Бажаєш отримати престижну освіту, продовжити навчання за
кордоном або почати міжнародну кар’єру?
Вибирай навчання у ДВНЗ ПДАБА та участь у Міжнародних програмах
обміну

Програма «ПДАБА ПЛЮС»
Престижна спеціальність з поглибленим вивченням іноземних мов !
 «ПДАБА +» ФРАНЦУЗЬКА МОВА ЗА ВСІМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
 «ПДАБА +» АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ВСІМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
 «ПДАБА +»НІМЕЦЬКА МОВА ЗА ВСІМА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ







«ПДАБА +» АНГЛІЙСЬКА МОВА за спеціальністю 292. Міжнародна економіка і бізнес
«ПДАБА +» АНГЛІЙСЬКА МОВА за спеціальністю 292. Міжнародний туризм
«ПДАБА +» ФРАНЦУЗЬКА МОВА за спеціальністю 191. Архітектура та містобудування
«ПДАБА +» ФРАНЦУЗЬКА МОВА за спеціальністю 192. ПЦБ
«ПДАБА +» ФРАНЦУЗЬКА МОВА за спеціальністю 076. Економіка підприємства
«ПДАБА +» ФРАНЦУЗЬКА МОВА за спеціальністю 071. Облік і оподаткування

Міжнародні програми ПДАБА - це:








поглиблене вивчення іноземної мови протягом усього періоду навчання;
жива мова та максимум розмовної практики;
перспектива вивчення іноземної мови до рівнів В2 і С1;
підготовка до Міжнародних екзаменів з іноземних мов: Cambridge English Assessment First and Advanced, РТE
IELTS, TOEFL, французької мови DELF, DALF, а також німецької мови TESTDAF та GOETHE-ZERTIFIKAT;
участь у міжнародних програмах і конкурсах: програми міжнародних академічних та дослідницьких обмінів
«ERASMUS+», Асоціації франкофонних університетів, міжнародні програми професійних стажувань за
кордоном;
навчання в аспірантурі за кордоном.

Хто може брати участь?
 студенти всіх спеціальностей, зараховані на 1-й курс навчання;


студенти ПДАБА, які вступили до магістратури (5-й або 6-й курс).

Лінгвістична програма навчання включає:
 навчання англійської, французької та німецької мов у відповідності до Європейських стандартів якості







викладання і оцінювання знань;
інтенсивне вивчення основної іноземної мови протягом всього періоду навчання (6 годин на тиждень);
розвиток мовних навичок для вирішення професійних завдань;
вивчання академічній мові для захисту дипломної роботи іноземною мовою;
курс іноземної мови для академічних цілей для тих, хто планує продовження навчання за кордоном;
підготовка до участі в міжнародних конференціях.

Контакти :
Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва:
(ауд. 355): тел.: +38 050-748-10-78
e-mail: ecenter@pgasa.dp.ua

Приймальна комісія ДВНЗ ПДАБА:
тел.: (0562) 47-08-66
e-mail: prkom@pgasa.dp.ua
Адрес ПДАБА: 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а

Бажаєш отримати престижну освіту, продовжити
навчання за кордоном або почати міжнародну кар’єру?
Вибирай навчання за програмою

292. Міжнародні економічні відносини
у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
та бери участь у Міжнародних програмах обміну
Програма «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ПЛЮС» - це
 поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійської та німецької / французької) протягом усього періоду
навчання; жива мова та максимум розмовної практики;

 викладання фахових дисциплін англійською мовою;
 перспектива вивчення іноземної мови до рівнів В2 і С1;
 підготовка до Міжнародних екзаменів з іноземних мов: Cambridge English Assessment First and Advanced, РТE
IELTS, TOEFL, французької мови DELF, DALF, а також німецької мови TESTDAF та GOETHE-ZERTIFIKAT;
 можливість отримання 2-х дипломів: диплом бакалавра з бізнес-адміністрування Університету Прикладних
Наук Мітвайда, Німеччина диплом Бакалавра з міжнародних економічних відносин ДВНЗ ПДАБА;
 можливість отримання 2-х дипломів: МВА-диплом з міжнародного бізнесу Технічного університету
«Фрайберзька гірнича академія» м. Фрайберг, Німеччина та диплом Магістра наук з міжнародних
економічних відносин ДВНЗ ПДАБА;
 участь у міжнародних програмах і конкурсах: програми міжнародних академічних та дослідницьких обмінів
«ERASMUS+», Асоціації франкофонних університетів, DAAD, міжнародні програми професійних стажувань за
кордоном;
 навчання в аспірантурі за кордоном.

