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ВСТУП 

 Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) за професій-

ним спрямуванням» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціально-

сті 071 «Облік і оподаткування» складена згідно з вимогами кредитно-модульної 

системи організації навчання, рекомендаціями програми “English for Specific 

Purposes (ESP) National Curriculum for Universities” (Англійська мова професійно-

го спрямування), Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, “Концепції 

державної мовної політики України”, новітніх досліджень і рекомендацій щодо 

реалізації компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов як засобу комуні-

кації в діалозі культур.  

У навчальній програмі здійснено спробу визначити нормативні обсяги 

знань, які має здобути студент відповідно до вимог стандартів вищої освіти; алго-

ритм вивчення дидактичного матеріалу навчальної дисципліни; необхідне мето-

дичне забезпечення; методи й технології навчання студентів й очікувані результа-

ти навчання. Програма призначена для студентів I курсу освітнього рівня «Бака-

лавр» і розрахована на досягнення РВМ В2, який є стандартом для ступеня бака-

лавра. 

Зміст програми спрямовано на формування іншомовної професійної кому-

нікативної компетентності, яка є необхідною для досягнення безперешкодного 

рівня іншомовної комунікації у процесі професійної діяльності. 

Програма передбачає виконання аудиторної та самостійної роботи студентів. 

Програма та робоча програма складається з наступних розділів: 

1. Мета, завдання, результати вивчення дисципліни (компетентності), її місце в 

освітньому процесі. 

2. Зміст дисципліни. 

3. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план). 

4. Тематика практичних занять, самостійної роботи студентів. 

5. Список рекомендованих джерел.  

 

 



1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ  В  

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

МЕТА КУРСУ: формування іншомовної професійно орієнтованої мовлен-

нєвої компетентності майбутніх економістів. 

ПРЕДМЕТ КУРСУ: англійська мова за професійним спрямуванням як ін-

тегрована система професійних та іншомовних знань та вмінь. 

ЗАВДАННЯ:  
- формування іншомовних мовленнєвих вмінь у говорінні (професійно орієнто-

ваному монологічному, діалогічному й полілогічному мовленні);  

- формування іншомовних мовленнєвих вмінь у читанні й аудіюванні (розуміння 

англомовних текстів різноманітного цільового призначення тощо);  

- формування іншомовних мовленнєвих вмінь у письмі (написання професійних 

текстів і документів, ділових й професійних листів, демонструючи міжкультурне 

розуміння й попередні знання в конкретному професійному контексті),  

- формування іншомовної мовленнєвої культури студентів; 

- ознайомлення студентів з базовими положеннями, які складають підґрунтя су-

часної професійної економічної комунікації в умовах глобального суспільства. 

Результати (компетентності) вивчення дисципліни. 

І. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми  студенти повинні 

знати (на англійській мові): 

- основний понятійний термінологічний апарат: загальноекономічну термінологі-

чну лексику; міжгалузеві терміни; стійки термінологічні звороти; абревіатури та 

скорочення, що вживаються в діловому мовленні (за професійними темами, що 

вивчалися);  

- економічні реалії;  

- вербальні вирази цифрових та графічних показників;  

- синонімічні вирази економічної спрямованості;  

- формули мовленнєвого етикету ділового спілкування;  

- соціокультурні особливості економічної діяльності, що дозволить студентам 

здійснювати ефективне спілкування іноземною мовою в міжнародному професій-

ному середовищі. 

вміти виконувати наступні професійні дії в іншомовному супроводі в усній формі: 

- описувати предмети та економічні явища; 

- пояснювати економічні терміни, реалії та процеси; 

- обговорювати економічні питання; 

- проводити ділові телефоні перемови; 

- готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації й адекватні форми ведення дискусій і дебатів; 

- аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, необхідних 

для виконання професійних завдань і прийняття професійних рішень; 

- перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомо-

вними термінологічними словниками, електронними словниками й програмним 

забезпеченням перекладацького спрямування; 



- розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю; 

- здійснювати читання неадаптованих текстів за фахом. 

вміти виконувати наступні професійні дії в іншомовному супроводі в писемній 

формі, а саме: 

- вести ділову кореспонденцію, демонструючи міжкультурне розуміння й знання у 

конкретному професійному контексті та розуміти отриману професійну кореспо-

нденцію (листи, факси, електронні повідомлення, інструкції тощо); 

- вести ділову документацію;  

- проводити реферування та анотування  професійної економічної літератури іно-

земною мовою; 

- складати тексти презентацій, використовуючи автентичні матеріали за фахом. 

