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Анотація навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) 

за професійним спрямуванням» є оволодіння фахівцями першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань  05 "Соціальні та 

поведінкові науки" зі спеціальності 051«Економіка» іншомовною 

комунікативною компетентністю для професійного усного та писемного 

спілкування. Оволодіння англомовною комунікативною компетентністю 

проходить на відповідному рівні і сприятиме  формуванню у Вас готовності 

до реалізації професійних цілей, складання Єдиного Вступного Іспиту з 

англійської мови для вступу до магістратури та самостійного навчання 

іноземної мови протягом усього Вашого життя.  

Ця дисципліна займає особливе місце у Вашій підготовці, щоб Ви були 

плідним учасником міжкультурної комунікації та спроможним у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами, та 

оволодіти новітньою фаховою інформацією з іноземних джерел.  

Під час навчання Ви маєте можливість повторити та опанувати базовий 

граматичний  (Present  Tenses; Past Tenses;  Future forms. Modals and semi-

modals; Gerunds and Infinitives. Passive Voice; Types of questions; Nouns. 

Quantifiers. Prepositions та ін.) та професійний лексичний матеріал 

відповідно до тем Єдиного Вступного Іспиту з англійської мови для вступу 

до магістратури  таких, як Економіка; Економічні системи; Різні форми 

власності; Гроші та бюджет; Міжнародний бізнес; Медіа та комунікація; 

Безпека життя, транспорт, навколишнє середовище, освіта, робота, 

дозвілля, медичні послуги та громада великого міста; Емоції людини, мова 

тіла; Дозвілля, особисті враження; Світ захоплень, дружба та любов; 

Культури та стилі життя; Процеси глобалізації: проблеми та переваги; 

Індустрія розваг та відомі люди; Історичні постаті; Життя у великому 

місті: переваги та недоліки;. Науково-технічний прогрес, видатні діячі 

науки; Наука та космічні дослідження; Сучасні технології; Світ захоплень; 

Спорт; Відпочинок; Подорожі, екскурсії та ін. 

Протягом навчання Ви будете ознайомлюватися з вимогами програми 

Єдиного Вступного Іспиту з іноземної мови та Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти (рівень В1-В2).  

 Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

пов’язана з такими дисциплінами: «Менеджмент», «Стратегія підприємства», 

«Планування і контроль на підприємстві», «Економічна безпека 

підприємств», «Аналіз господарської діяльності установ виконання 

покарань», «Основи охорони праці», «Українська мова професійного 

спрямування»тощо. 

Ви матимете змогу попрактикуватися в усіх видах мовленнєвої 

діяльності, таких як медіація, читання, письмо, аудіювання та говоріння. 

Крім того, Ви зможете підготувати власні творчі проекти за пропонованими 

темами, проявивши свою креативність. 
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Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (Англійська) 

за професійним спрямуванням» є формування іноземної (англомовної) 

комунікативної компетентності у професійному та ситуативному спілкуванні 

в усній і письмовій формах, підготовка до складання Єдиного Вступного 

Іспиту з англійської мови для вступу до магістратури, навичок практичного 

володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою 

фаховою інформацією через автентичні іноземні джерела.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є поглиблення вивчення 

фахового матеріалу; повторення основ англійської мови; закріплення та 

вживання граматичних структур; опанування лексичного матеріалу 

відповідно до тем професійного спрямування та Єдиного Вступного Іспиту з 

англійської мови для вступу до магістратури; читання професійно-

орієнтованих текстів, що мають за мету розширення словникового запасу; 

підвищення рівня фахової підготовки майбутніх фахівців-економістів. 

 

Організація навчання 

Тематичний план 

 

 

№ 

теми 

  

 

 

Назви розділів і тем 

  

Кількість годин 

Денна форма 

Усьог

о 

у тому числі 

Л СЗ ПЗ СР 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 7 семестр  

1 Economics. Personally speaking 

Grammar: Present  Tenses  

4   4  

2 Economic Systems. One world 

Grammar: Past Simple and Past Continuous Tenses; 

used to and would. 

4   4  

3 Forms of ownership. Star quality 

Grammar: Past Perfect and Past Perfect Continuous 

Tenses. 

4   4  

4 Money and budget. City living 

Grammar: Future forms. Nouns. Quantifiers 

4   4  

5 Wholesaling. Retailing.Tied to technology 

Grammar: Modals and semi-modals 

4   4  

6 Management. Fun, fun, fun! 

Grammar: Gerunds and Infinitives. Types of 

questions  

4   4  
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7 Right or wrong? 