Хто може брати участь?
 студенти спеціальностей 292. «Міжнародна економіка і бізнес» та «Міжнародна туристична діяльність»,
зараховані на 1-й курс навчання.
Лінгвістична програма навчання включає:
 навчання англійської, французької або німецької мов у відповідності до Європейських стандартів якості







викладання і оцінювання знань;
інтенсивне вивчення основної іноземної мови протягом всього періоду навчання (6 годин на тиждень);
розвиток мовних навичок для вирішення професійних завдань;
вивчання академічній мові для захисту дипломної роботи іноземною мовою;
курс іноземної мови для академічних цілей для тих, хто планує продовження навчання за кордоном;
підготовка до участі в міжнародних конференціях.

Контакти :
Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва:
(ауд. 355): тел.: +38 050-748-10-78
e-mail: degtyariova.yuliya@pgasa.dp.ua

Приймальна комісія ДВНЗ ПДАБА:
тел.: (0562) 47-08-66
e-mail: prkom@pgasa.dp.ua
Адрес ПДАБА: 49005, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а

Міжнародні проекти «ПДАБА ПЛЮС»
Вибирай престижну спеціальність
з поглибленим вивченням
іноземної мови !

ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ РЕКТОРСЬКОÏ ПРОГРАМИ «ПДАБА ПЛЮС»
Будівельний
факультет
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2013

Федорець
Марія

Економічний
факультет
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2018

Деркач
Марія

ʺДуже задоволена вибором Франко-українського проєкту на Будівництві та
цивільній інженерії. Професійні та компетентні викладачі, індивідуальний підхід до
кожного. Крім того, використовуються методики, адаптовані до рівня оволодіння
іноземною мовою. Навчання дуже якісне та дає результати, звісно, тільки у тому
випадку, коли є бажання та копітка робота. Справжнє занурення до всесвіту
франкофонії ґарантоване завдяки мовним чи професійним стажуванням у Франції,
можливості брати участь у різноманітних конференціях із франкомовними
учасниками, театрі та інших заходах у співробітництві з Французьким культурним
центром - одним словом, це цілий світ!
Для мене, ті п’ять років, що навчалася в академії, стали справжнім трампліном
до моєї професійної реалізації. Я отримала необхідні бази для того, щоб навчатися у
Франції, маючи стипендію французького уряду, змогла сформувати своє професійне
коло завдяки участі в різноманітних форумах та стажуваннях. Це був неоціненний та
дійсно фундаментальний досвід для мого успіху. Я зберегла прекрасні спогади та
вдячна усім тим, хто був зі мною поруч протягом мого навчання.ʺ

ʺ Проєкт для мене - це чудова можливість пов'язати своє студентське життя не
тільки з вивченням економіки, а й з вивченням французької та англійської мов.
Навчання на проєкті має особливу важливість, так як я вирішила пов'язати своє життя
з французькою мовою. Проєкт - це ще один спосіб оточити себе мовою, що є одним
з найбільш ефективних способів вивчення іноземної мови.
Величезну роль відіграє також викладач, оскільки маючи певний досвід у
використанні мови, він завжди може відкоригувати мову, вказати на помилку,
допомогти з вимовою тощо.
Також очевидно, гідністю проєкту є можливість поспілкуватися з носіями мови,
які також проводять заняття, і дізнатися більше про культуру країни та її звичаї. ʺ

ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ РЕКТОРСЬКОÏ ПРОГРАМИ «ПДАБА ПЛЮС»
Будівельний
факультет
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2016

Балан
Олена

Архітектурний
факультет
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2018

Чала
Марина

ʺ Коли я обирала університет, мій вибір припав на Будівельну академію, частково завдяки
наявності франкомовного проєкту (тобто наявність великих перспектив у майбутньому).
Прийшла до академії з нульовим знанням французької мови, але за чотири роки навчання,
активно вивчала французьку мову (що наразі мені дуже допомагає). За чотири роки я :
Після першого курсу пройшла лінгвістичне та професійне стажування в рамках
Французької школи літньої архітектури Гренобль (Франція), Після другого курсу пройшла
лінгвістичне та професійне стажування у рамках Французької школи літньої архітектури у
Страсбурзі (Франція), Перший місяць третього курсу була на навчальному стажуванні
"Шаррет" в університеті прикладних наук INSA, Страсбург (Франція). Маю співавторство книги
"ЗЕМЛЯНЕ МИСТЕЦТВО В ЛІСІ БРУМАТУ" («LAND ART EN FORÊT DE BRUMATH», виданої в INSA,
Страсбург.
Взяла участь у франко-українському семінарі "Архітектура Дніпра: минуле, сучасне та
майбутнє",що дало мені можливість познайомитись і поспілкуватись з новими людьми. Також
брала участь у науково-практичному круглому столі іноземними мовами «Будівництво,
архітектура та економіка - 2019. Міжнародний контекст». Після третього курсу я отримала
стипендію від AUF, завдяки чому мала змогу пройти 2-місячне професійне стажування в місті
Ніцца (Франція). Після проходження якого мені запропонували наступне стажування, в тій же
фірмі для написання моєї дипломної роботи рівня бакалавр. Тобто другий семестр четвертого
курсу я находжусь у Ніцці для збору інформації, яка стосується будівництва у Франції для моєї
дипломної роботи. ʺ