 

ІІ. У ході вивчення дисципліни студенти мають набути такі мовні компете-

нтності: 

Лексична компетентність (ЛК) - добирання лексичного мінімуму зумов-

лено академічними й професійними сферами й мовленнєвими ситуаціями, в яких 

вони вживаються.  

Опанування студентами іншомовної лексичної компетентності передбачає 

сформованість таких мовленнєвих навичок і вмінь: коректно вживати лексичні 

одиниці активного мінімуму (компетентності в говорінні й письмі) згідно із ситу-

аціями спілкування й цілями комунікації; розпізнавати й розуміти лексичні оди-

ниці активного й пасивного мінімумів при читанні й аудіюванні; аналізувати анг-

ломовні джерела інформації для отримання даних, необхідних для виконання 

професійних завдань і прийняття професійних рішень; користуватися різними ви-

дами словників (дво-, одномовними, фразеологічними) тощо.  

Граматична компетентність (ГК) – здатність особистості до коректного 

граматичного оформлення своїх усних і писемних висловлювань і розуміння гра-

матичного оформлення мовлення інших ґрунтується на складній і динамічній вза-

ємодії відповідних навичок і знань і граматичної усвідомленості.  

Опанування студентами іншомовної граматичної компетентності передба-

чає передусім сформованість рецептивної й репродуктивної граматичних навичок 

і вмінь коректно вживати видо-часові форми й категорії стану дієслів; основні ка-

тегорії іменника, прикметника, прислівника; артиклі; використовувати модальні 

дієслова і розуміти відтінки їхніх значень; правильно й доречно використовувати 

граматичні структури в різних мовленнєвих ситуаціях; складати різні речення (ро-

зповідні, питальні, спонукальні) залежно від мети спілкування й характеру мов-

леннєвого акту, а також демонструвати знання синтаксичної організації англійсь-

кої мови в спілкуванні тощо.  

Фонетична компетентність (ФК) - здатність людини до коректного арти-

куляційного й інтонаційного оформлення своїх висловлювань і розуміння мов-

лення інших ґрунтується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, 

знань і фонетичної усвідомленості.  

Успішність формування ФК залежить від рівня сформованості фонетичних 

навичок, обсягу отриманих і засвоєних знань про фонетичну сторону мовлення і 



динамічної взаємодії цих складників на основі загальної мовної й фонетичної ус-

відомленості.  

Компетентність у техниці письма (КТП) передбачає вдосконалення гра-

фічних, орфографічних і пунктуаційних навичок англійської мови з метою корек-

тного графічного й орфографічного оформлення висловлювання.  

Компетентність у техниці читання (КТЧ) передбачає здатність людини до 

сприймання й коректного артикуляційного й інтонаційного декодування графіч-

них знаків і письмових повідомлень, яка базується на складній і динамічній взає-

модії відповідних навичок, знань. 

У ході вивчення дисципліни студенти мають набути такі професійно-

орієнтовані мовленнєвої компетентності: 

Мовленнєві вміння: 1. В аудіюванні студенти (будуть) здатні:  

- розуміти зміст автентичних текстів професійної спрямованості й текстів різних 

жанрів  

- розуміти аудіо- й відеоматеріали з незначною кількістю незнайомої терміноло-

гії  

- розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, 

дебатів, доповідей, бесід, тематично пов’язаних з навчанням і спеціальністю  

- розуміти обговорення проблем загальнонаукового й професійно орієнтованого 

характеру, що має на меті досягнення порозуміння  

- розуміти повідомлення й інструкції в академічному й професійному середовищі  

- розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання  

- визначати позицію і точку зору мовця  

- виділяти в аудіотексті основну інформацію і прогнозувати його зміст  

- вибирати головні факти, не звертаючи уваги на другорядні  

- вибірково розуміти необхідну інформацію прагматичних текстів в опорі на мо-

вну здогадку, контекст  

- ігнорувати невідомий мовний матеріал, несуттєвий для розуміння, тощо.  

