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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами мовленнєвими навичками в сфері 

бізнесу, менеджменту, економіки, фінансів та вміннями користуватися іноземною 

мовою у цих сферах як засобом комунікацій. 

Тривалість 5 кредитів ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год., самостійна робота 90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна 

модульна робота  

Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні А 1 

Мова викладання Англійська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні  
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

володіти іноземною мовою на рівні А1;  

брати участь в робочих нарадах, відповідаючи на 

питання в рамках своєї компетенції;  

обговорювати відносини, культурні норми і 

відхилення від них;  

говорити про фінансове планування, давати і 

отримувати поради про особистий бюджет;.   

розуміти основні ідеї конкретних і абстрактних повідомлень, 

включаючи обговорення технічних деталей в його професійній 

сфері; 

обговорювати практично вільно і без попередньої підготовки різні 

теми з носіями мови, не створюючи додаткових незручностей для 

них.  

скласти зрозумілий і деталізований текст на теми, які йому 

незнайомі.  
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Тематичний план навчальної дисципліни 
 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Module 1 

Тopic 1. Target markets Відвідування занять; тестування  (Entry 

test) та аналіз його результатів; захист 

домашнього завдання;обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тopic  2. Triumph and 

disaster 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тopic  3. Prioritizing Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тopic  4. Globalization 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Module 2.  
Тopic  5. Company 

culture 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тopic  6. Supply and 

demand 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 



 

 

контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Topic 7. Negotiations Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Topic 8. Staying 

competitive 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Module 3 

Topic 9. International 

business 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Topic 10. Human 

resources 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Topic 11. Business start-

up 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Topic 12. Reputations Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; підготовка презентації; 

пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 



Інформаційні джерела 

1. Oxford Business English ProFile3_UpperIntermediate_Student Book./Jon Naunton-Mark Tupil. 

2. Grammarway 3 with answer./Jenny Dooley-Virginia Evans: Express Publishing, 2000. – 269 c. 

3. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма: навч.посібник для студентів, 

аспірантів і науковців. – Львів: ПАІС, 2003. 

4. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1985. 

 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-4): практичні завдання до теми (5 балів); теоретичний матеріал (5 балів); 

виконання вправ на аудіювання (5 балів); індивідуальні завдання (5 балів); виконання тестів для 

самоконтролю знань до теми (5 балів); виконання модульного тесту 1 (5 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 5-8): практичні завдання до теми (5 балів); теоретичний матеріал (5 балів); 

виконання вправ на аудіювання (5 балів); індивідуальні завдання (5 балів); виконання тестів для 

самоконтролю знань до теми (5 балів); виконання модульного тесту 1 (5 балів) 

30 

Модуль 3 (теми 9-12): практичні завдання до теми (5 балів); теоретичний матеріал (5 балів); 

виконання вправ на аудіювання (5 балів); індивідуальні завдання (5 балів); виконання тестів для 

самоконтролю знань до теми (5 балів); виконання модульного тесту 1 (5 балів) 

30 

Підсумковий тест 10 

ПМК 100 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення  

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

