Культура мовлення 
та ділового 
спілкування 

10.08 так 40 

 

Аналіз готовності спеціальності магістратури «Управління навчальними 
закладами» до запровадження елементів дистанційного навчання 

в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дисципліна 

навчального плану 

Код кафедри, що 

забезпечує 
викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1.  Керівник 

навчальним 
закладом 

10.03 так 100 

2.  Теорія організації 
та управління 

змістом робіт 

10.02 так 60 

3.  Освітні технології 10.02 так 90 

2 рік навчання 2 семестр 

4.  Освітня політика 10.02 так 20 

5.  Філософія освіти 10.02 так 10 

6.  Професійний 

розвиток і 
лідерство 

10.02 так 10 

 
Аналіз готовності спеціальності магістратури «Менеджмент» 

до запровадження елементів дистанційного навчання 
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану 

Код кафедри, що 
забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1. Ділова французька 10.12 так  100 



мова  

2. Ділова німецька 

мова  

10.12 так  100 

 
Аналіз готовності спеціальності магістратури «Публічне управління та 

адміністрування» до запровадження елементів дистанційного навчання 
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

 
№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану 

Код кафедри, що 
забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на 

навчальному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість, % 

1 рік навчання 2 семестр 

1. Ділова французька 
мова  

10.12 так  60 

 

Аналіз готовності спеціальності магістратури «Адміністративний 
менеджмент» до запровадження  елементів дистанційного навчання 

 в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 
 

№ 
п/п 

Дисципліна 
навчального плану  

Код кафедри, що 
забезпечує викладання  

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість % 

1 рік навчання  2 семестр 
1. Ділова іноземна мова  10.09 так 100 

 
Аналіз готовності спеціальності магістратури «Переклад»  

до запровадження елементів дистанційного навчання  
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

№ 
п/п 

Дисципліна навчального 
плану 

Код кафедри, 
що забезпечує 

викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість,% 

1 рік навчання 2 семестр 

1.  Методика викладання 

перекладу у вищій школі  
10.11 

так 20 

2.  Комунікативні стратегії 
першої іноземної мови) 

10.11 
так 20 

3.  Техніка перекладу (перша 

іноземна мова)  
10.11 

так 20 

4.  Порівняльна типологія 
першої іноземної та 

української мов  

10.11 
так 50 

5.  Комунікативні стратегії 
другої іноземної мови  

10.11 
так 80 

6.  Техніка перекладу (друга 
іноземна мова)) 

10.11 
так 20 

7.  Риторика та міжкультурна 
комунікація 

10.07 так 75 

8.  Лінгвістика тексту 10.08 так 40 

9.  Культура мовлення та 10.08 так 40 



ділового спілкування 

10.  Психологія вищої школи 10.01 так 75 

11.  Теорія перекладу 10.12 так 70 

12.  Порівняльна типологія 
першої іноземної 
(німецької) та української 

мов 

10.12 так  70 

2 рік навчання 

 
Аналіз готовності спеціальності магістратури «Право»  

до запровадження елементів дистанційного навчання  
в 2 семестрі 2016-2017 н.р. 

№ 

п/п 

Дисципліна навчального 

плану 

Код кафедри, 

що забезпечує 
викладання 

Навчальний курс дисципліни 
наявність на навчально-

інформаційному порталі 

університету (так/ні) 

наповненість,% 

1 рік навчання 2 семестр 

1.  Методологія та 

організація наукових 
досліджень з основами 
інтелектуальної власності  

10.02 

так 90 

 