Мовленнєві вміння: 2. У говорінні студенти (будуть) здатні:  

а) у діалогічному мовленні:  

- брати участь у дискусіях з фахових питань; логічно й аргументовано висловлю-

ватися з обговорюваних проблем, доводити свою точку зору і своє ставлення до 

них  

- коректно реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію 

під час обговорень, дискусій, бесід, пов’язаних з навчанням і професією  

- чітко аргументувати свою думку щодо актуальних тем в академічному й профе-

сійному житті (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середо-

вищі)  

- оперувати мовленнєвим етикетом спілкування: мовленнєвими зразками звер-

тання, ввічливості, вибачення, погодження тощо  

- адекватно поводитись у типових навчальних і професійних ситуаціях (на кон-

ференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі)  

- готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації й адекватні форми ведення дискусій і дебатів  



- обговорювати навчальні й пов’язані зі спеціалізацією питання з метою досяг-

нення порозуміння зі співрозмовником; 

б) у монологічному мовленні:  

- виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями з широкого кола 

тем академічного й професійного спрямування  

- робити повідомлення за вивченими темами  

- продукувати чіткий доклад-монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчан-

ням і спеціальністю  

- без попередньої підготовки висловлювати свою думку у певних сферах фахово-

го спілкуання, наводити свої аргументи й коректно реагувати (надавати коректні 

відповіді) на контраргументи  

- достатньо повно передавати зміст прочитаного, побаченого або почутого, ви-

словлюючи й обґрунтовуючи своє ставлення до осіб, подій, явищ, про які йдеться, 

тощо.  

Мовленнєві вміння: 3. У читанні студенти (будуть) здатні:  

Ознайомлювальне читання: зрозуміти текст професійно спрямованої тема-

тики, ідентифікувати основну інформацію, виокремити певні факти й аргументи.  

Переглядове читання: визначити коло питань, які розглядаються в тексті, й 

основні думки автора тексту.  

Пошукове читання: знайти певну інформацію в довідкових джерелах; текс-

тову, графічну, аудіо-/відео інформацію, вміщувану в англомовних галузевих ма-

теріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відпові-

дними пошуковими методами і термінологією.   

Вивчаюче читання: вільно, фонетично правильно читати текст загальноеко-

номічного, соціально-політичного, країнознавчого й побутового характеру, укла-

дений чи дібраний на основі вивченого лексико-граматичного матеріалу.  

Мовленнєві вміння: 4. У письмі студенти (будуть) здатні:  

- письмово викласти зміст прочитаного / прослуханого тексту, укладеного чи ді-

браного на основі вивченого лексико-граматичного матеріалу  

- занотувати прослухане  

- написати план і тези виступу  

- написати CV / резюме  

- написати твір / еcе в межах вивченої тематики  

- підготувати презентацію/доповідь для участі в конференціях тощо.  

Лінгвосоціокультурна компетентність передбачає розвиток розуміння й 

тлумачення різних аспектів культури й мовленнєвої поведінки в професійному 

середовищі, формування вмінь, характерних для поведінки в різних культурних і 

професійних ситуаціях, і вмінь реагувати на них; умінь користуватись у процесі 

спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовлен-

нєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається.  

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:  

Унаслідок опанування навчального курсу студент буде здатним:  

- обговорювати навчальні й пов’язані зі спеціалізацією питання, щоб досягти по-

розуміння зі співрозмовником;  



- готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 

вербальної комунікації й адекватні форми ведення дискусій і дебатів;  

- знаходити нову текстову, графічну, аудіо-/відеоінформацію, яка міститься в анг-

ломовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді); 

користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;  

- аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, необхідних 

для виконання професійних завдань і прийняття професійних рішень;  

- писати тексти і документи англійською мовою з низки професійних питань;  

- писати ділові й професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння й 

знання у конкретному професійному контексті;  

- писати анотації до неадаптованих текстів за фахом;  

- писати реферати на основі автентичної літератури за фахом;  

- складати тексти презентацій, використовуючи автентичні матеріали за фахом;  

- писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особис-

тою й професійною сферами спілкування;  

- готувати та продукувати ділову та професійну кореспонденцію;  

- перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомо-

вними термінологічними словниками, електронними словниками й програмним 

забезпеченням перекладацького спрямування;  

- розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручни-

ків, популярних і спеціалізованих журналів й інтернет-джерел;  

- розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій літе-

ратурі за фахом;  

- передбачати основну інформацію тексту за його заголовком й ілюстративним 

матеріалом, який супроводжує текст; 

- здійснювати ознайомлювальне читання неадаптованих текстів за фахом для 

отримання інформації; 

- накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на 

презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а 

також у подальшій науково-дослідній роботі); 

- здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу  

- розуміти автентичну академічну й професійну кореспонденцію (листи, факси, 

електронні повідомлення, інструкції тощо);  

- розуміти інформацію рекламних матеріалів тощо. 