ʺ Привіт, мене звуть Марина, і я навчаюсь на архітектурному факультеті французького проєкту.
При вступі до академії, я усвідомлювала, що хочу потрапити до проєкту, хоча французької
абсолютно не знала. Було складно поєднувати із завданнями з архітектури, але зусилля
прикладені для вивчення французької, дали свої плоди вже через рік навчання, саме тоді я
відвідала Париж і була дуже здивована, що розуміла про що говорять, могла самостійно
дізнатися дорогу або запитати про знаходження найближчого супермаркету.
Більш того, я могла перекласти історії, які розповідалися на атракціонах Діснейленду. Багато в
чому це заслуга мого викладача французької, яка з першого ж заняття прищеплювала нам
любов до мови і культури, а купа цікавих персональних проєктів, таких як будинок моєї мрії,
комікс французькою, надихали мене і на вивчення мови, і на подальші мої роботи, пов'язані з
проєктуванням. Не шкодувала ні дня про те, що 2 роки тому обрала французький проєкт !!! ʺ

ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ РЕКТОРСЬКОÏ ПРОГРАМИ «ПДАБА ПЛЮС»
Архітектурний
факультет
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2014

Терно
Юлія

ʺ Після вступу до архітектурного факультету ПДАБА, я дізналася про додаткові
можливості навчання на франкомовному проєкті. Мені відразу захотілося туди
записатися, але були сумніви - до цього я ніколи не вивчала французьку. Як виявилося,
це зовсім не проблема, тому що існують групи вивчення і з початкового рівня. І ось,
увійшовши у архітектурно-французьке життя академії, через пів року я вже брала
участь в різноманітних конкурсах та воркшопах, могла непогано розуміти і висловити
свої думки французькою. Наприкінці першого курсу я поставила собі за мету поїхати на
мовне стажування до Франції, поставивши собі певну планку - досягти рівня А1-А2. Це
була моя перша подорож за кордон. Завдяки річному стажуванню, зануренню в мовне
середовище і необхідності володіння живою мовою, я була дуже мотивована
покращувати свій рівень французької надалі. Я відвідала 2 стажування в Греноблі з дуже
насиченими програмами в лінгвістичному, туристичному та професійному плані.
Нам вдалося відвідати Експо 2015 у Мілані - одну з найбільших архітектурних
виставок у світі. Також ми побували в безлічі міст, таких як Ліон, Ніцца, Аннесі, Шамбері,
Монте-Карло, Женева, Франкфурт, Турин та інші. Крім того, я стала займатися у
французькому театрі. Наша трупа взяла участь у фестивалі французьких п'єс у м.СанЛуї. Після 3-го курсу я поїхала на професійне стажування за обміном до французької
сім’ї.
Постійно вивчаючи мову, на 4му курсу я змогла скласти DELF з французької на рівень
B2. Це дало мені можливість спробувати свої сили в конкурсі французьких стипендій від
AUF. Я знайшла архітектурну фірму, успішно пройшла 2 співбесіди і виграла ґрант на
проходження стажування в Парижі на 2 місяці. Це була велика відповідальність і
колосальний досвід перебування в архітектурному бюро і взаємодії з професійною
французькою термінологією. Після того, я виграла в олімпіаді з французької мови в
академії, а також потрапила до 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу George Gamow від
АUF.
Закінчивши магістратуру, збираюся продовжувати поліпшувати свою французьку,
адже вона стала для мене третьою мовою після рідних української та російської. А
всього цього могло б не бути, якщо б я не обрала б на першому курсі такий нелегкий,
але дуже важливий шлях навчання на французькому проєкті в рідній ПДАБА! ʺ

ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ РЕКТОРСЬКОÏ ПРОГРАМИ «ПДАБА ПЛЮС»
Архітектурний
факультет
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2018

Мені дуже імпонує французька мова, а
також привілеї та нові можливості,
які
з'являються під час навчання. На жаль, мені
ще не довелося побувати на стажуванні, але
я сподіваюсь що все попереду.
Матеріал подається дуже цікаво та за 2
роки ми багато що вивчили. Я дуже
задоволена цією програмою і пишаюся, що в
нашій академії є такий проєкт. ʺ

Яброва
Марія

Будівельний
факультет
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2016

Мартиненко
Катерина

ʺЙти до проєктної групи я планувала з
самого початку, ще в класі 10му.