Grammar: Passive Voice  

6   6  

8 Environmental affairs 

Grammar: Conditionals. 

4   4  

 Всього за VII семестр 

 

 

34   34  

8 семестр 

9 And what do you do?  
Grammar: Relative Clauses. 

4   4  

10 Learn to learn! 

Grammar: Reported Speech. 

4   4  

11 Wish you were here! 

Grammar: Adjectives and adverbs 

4   4  

12 Fit for life 

Grammar: Unreal Past. Inversion 

6   6  

 Всього за VIII семестр 18   18  

 Всього за 4 курс 52   52  

 

Завдання до практичних занять 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання 

матеріалів, виконання вправ та завдань, опанування тем, граматичних 

правил, лексичного матеріалу, тестових завдань тощо.  

Отже, Ваші бали залежать від Вашої попередньої підготовки. 

 

 

Теми практичних занять 

 

Тема 1. Economics. Personally speaking. Емоції людини, мова тіла. 

Дозвілля, особисті враження. Медіа та комунікація. Світ захоплень, дружба 

та любов. 

Grammar: Present  Tenses.  

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: The Present Simple 

Tense / The Present Progressive Tense /Present Perfect /Present Perfect 

Continuous; Phrasal Verbs; Prepositions. 

Тема 2. Economic Systems. One world. Культури та стилі життя. 

Процеси глобалізації: проблеми та переваги.  

Grammar: Past Simple and Past Continuous Tenses; used to and would.  

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: The Past Simple 

and Past Continuous; Past Simple Tense / Present Perfect; Phrasal Verbs; 

Collocations and expressions. Словотворення. 

Тема 3. Forms of ownership. Star quality. Індустрія розваг та відомі 

люди. Історичні постаті. 
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Grammar: Past Perfect and Past Perfect Continuous Tenses.  

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Past Perfect and 

Past Perfect Continuous Tenses, Past Simple / Past Perfect (Simple and 

Continuous); Phrasal Verbs; Prepositions. 

Тема 4. Money and budget.  Гроші та бюджет. City living. Життя у 

великому місті: переваги та недоліки. Безпека життя, транспорт, навколишнє 

середовище, освіта, робота, дозвілля, медичні послуги та громада великого 

міста. 

Grammar: Future forms. Nouns. Quantifiers  

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Future forms. 

Nouns (countable and uncountable). Quantifiers (many, few, much, little, some, 

any, no, lots of, a lot of. 

Тема 5. Wholesaling. Retailing. Tied to technology. Науково-технічний 

прогрес, видатні діячі науки. Наука та космічні дослідження. Сучасні 

технології. 

Grammar: Modals and semi-modals 

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Modals and semi-

modals. Perfect Modals. Phrasal Verbs; Словотворення. 

Тема 6. Management. Fun, fun, fun! Світ захоплень. Спорт. Відпочинок. 

Подорожі, екскурсії. 

Grammar: Gerunds and Infinitives. Types of questions 

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Gerunds and 

Infinitives. Types of questions (Indirect Questions, Questions Tags, Negative 

Questions); Phrasal Verbs; Collocations and expressions. Sentence transformation. 

Тема 7. Right or wrong? Типи злочинів та покарання. Суди з рогляду 

справ неповнолітніх. Превентивні заходи.  

Grammar: Passive Voice 

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Passive Voice 

(Tenses, Gerunds and Infinitives, Modals); Causative; Phrasal Verbs; Sentence 

transformation. 

Тема 8. Environmental affairs. Погода. Природа. Навколишнє 

середовище. Глобальне потепління. Природні ресурси. Зміни клімату. 

Grammar: Conditionals. 

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Conditionals: The 

Zero Conditional; The First Conditional; The Second Conditional; The Third 

Conditional; Mixed Conditionals; Conditionals without if. Phrasal Verbs; 

Prepositions. 

Тема 9. And what do you do? Плани на майбутнє, вибір професії 

(характерні риси, особисті якості та кваліфікації). 

Grammar: Relative Clauses. 

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Relative and 

Participle Clauses. Phrasal Verbs; Collocations and expressions; Словотворення. 

Тема 10. Learn to learn! Освіта, навчання, виховання. Студентське 

життя.  
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Grammar: Reported Speech. 