ЗМІСТ КУРСУ узгоджено з професійними дисциплінами, які викладаються 

на 1 курсі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

 

На вивчення навчальної дисципліни (I курс) відводиться 360 години. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ I 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Вибір кар’єри. 

1) Важливість вибору професії. 2) Вплив суспільства на вибір професії. 

3) Навчання в інституті/університеті економічного напряму. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Вибір кар’єри»; формування репро-

дуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток умінь 

сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток 

умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текстів за те-

мою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток 

умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Дієслово «to be» (теперішній час), займенники, питаль-

ні слова (what, who, where, when, why, how, how many/much, whom, whose, which). 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 2. Фінансові професії. 

1) Види фінансових професій. 2) Важливість фінансових професій для сус-

пільства.  

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Фінансові професії»; формування 

репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текс-

тів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); роз-

виток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Теперішній неозначений час. Слова: «Some, Any, No». 

Рекомендована література: 

Програми: 1, 2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 Змістовий модуль 3. 

Тема 3. Організація роботи та обов’язки робітників. 

1) Відділи компанії. 2) Бізнес організації. 3) Розподіл обов’язків в роботі 

компанії. 4) Внутрішній устрій компанії. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Організація роботи та обов’язки ро-

бітників»; формування репродуктивних та продуктивних лексичних та граматич-

них навичок; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-

орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних 



професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення (мо-

нологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Теперішній тривалий час. Конструкція “to be going to”. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

Змістовий модуль 4. 

Тема 4. Фінансові установи. 

1) Види фінансових установ. 2) Структура роботи в фінансових устано-

вах. 3) Міжнародні фінансові установи. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Фінансові установи»; формування 

репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текс-

тів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); роз-

виток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Іменники: однина/множина, присвійний відмінок. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

Змістовий модуль 5. 

Тема 5. Ділове телефонування. 
1) Поняття «ділове телефонування». 2) Правила ведення ділової телефонної 

розмови. 3) Важливість ділового телефонування в бізнесі. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Ділове телефонування»; формуван-

ня репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текс-

тів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); роз-

виток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Минулий неозначений час. Неправильні дієслова.  

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

Змістовий модуль 6. 

Тема 6. Ділова подорож. 
1) Поняття «ділова подорож / відрядження». 2) Типи та види подорожей. 

3) Культура поведінки під час ділової подорожі. 4) Подорож за кордон (отримання 

візи, візова інформація, проходження митного контролю, безвізовий режим). 



Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Ділова подорож»; формування ре-

продуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текс-

тів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); роз-

виток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Майбутній неозначений час. When / if - речення. 

Ступені порівняння прикметників та прислівників.  

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12. 

Додаткова: 1, 2, 4, 5, 6. 

Змістовий модуль 7. 

Тема7. Діловий етикет. 

1) Поняття «діловий етикет». 2) Правила етикету у ведені бізнесу. 3) Ді-

лова мова спілкування. 4) Важливість ділового етикету у бізнесі. 5) Поняття «не-

тикет» (правила етикету під час веб-спілкування). 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Діловий етикет»; формування ре-

продуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текс-

тів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); роз-

виток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Минулий та майбутній тривалі часи. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 6, 12, 14. 

Додаткова: 4, 5, 6, 8. 

МОДУЛЬ IV 

Змістовий модуль 8. 

Тема 8. Бізнес та навколишнє середовище. 

1) Вплив бізнесу на навколишнє середовище. 2) Стратегії розвитку «чис-

того» бізнесу. 3) Проблеми забруднення навколишнього середовища. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Бізнес та навколишнє середовище»; 

формування репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних нави-

чок; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих 

повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та 

діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: теперішній доконаний час, порівняння теперішнього 

доконаного часу та минулого неозначеного часу. 

 



Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13. 

Додаткова: 2, 4, 5, 6. 

Змістовий модуль 9. 

Тема 9. Сучасні інформаційні технології. 

1) Поняття «інновації». 2) Вклад сучасних інформаційних технологій у май-

бутній розвиток бізнесу. 3) Роль командної роботи у створенні сучасних інформа-

ційних технологій.  

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Сучасні інформаційні технології»; 

формування репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних нави-

чок; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих 

повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та 

діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Минулий та майбутній доконані часи.  

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12. 

Додаткова: 1, 4, 5, 6. 

Змістовий модуль 10. 

Тема 10. Працевлаштування. 

