
КАТАЛОГ КУРСІВ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ, ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Назва Тип курсів Анотація Перелік тем/модулів курсів 
Контакти особи відповідальної за 

проведення курсів  

Підготовка до 
ЄФВВ з права та 
загальних 
навчальних 
правничих 
компетентностей; 
підвищення 
кваліфікації НПП 
з правничих 
компетентностей 

Підготовка 
до ЄФВВ з 
права 

Мета - удосконалення правової 
обізнаності та грамотності. 
Знання служби в ОМС, її 
організаційно правові засади та 
особливості, основи публічного 
правління, запобігання корупції, 
забезпечення прав осіб з 
особливими потребами, 
забезпечення прав рівних прав і 
жінок, особливості професійної 
трансформації службовців.  

Термін навчання 1 кредит (30 
годин). 

Тема 1. Основи публічного 
управління.  

Тема 2. Адміністративний 
менеджмент.  

Тема 3. Запобігання корупції.  

Тема 4. Рівні права і можливості 
чоловіків і жінок.  

Тема 5. Професійна трансформація 
службовців. Психоемоційний 
аспект. 

д.ю.н., професор кафедри права 
Ленгер Яна Іванівна  

(050 5494213) 
(lenger.yana303@gmail.com); к.ю.н., 
доцент Аніщук В.В. (050 9897488) 
(viktoriya.anishchuk@ukr.net); к.ю.н., 
доцент Пундор Ю.О. (095 3905417)  

(yuliapyndor@gmail.com) 

Математика. 
Підготовка до 
ЗНО 

підготовка до 
ЗНО 

Метою курсу є комплексна 
підготовка абітурієнтів до 
зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики. 

 Тимощук Віктор Миколайович, 
к.т.н., доцент кафедри фізики та 
вищої математики, +380673234355, 
victortymoshchook@lutsk-ntu.com.ua 

Фізика. 
Підготовка до 
ЗНО 

підготовка до 
ЗНО 

Метою курсу є комплексна 
підготовка абітурієнтів до 
зовнішнього незалежного 
оцінювання з фізики. Він уміщує 
матеріал, зміст якого відповідає 
вимогам чинної Програми 
зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання 
з фізики здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти 
та чинних навчальних програм. 
Курс поділено на п’ять 

Курс поділено на п’ять 
тематичних блоків: «Механіка», 
«Молекулярна фізика та 
термодинаміка», 
«Електродинаміка», «Коливання і 
хвилі. Оптика», «Квантова фізика. 
Елементи теорії відносності» 

Захарчук Дмитро Андрійович, 
кандидат фізико-математичних 
наук, доцент кафедри фізики та 
вищої математики, +380994845247, 
dima.zakharchuk@gmail.com 



тематичних блоків: «Механіка», 
«Молекулярна фізика та 
термодинаміка», 
«Електродинаміка», «Коливання і 
хвилі. Оптика», «Квантова 
фізика. Елементи теорії 
відносності». Очікувані 
результати навчання: - знати, 
пояснювати і практично 
застосовувати основні явища та 
процеси, фундаментальні досліди, 
основні поняття, ідеалізовані 
моделі, закони та принципи 
кожного з п’яти тематичних 
блоків; - вміти розв’язувати 
розрахункові задачі, задачі на 
аналіз графіків, задачі на обробку 
та аналіз результатів 
експерименту зображених на 
фото або схематичному рисунку, 
комбіновані задачі, для 
розв’язування яких 
використовуються поняття і 
закономірності з кількох розділів 
фізики; - орієнтуватись у 
тестових завданнях зовнішнього 
незалежного оцінювання з фізики 
та набуття навичок роботи з будь-
якими тестовими завданнями з 
усіх п’яти тематичних блоків. 
Термін навчання (днів або 
тижнів), аудиторія слухачів 
формується залежно від кількості 
наповнення груп. Повний обсяг 
курсу – 70 год 



Курси 
«Підготовка до 
ЄВІ з англійської 
мови» 

підготовка до 
ЄВІ 

Мета: підготувати здобувачів 
вищої освіти до іспиту з 
англійської мови для вступу в 
магістратуру; пропонуємо 60 год 
очних занять з аудиторією 
слухачів до 25 чоловік. 

Лексичні теми: особисті інтереси; 
публічна сфера; освітня сфера. 
Граматичні теми: іменник, 
прикметник, дієслово, займенник, 
числівник, дієприслівник, 
дієприкметник. 

Шевчук Анастасія Володимирівна, 
тел. 050 684 35 73, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри 
іноземної та української філології 

Інтенсивний курс 
вивчення 
англійської мови 
для початківців 

курс Результат: 

Ви легко зможете описати 
погоду, пору року, вид спорту, 
який Ви любите; поясните, чим 
займаєтеся на роботі, які 
матеріали Ви використовуєте на 
роботі; зможете позначати про те, 
які країни Ви хочете відвідати, 
яких тварин хочете побачити; 
розкажіть про свою 
національність; більш детально 
опишіть свій будинок, які страви 
ви віддаєте перевагу; як і будь-що 
упакувати подарунок; будете 
знати дієслова повсякденного 
спілкування. 

Орієнтовно_ Теми: Пори року 
Місяці Числа до 1 млн. Житло 
Погода Розташування в просторі 
Прийом їжі, Ємності Тварини 
Види активної діяльності і спорт 
Країни, національності Опис 
зовнішності, характеру Опис 
предметів  

Граматика: Часи: тривалий 
(теперішній, минулий, майбутній) 
Вищий і найвищий ступінь 
прикметників Конструкція 

кафедра іноземної та української 
філології 

foreignlang.lntu@gmail.com 

Азбука економіки курс Мета курсу: формування 
економічного уявлення та 
мислення. В результаті навчання 
буде сформовано: 1. Поняття 
праця-гроші, розуміння факту 
купівлі-продажу, наближеність 
знань до реальної дійсності, 
початок економічного мислення. 

2. Формувати економічні поняття: 
товар, ціна, гроші, зарплата, 

1. Знайомство з економікою 

2. Світ грошей 

3. Гроші у сім’ї  

4. Світ професій 

5. Ми заощадливі 

6. Корисні навички 

Вісина Тетяна Миколаївна , к.і.н., 
доцент кафедри Міжнародних 
економічних відносин. тел. 
0667384305; email 
visynat@qmail.com.ua 

mailto:foreignlang.lntu@gmail.com


вигода, вироби, заощадження, 
реклама, бізнес. 

3. Розширити знання про гроші, 
еволюції форм грошей. 

4. Інтерес до соціальних явищ, що 
відбуваються в суспільному 
житті. 

5. Познайомити з джерелами 
доходів і витрат сім'ї, дати 
уявлення про планування 
сімейного бюджету. 

6. Знання про нові професії, 
вміння розповідати про них. 

7. Збагачений словниковий запас, 
пов'язаний з галуззю економіки, 
трудовою діяльністю людей 
сучасних професій. 

8. Здоровий інтерес до грошей, 
усвідомлення правил їх чесного 
придбання, взаємозв'язку.  

Термін навчання: 72 години. 

7. Доходи і витрати сім’ї 

8. Праця і продукт 

 9. Торгівля та реклама 

10. Економічні навички і звичаї в 
побуті 

 

 