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Reported Speech: 

Reported statements, . Reported Questions, Reported Commands and Requests, 

Reported Verbs. Phrasal Verbs; Sentence transformation; Словотворення. 

Тема 11. Wish you were here! Молодь і сучасний світ. 

Grammar: Adjectives and adverbs 

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Comparison of 

Adjectives and adverbs; Gradable Adjectives, Non-gradable Adjectives, Adjectives 

Order. Phrasal Verbs; Prepositions. 

Тема 12. Fit for life. Харчування. Їжа. Здоровий спосіб життя. 

Grammar: Unreal Past. Inversion 

Утворення, вживання та порівняльна характеристика: Unreal Past. Wish and If 

only; had better; would prefer; would rather. Be used to; get used to. Inversion. 

Phrasal Verbs; Collocations and expressions. Prepositions. Словотворення. 
 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1 

Таблиця 1 
 

Аудиторна робота, поточне тестування та  

самостійна робота 

Підсумко-

вий 

контроль 

Підсумкова 

кількість балів 

Т

1 

Т

2 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т 

11 

Т 

12 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

40 

 

100 балів 

              

60 балів 

 
 

 

 Практичні заняття можуть принести Вам по 3 бали за одне заняття за 

умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й 

успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. 

Невиконання завдань знижує Ваш бал пропорційно відсотку й рівнів 

складності завдань, з якими Ви не впорались. Ваша присутність без 

підготовки та нездатність впоратись із завданнями оцінюється в 0 балів. 

Відпрацювання пропущених чи оцінених у 0 балів занять відбувається за 

умови попереднього ознайомлення з матеріалами для підготовки до 

практичного заняття та виконання завдань, запропонованих викладачем 

(Увага! Завдання можуть відрізнятись від тих, що вирішували Ваші 

одногрупники).  

 За виконання завдань для самостійної роботи Ви можете отримати до 5 

балів. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді заліку на 

якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від виконання усних та 
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письмових тестових завдань. Якщо під час проходження навчання Ви 

набрали 60 балів, то маєте право не складати залік, задовольнившись 

підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних балів. Схема 

переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 
Сума 

балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в 

ЕСТS 

Значення 

оцінки 

ЕСТS 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетент-

ності 

Оцінка за 

національ-

ною 

шкалою 

залік 

90-100 A 

в
ід

м
ін

н
о

 

Студент (курсант) виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить та опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває 

власні обдарування і нахили. 

В
и

со
к
и

й
 

(тв
о

р
ч

и
й

) 

 

зараховано 

82-89 B 

д
о

б
р

е 

Студент (курсант) вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, 

вільно розв’язує вправи та завдання в 

стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна. 

Д
о

статн
ій

 

(к
о

н
стр

у
к
ти

в
н

о
- 

в
ар

іати
в
н

и
й

) 

74-81 C 

Студент (курсант) вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; в цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; контролювати 

власну діяльність; виправляти помилки, серед 

яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок. 

64-73 D зад
о

в
іл

ь
н

о
 

 

Студент (курсант) відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання та 

розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих. 

С
ер

ед
н

ій
 (р

еп
р

о
д

у
к
-

ти
в
н

и
й

) 

60-63 E 

Студент (курсант) володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за початковий, 

значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FX 

н
езад

о
в
іл

ь
н

о
 

з 

м
о

ж
л
и

в
істю

 

п
о

в
то

р
н

о
го

 

ск
л
ад

ан
н

я
 

сем
естр

о
-

в
о

го
 

к
о

н
тр

о
л
ю

 

Студент (курсант) володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, які є незначною частиною 

навчального матеріалу. Н
и

зь
к
и

й
 

(р
ец

еп
ти

в
н

о
-

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

и
й

) 
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Студент (курсант) володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнавання та відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів.  
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Розподіл балів за поточну успішність 

Вид контролю/Кількість 

контрольних заходів за 

семестр 

Максимальна кількість 

балів за один вид контролю 

Загальна сума 

балів 

  До 20 балів 

Вхідний контроль До 4 балів До 4 балів 

Контроль на практичних 

заняттях  

До 4 балів 

 

До 4 балів 

Контроль самостійної 

роботи  

1. Виконання домашніх 

завдань.  