1) Основні етапи працевлаштування. 2) Методи пошуку нової роботи. 3) Ре-

зюме як різновид ділових паперів. Види резюме (CV). 4) Підготовка та прохо-

дження інтерв’ю. 5) Фактори, які впливають на процес працевлаштування. 6) Су-

проводжувальні листи та рекомендації. 7) Пошук роботи через Інтернет, телефон 

та інші інформаційні джерела.  

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Працевлаштування»; формування 

репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текс-

тів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); роз-

виток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Модальні дієслова та їх замінники. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6, 10. 

Змістовий модуль 11. 

Тема 11. Ділове листування. 

1) Поняття «ділове листування». 2) Види ділових листів. 3) Важливість 

правильного написання ділового листа у бізнесі. 



Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Ділове листування»; формування 

репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текс-

тів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); роз-

виток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Теперішній/минулий/майбутній тривалі доконані часи. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6, 8. 

Змістовий модуль 12. 

Тема 12. Що таке економіка та економічні системи? 

1) Поняття економіки як науки. 2) Мікро- та макроекономіка. 3) Основні 

поняття економіки. 4) Поняття «економічна система». 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Що таке економіка та економічні 

системи»; формування репродуктивних та продуктивних лексичних та граматич-

них навичок; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-

орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних 

професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення (мо-

нологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Узгодження часів. Пряма та непряма мова.  

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12. 

Додаткова: 3, 4, 5, 6. 

Змістовий модуль 13. 

Тема 13. Економіка України. 

1) Економічна ситуація в Україні сьогодні. 2) Зміни в економіці України 

за часів незалежності. 3) Економічні проблеми сьогодення та шляхи їх подолання. 

4) Зовнішньоекономічні відносини України. Інвестиційна політика України. Укра-

їна на світовому ринку. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Економіка України»; формування 

репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текс-

тів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); роз-

виток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Повторення вивченого граматичного матеріалу. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12.     Додаткова: 1, 2, 4, 5, 6. 



Змістовий модуль 14. 

Тема 14. Глобалізація у світі бізнесу. 
1) Поняття «Глобалізація». 2) Роль глобалізації для суспільства. 3) Основні 

етапи глобалізації. 4) Проблеми глобалізації в світі. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і профе-

сійною термінологічною лексикою за темою «Глобалізація у світі бізнесу»; фор-

мування репродуктивних та продуктивних лексичних та граматичних навичок; 

розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих пові-

домлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та 

діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Граматичний матеріал: Підготовка до екзамену. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕ-

МАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН)  

 
 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

в
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

е 

С
Р

С
 

Ф
о
р
м

и
 к

о
-

н
тр

о
л
ю

 

1 2 3 4 5  

ЗМ 1. Тема 1. Вибір кар’єри. Дієслово «to be», за-

йменники, питальні слова, «there is/ there are». 

26  8 18 УО,Т, КСР 

ЗМ 2. Тема 2. Фінансові професії. Теперішній не-

означений час. Слова: «Some, Any, No». 

26  8 18 УО,Т, КСР 

ЗМ 3. Тема 3. Організація роботи та обов’язки 

робітників. Теперішній тривалий час. Конструкція 

“to be going to”. 

26  8 18 УО,Т, КСР 

ЗМ 4. Тема 4. Фінансові установи. Іменники: од-

нина/множина, присвійний відмінок.  

26  8 18 УО,Т, КСР 

ЗМ 5. Тема 5. Ділове телефонування. Минулий 

неозначений час. Неправильні дієслова. 

26  8 18 УО,Т, КСР 

ЗМ 6. Тема 6. Ділова подорож. Майбутній неозна-

чений час. When / if - речення. Ступені порівняння 

прикметників та прислівників.  

26  8 18 УО,Т, КСР 

ЗМ 7. Тема 7. Діловий етикет. Минулий та майбу-

тній тривалі часи. 

22  6 16 УО,Т, КСР 

Модульна контрольна робота 2  2  Т 

УСЬОГО ГОДИН ЗА МОДУЛЕМ 1  180  56 124  

ЗМ 8. Тема 8. Бізнес та навколишнє середовище. 

Теперішній доконаний час, порівняння теперіш-

нього доконаного часу та минулого неозначеного 

часу. 

26  10 16 УО,Т, КСР 

ЗМ 9. Тема 9. Сучасні інформаційні технології. 

Минулий та майбутній доконані часи. 
24  8 16 УО,Т, КСР 

ЗМ 10. Тема 10. Працевлаштування. Модальні 

дієслова. 