ʺ Що мені дав франкомовний проєкт? По-перше, це надзвичайна була
можливість вивчити нову мову, у найкращих викладачів академії, як було в
моєму випадку. Ви не тільки отримуєте освіту за своєю спеціальністю, а й
освоюєте французьку мову.
По-друге, завдяки цьому проєкту, я отримала можливість поїхати, за
особистою програмою AUF, за кордон. А саме до Єревану, Вірменії. Це був
надзвичайний досвід спілкування французькою, відкриття для себе нової
країни, та авжеж, нові знайомства, які ми підтримуємо й досі вже поза межами
програми.
І по-третє, це завжди цікаво дізнатися чогось нового, відкривати для себе
нові і нові кордони, та ставити собі мету, до якої крокуєш усі 4 курси. ʺ

ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ РЕКТОРСЬКОÏ ПРОГРАМИ «ПДАБА ПЛЮС»
ПМ
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2018

Програма грамотно складена, все поетапно. Але я здивувалася, як за
такий короткий час можна отримати стільки знань . Головне - це не лінуватися
і мати бажання вчитися і розвиватися. ʺ

Мосьпан
Ангеліна

Архітектурний
факультет
Програма
ПДАБА ПЛЮС
2019

Коба
Аліна

ʺ Кафедра іноземних мов та підготовки іноземних студентів в академії
стала для мене першим кроком у вивченні німецької. Навчання дало
можливість мені зрозуміти, що я недарма вирішила вступати на спеціальність
з можливістю подвійного дипломування. Вивчити іноземну мову при бажанні
не важко. Мій викладач В.І.Голяк завжди була на зв'язку і відповідала на всі
питання, навіть, здавалося б, найпростіші. Через рік навчання мені пощастило
потрапити на навчальну практику у Фрайберзьку гірничу академію, де я з
легкістю могла застосувати отримані знання з німецької мови.

ʺ Коли я навчалась на курсах з малюнку, дізналась про можливість вивчати
додаткову мову з першого курсу, я вирішила скористатися такою можливістю.
Я багато чула про стажування, про практики за кордоном, і це надихнуло
мене ще більше. Отже, я обрала навчання у проєкті. Мені дуже сподобався
підхід до навчання: час, приділений вивченню мови, підручники, викладач. Є все
для того, щоб якісно і навіть швидко навчитись новій мові.
Наразі, закінчивши перший курс, я спробувала дізнатись про свій рівень
знання французької, пройшла декілька онлайн-тестів, які показали мені
результат А2. Мене це влаштовує, і далі - більше. ʺ

Інформаційний лист-запрошення до участі у роботі
XI СТУДЕНТСЬКОÏ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОÏ КОНФЕРЕНЦІÏ
ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ-2021 ПДАБА ПЛЮС

Кафедра
іноземних
мов та підготовки
іноземних студентів

Дата подачі тез
до 21 січня 2021
Дата проведення
Конференції
Березень 2021
Робочі мови
конференції :
англійська,французька,
німецька, українська,
російська (для
іноземних студентів).

ІЗ ІСТОРІÏ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ
СТУДЕНТСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ІНОЗЕМНИМИ
МОВАМИ ПДАБА ПЛЮС

Кафедра
іноземних
мов та підготовки
іноземних студентів

2011-2020 р.:
648 НАУКОВИХ ТЕЗ
іноземними мовами
у ДЕСЯТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ
КОНФЕРЕНЦІЯХ

Із історіï публікаціï тез доповідей студентів
ДЕСЯТОÏ СТУДЕНТСЬКОÏ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОÏ
КОНФЕРЕНЦІÏ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ-2020 ПДАБА ПЛЮС

Кафедра
іноземних
мов та підготовки
іноземних студентів

Дата публікації :
23.03-27.03.2020

Організатор :
«ПДАБА ПЛЮС»
Кафедра іноземних мов та
підготовки іноземних студентів

Учасники:
професори, доценти, викладачі
та студенти ДВНЗ ПДАБА

CONSTRUCTION, ARCHITECTURE AND ECONOMICS – 2020
INTERNATIONAL CONTEXT
CONSTRUCTION, ARCHITECTURE ET ECONOMIE – 2020
CONTEXTE INTERNATIONAL
БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОНОМІКА – 2020
МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ

2020 р.:
НАУКОВИХ ТЕЗ: 63
Cторінок: 186