2. Пошук, добір та огляд 

літературних джерел за 

заданою тематикою 

До 4 балів 

 

 

 

До 4 балів 

До 8 балів 

Контроль 

Виконання контрольної 

роботи 

 До 4 балів 

  До 40 балів 

Контроль на практичних 

заняттях 

До 2 балів До 20 балів 

Контроль самостійної 

роботи  

Написання реферату (есе) за 

заданою тематикою 

До 5 балів До 5 балів 

Тестовий контроль  

Розв’язання практичної 

ситуації (кейсу) 

 До 5 балів 

Заохочувальні бали  

- за участь в конференції; 

- за участь у гуртках;  

- за участь у наукових 

конкурсах; 

 - за участь в олімпіадах 

До 10 балів До 10 балів 

РАЗОМ:  До 60 балів 

 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

рівня володіння навчальним матеріалом дисципліни за результатами 



10 
 

виконання усіх видів навчальних завдань, що виносяться на поточний 

контроль, тобто, за результатами поточної успішності.  

Поточна успішність з дисциплін оцінюється від 0 до 100 балів 

включно. Ви одержуєте залік, якщо за результатами поточного контролю 

набираєте 60 і більше балів. Якщо за результатами поточного контролю ви 

набираєте менше 60 балів, то необхідно виконати залікове завдання і з 

урахуванням його результатів одержати відповідну кількість залікових балів 

з дисципліни. Якщо за результатами поточного контролю Ви набрали 60 і 

більше балів, проте хочете поліпшити свій підсумковий результат, то можете 

виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів підвищити свою 

підсумкову оцінку з дисципліни. Якщо за результатами підсумкової атестації 

Ви набрали від 0 до 34 балів, то Ви маєте пройти повторне вивчення 

навчальної дисципліни відповідно до порядку, визначеного в Академії, і 

лише після цього перескладати підсумковий контроль (залік) на загальних 

підставах.  

Залік оформлюється під час останнього практичного заняття у другому 

семестрі. Результати заліку вносяться до відомості обліку успішності та 

індивідуальних навчальних планів (залікових книжок), після чого 

переносяться до електронної бази даних обліку успішності. 

 

Питання, які виносяться на залік 

Під час заліку передбачено виконання лексико-граматичного тесту та 

підготовка усного висловлювання з тем: 

 Economics.  

 Economic Systems.  

 Forms of ownership.  

 Money and budget.   

 Wholesaling.  

 Retailing.  

 Management.  

 Types of crimes and punishment 

 Environmental affairs.  

 Fit for life.  

Граматика: The Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous Tenses. 

Дієслова, які не вживаються в Continuous. Порівняльна характеристика The 

Present Perfect Tense / The Past Simple Tensе. Passive Voice. Future forms. 

Modals (can, may, must, need, should) and semi-modals. Conditionals. Gerunds. 

Infinitives. Causatives. Relative Clauses. Reported Speech. Types of questions; 

Nouns. Quantifiers. Prepositions. 
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Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на запитання, що використовуються в 

рамках курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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2. Healan A., Gormley K., Ludlow K. Close-up. Student’s book. B2. / 2nd 
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4. Chilton H., Dignen Sh., Fountain M., Treloar F. Exam Booster with answer 

key. Cambridge University Press and UCLES 2017. 150 p. 

 

Допоміжна  

1. Dooley J., Evans V. Grammar way. Student's book (with answers). 

Newbury: Express Publishing, 1999. 278 p. 

2. Миштал М. Tests in English: Thematic vocabulary: Intermediate and 

advanced level. Київ: Знання, 2016. 352 с. 

3. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2017. 392 p.  

  

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. A site for those who want to learn English. URL: http://www.English 

learner.com /. 

2. English Reading Tests and Practice Exercises British Council. URL: 

https://learnenglish.britishcouncil.org › reading. 

3. GrammarWay. URL:https://grammarway.com/ua 

4. Tips for learning. URL: http://englishtips.com/. 

5. Tестовi завдання з граматики англійської мови. 

URL: http://ecedweb.unomaha.edu/ecedweek/quiz.htm. 

6. Вправи для вдосконалення ділової англiйської мови. URL: 

http://www.ehow.com way5631617 exercises-teaching-economics.html.  

http://www/
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7. Вправи, пiдручники, тексти, вiдео та аудiо матеріали з англійської 

мови. URL: http://www.economicsnetwork.ac.uk/resources. 

8. Тексти та вправи для розвитку лексичних навичок з англійської мови. 

URL: http://wwmr.org/ausb-econ/readings.htm. 
 

 