26  10 16 УО,Т, КСР 

ЗМ 11. Тема 11. Ділове листування. Теперіш-

ній/минулий/майбутній тривалі доконані часи. 
26  10 16 УО,Т, КСР 

ЗМ 12. Тема 12. Що таке економіка та економічні 

системи? Узгодження часів. Пряма та непряма мо-

ва. 

26  10 16 УО,Т, КСР 

ЗМ 13. Тема 13. Економіка України. Повторення 

вивченого граматичного матеріалу. 

24  8 16 УО,Т, КСР 

ЗМ 14. Тема 14. Глобалізація у світі бізнесу. Під-

готовка до екзамену. 

26  10 16 УО,Т, КСР 

Модульна контрольна робота 2  2  Т 

УСЬОГО ГОДИН ЗА МОДУЛЕМ 2 180  68 112  

РАЗОМ ЗА І-ІІ СЕМЕСТРИ 360  124 236  

 



4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ),  

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Результати навчання Навчальна дисципліна 

Робочий 

час 

студента, 

год. 

Оціню-

вання в 

балах 

МОДУЛЬ I 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки звороти; 

абревіатури; економіч-

ні реалії; формули мо-

вленнєвого етикету 

ділового спілкування;  

правила вживання те-

перішніх часів. 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 1. Вибір кар’єри. 
План: 

1. Важливість вибору професії.  

2. Вплив суспільства на вибір професії.  

3. Навчання в інституті/університеті економічного 

напряму. 

4. Дієслово «to be» (теперішній час), займен-

ники, питальні слова (what, who, where, when, why, 

how, how many/much, whom, whose, which). 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

8 

 

5 

СРС № 1 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Написання есе на тему «Мій вибір кар’єри». 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темами: «to 

be» (теперішній час), займенники, питальні слова 

(what, who, where, when, why, how, how many/much, 

whom, whose, which). 

5. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”. 

 Основна література № 5, С. 7-12. 

 

18 

 

5 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання ми-

нулих часів. 

 вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 2. Фінансові професії. 

План: 

1. Види фінансових професій.  

2. Важливість фінансових професій для суспільства.  

3. Теперішній неозначений час. Слова: «Some, Any, 

No». 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

8 

 

5 

СРС № 2 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Опис фінансових професій. 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темами: Тепе-

рішній неозначений час. Слова: «Some, Any, No». 

 

18 

  

 5 



5. Підготовка презентації «Відомі представники 

фінансових професій». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”. 

Основна література № 5.С.12-17. 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання ча-

сів Present Perfect та 

Past Indefinite. 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 3. Організація роботи та обов’язки робітни-

ків. 

План: 

1. Відділи компанії.  

2. Бізнес організації.  

3. Розподіл обов’язків в роботі компанії.  

4. Внутрішній устрій компанії. 

5. Теперішній тривалий час. Конструкція “to be 

going to”. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

8 

 

5 

СРС № 3 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Опис організації роботи та обов’язки робітників 

в компанії.  

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темами: тепе-

рішній тривалий час. Конструкція “to be going to”. 

5. Підготовка презентації про організацію роботи у 

відомій компанії. 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 5, С. 17-21. 

 

18 

 

5 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання 

майбутніх часів. 

 вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 4. Фінансові установи. 

План: 

1. Види фінансових установ.  

2. Структура роботи в фінансових установах.  

3. Міжнародні фінансові установи. 

4. Іменники: однина/множина, присвійний відмі-

нок. 

Рекомендована література: 

Програми: 1, 2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

8 

 

5 

СРС № 4 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Опис фінансових установ. 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темами: 

іменники: однина/множина, присвійний відмінок. 

5. Підготовка презентації про відомі фінансові 

установи. 

 

18 

 

5 



6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work” 

Основна література № 5. С. 21-26. 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання 

прямої та непрямої 

мови. 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 5. Ділове телефонування. 

План: 

1. Поняття «ділове телефонування». 2. Правила 

ведення ділової телефонної розмови.  

3. Важливість ділового телефонування в бізнесі. 

4. Минулий неозначений час. Неправильні дієслова.  

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

8 

 

5 

СРС № 5 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Складання діалогу ділового спілкування. 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темою: ми-

нулий неозначений час. Неправильні дієслова.  

5. Підготовка презентації «Правила етикету діло-

вого спілкування». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 5, С. 26-31. 

 

18 

 

5 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання мо-

дальних дієслів (must, 

can, may). 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 6. Ділова подорож. 

План 

1. Поняття «ділова подорож / відрядження».  

2. Типи та види подорожей.  

3. Культура поведінки під час ділової подорожі.  

4. Подорож за кордон (отримання візи, візова ін-

формація, проходження митного контролю, безві-

зовий режим). 

5. Майбутній неозначений час. When / if - речення. 

Ступені порівняння прикметників та прислівників.  

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

8 

 

5 

СРС № 6 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Написання есе про культуру поведінки під час 

ділової подорожі. 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темою: Май-

бутній неозначений час. When / if - речення. Сту-

пені порівняння прикметників та прислівників.  

5. Підготовка презентації «Подорож за кордон». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 5, С. 31-39. 

 

18 

 

5 



знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки звороти; 

абревіатури; економіч-

ні реалії; формули мо-

вленнєвого етикету 

ділового спілкування;  

правила вживання . 

модальних дієслів 

(should, ought to, have 

to, to be to) 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 7. Діловий етикет. 

План: 

1. Поняття «діловий етикет».  

2. Правила етикету у ведені бізнесу.  

3. Ділова мова спілкування.  

4. Важливість ділового етикету у бізнесі.  

5. Поняття «нетикет» (правила етикету під час веб-

спілкування). 

6. Минулий та майбутній тривалі часи. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

6 

 

5 

СРС № 7 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Написання есе на тему: «Діловий етикет у бізне-

сі». 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темою: Ми-

нулий та майбутній тривалі часи. 

5. Підготовка презентації «Правила етикету у ве-

дені бізнесу». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 5, С. 39-44. 

 

16 

 

5 

 Модульна контрольна робота 2 20 
Всього за  

1 семестр 
 

180 год. 100 

балів 

МОДУЛЬ IІ 
знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання па-

сивного стану дієслів 

групи Continuous. 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 8. Бізнес та навколишнє середовище. 

План: 

1. Вплив бізнесу на навколишнє середовище.  

2. Стратегії розвитку «чистого» бізнесу.  

3. Проблеми забруднення навколишнього середо-

вища. 

4. Теперішній доконаний час, порівняння теперішньо-

го доконаного часу та минулого неозначеного часу. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4,5, 6. 

 

10 

 

5 

СРС № 8 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. написання есе на тему: «Проблеми забруднення 

навколишнього середовища». 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темою: тепе-

рішній доконаний час, порівняння теперішнього 

доконаного часу та минулого неозначеного часу. 

 

16 

 

5 



5. Підготовка презентації «Стратегії розвитку «чи-

стого» бізнесу». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 5, С. 44-49. 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання па-

сивного стану дієслів 

групи Perfect. 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття  

Тема 9. Сучасні інформаційні технології. 

План: 

1. Поняття «інновації».  

2. Вклад сучасних інформаційних технологій у 

майбутній розвиток бізнесу. 

3. Роль командної роботи у створенні сучасних 

інформаційних технологій.  

4. Минулий та майбутній доконані часи. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

8 

 

5 

СРС № 9 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Написання есе «Роль сучасних інформаційних 

технологій у веденні бізнесу». 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темою: Ми-

нулий та майбутній доконані часи  

5. Підготовка презентації «Інновації у сучасному 

бізнесі». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 5, С. 49-55. 

 

16 

 

5 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання умо-

вних речень (0, 1 ти-

пів).  

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття.  

Тема 10. Працевлаштування. 

План: 

1. Основні етапи працевлаштування.  

2. Методи пошуку нової роботи.  

3. Резюме як різновид ділових паперів. Види резю-

ме (CV).  

4. Підготовка та проходження інтерв’ю.  

5. Фактори, які впливають на процес працевлашту-

вання.  

6. Супроводжувальні листи та рекомендації.  

7. Пошук роботи через Інтернет, телефон та інші 

інформаційні джерела.  

8. Модальні дієслова та їх замінники. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

10 

 

5 

СРС № 10 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Складання власного резюме. 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

 

16 

 

5 



4. Виконання граматичних завдань за темою:  

5. Підготовка презентації «Фактори, які впливають 

на процес працевлаштування». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 5, С. 55-61. 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання  

умовних речень (2, 3 

тип). 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття.  

Тема 11. Ділове листування. 

План: 

1. Поняття «ділове листування».  

2. Види ділових листів.  

3. Важливість правильного написання ділового 

листа у бізнесі. 

4. Теперішній/минулий/майбутній тривалі доконані 

часи. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

10 

 

5 

СРС № 11 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2.Написання а ділового листа. 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темою: Тепе-

рішній/минулий/майбутній тривалі доконані часи. 

5. Підготовка презентації «Важливість правильно-

го написання ділового листа у бізнесі». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література №5, С. 61-71. 
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СРС  

№ 12 

 

5 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання  

інфінітиву. 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття.  

Тема 12. Що таке економіка та економічні системи? 

План: 

1. Поняття економіки як науки.  

2. Мікро- та макроекономіка.  

3.Основні поняття економіки.  

4. Поняття «економічна система». 

5. Узгодження часів. Пряма та непряма мова. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

10 

 

 

5 

СРС № 12 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2.Написання есе на тему: «Мікро- та макроеконо-

міка». 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань за темою: Узго-

дження часів. Пряма та непряма мова. 

5. Підготовка презентації «Що таке економіка?». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 5, С. 71-75. 

16 5 



знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

правила вживання  

дієприкметнику. 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття.  

Тема 13. Економіка України. 

План: 

1. Економічна ситуація в Україні сьогодні.  

2. Зміни в економіці України за часів незалежності.  

3. Економічні проблеми сьогодення та шляхи їх 

подолання.  

4. Зовнішньоекономічні відносини України. Інвести-

ційна політика України. Україна на світовому ринку. 

5. Повторення вивченого граматичного матеріалу. 
Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

8 

 

5 

СРС 13 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2.Написання есе «Економічні проблеми сьогодення 

та шляхи їх подолання». 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання граматичних завдань на закріплення 

вивченого матеріалу. 

5. Підготовка презентації «Зовнішньоекономічні 

відносини України». 

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література №5, С. 75-77. 
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СРС  

№ 14 

 

5 

знати: 

загальноекономічну 

термінологічну лекси-

ку; міжгалузеві термі-

ни; стійки термінологі-

чні звороти; абревіату-

ри; економічні реалії; 

формули мовленнєвого 

етикету ділового спіл-

кування;  

видо-часові форми ак-

тиву і пасиву. 

вміти: 

виконувати професійні 

дії в іншомовному су-

проводі в усній та пи-

семній формах. 

Практичне заняття.  

Тема 14. Глобалізація у світі бізнесу. 

План: 

1. Поняття «Глобалізація».  

2. Роль глобалізації для суспільства.  

3. Основні етапи глобалізації.  

4. Проблеми глобалізації в світі. 

5. Повторення видо-часових форм активу і пасиву. 

Рекомендована література: 

Програми: 1,2. 

Основна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6. 

 

10 

 

5 

СРС № 14 

1. Читання та переклад автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою. 

2. Опис основних етапів глобалізації. 

3. Виконання лексичних вправ за темою. 

4. Виконання завдань на повторення граматичних тем. 

5. Підготовка презентації «Проблеми глобалізації в 

світі».  

6. Виконання “Аssignments for Self-Study Work”.  

Основна література № 2, С. 155-159. 
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 Модульна контрольна робота 2 20 
Всього за 4 семестр 

 180 
100 

балів 

Загалом за рік  360 год.  



Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS 

90 – 100 А 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е  

35-59 FX 

0-34 F 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”(Англійська) 

 

СЕМЕСТР І 

 

 

Модулі Модуль I 

Кількість 

балів за 

модуль 

80 

Змістові 

модулі 

 

 

ЗМ 1 

 

ЗМ 2 

 

 

 

ЗМ 3 

 

ЗМ 4 

 

ЗМ 5 

 

 

 

ЗМ 6 

 

ЗМ 7 

 

Е
к
за

м
ен

  
1

0
0

 б
ал

ів
 

Кількість 

балів 

10 10 10 15 10 15 10 

Види занять 

 

 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
3

 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
4

 

С
Р

С
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
5

 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
6

 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
7

 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
8

 

С
Р

С
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
9

 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

0
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

1
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

2
 

С
Р

С
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

3
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

4
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

5
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

6
 

С
Р

С
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

7
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

8
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
1

9
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

0
 

С
Р

С
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

1
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

2
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

3
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

4
 

С
Р

С
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

5
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

6
 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
2

7
 

С
Р

С
 

2
8

 М
о

д
у

л
ь
н

и
й

 к
о

н
тр

о
л
ь
 2

0
 б

ал
ів

 

Активність 

на практич-

них занят-

тях 

   5     5     5   5  5     5   5  5    5  

Виконання 

СРС 
    5     5     5     5     5     5    5 

  



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”(Англійська) 

  

СЕМЕСТР ІІ 

 

 

Модулі Модуль IІ 

Кількість 

балів за 

модуль 

80 

Змісто-

ві мо-

дулі 
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