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Консультації П’ятниця, 2 години, 13.00-15.00, ауд.204 

 

1. Коротка анотація до дисципліни.  Дисципліна “ Ділова іноземна мова” спрямована на підготовку 

підростаючого покоління до орієнтування в іншомовному середовищі, формування в студентів спеціалізованих 

англійськомовних комунікативних компетенцій в галузі читання, говоріння й аудіювання для забезпечення 

спілкування в професійно-трудовій сфері через формування у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетенції; позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; 

вміння міжособистісного спілкування, необхідного для повноцінного функціонування як у навчальному 

середовищі, так і за його межами, а також виховувати та розвивати у студентів почуття самосвідомості.   
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення мови на побутовому, культурологічному та 

професійному рівнях; практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та 

професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов'язаних з виробничими умовами фаху; 

досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить 

можливість застосування іноземної мови у практичній діяльності.  
2. Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни є: реалізація комунікативних намірів на письмі; 

робота з іншомовними джерелами загального-побутового та професійновиробничого характеру; участь в бесідах 

англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою 
 

 

Формат курсу: очний (offline) 

 

3. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

 

Табл.1 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

РН.12.1 Знання 

граматичних 

структур, 

розуміння 

різноманітних 

текстів загального 

Поточне (практичне з 

індивідуальною роботою). 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
mailto:len.tetyana@gmail.com
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
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та професійно-

орієнтованого 

характеру 

РН.12.2 

 

Знання правил 

англійського 

синтаксису 

Поточне (практичне) 

РН.12.3 Знання лексичного 

мінімуму 

Поточне (семінар) 

РН.12.4 Уміння розуміти 

автентичні тексти з 

підручників, газет, 

популярних видань 

та інтернет-джерел 

з метою одержання 

основної 

інформації 

Поточне (практичне), рубіжне 

(оцінювання індивідуальних 

завдань) 

РН.12.5 Уміння виступати з 

підготовленими 

індивідуальними 

презентаціями, 

продукувати чіткий 

монолог з 

широкого кола тем, 

пов’язаних з 

навчанням 

Поточне (практичне з 

індивідуальною роботою) 

РН.12.6 Уміння реагувати 

на основні ідеї та 

розуміти суттєво 

важливу 

інформацію під час 

дискусії, бесід, 

адекватно 

реагувати на 

позицію(точку 

зору) 

співрозмовника 

Практичне 

РН.12.7 Уміння сприймати 

на слух та розуміти 

основні ідеї зразків 

оригінальної 

літератури 

науково-

популярного, 

суспільно-

політичного або 

професійно-

орієнтованого 

характеру 

Практичне 

РН.12.8 Уміння вести 

бесіду в межах 

певної ситуації 

спілкування, 

Практичне 
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використовуючи 

інформацію з 

прочитаного, 

почутого, 

побаченого. 

РН.12.9 Уміння описувати 

предмет, особу, 

події, явища. 

Практичне 

РН.12.10 Уміння писати 

зрозумілі тексти 

різного 

спрямування 

Підсумкове 

5.   Тривалість курсу на семестр. 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них: 34 години 

аудиторної роботи; 56годин – самостійної роботи;  залік. 

6.Пререквізити: Викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» здійснюється у 

тісному зв’язку з дисциплінами,  «Іноземна мова». 

7. Статус дисципліни: обов'язкова  

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та 

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. 

9. Політика курсу:  

- працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

- працювати самостійно.  

- відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій 

викладача.  

- дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування є підставою для іі відхилення, незалежно від масштабів плагіату). 

- презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

- література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у 

свою чергу, складається з  семінарської/практичної частин: 

 

- Змістовий модуль 1 «Ми і світ» - семінарські теми 1-9) 

- Змістовий модуль 2 «Оточення» - семінарські теми 1-8) 

 

11. Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є практичні заняття, консультації.  

Практичні заняття присвячуються виконанню вправ на закріплення граматики, 

розгляду та обговоренню конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з 

презентацією результатів (у тому числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією 

набутих навичок). 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з 

доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте 

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання (критерії оцінювання див.: Робоча 

навчальна програма дисципліни, п.п.8.1).  

- виступ-інформування за темами практичних занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 

- семінар у формі дебатів. 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKCfetzr4riQDvZVdb-jviYtK9Isg:1634404173902&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiV_9CBts_zAhWEh_0HHVndAbcQBSgAegQIARA2


4 

 

12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 

 

 

Система оцінювання навчальних досягнень  

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 5 9 45 8 40 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 5   1 5 

Разом - 50                        50 

Максимальна кількість балів:                                                              100 

100:100=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальна кількість балів. 

 

 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 
Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських 

заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під час 

поточного контролю оцінюються такі компоненти:  

- повнота відповіді – 2 бали;  

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 2 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бали. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 
Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів 

і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань за тематикою самостійного 

вивчення матеріалу відповідного змістового модуля. Тематика завдань вибирається здобувачем 

у прив’язці до теми змістовного модуля і в кінцевому випадку має слугувати розширенню 

знань, навиків та можливостей. Під час рубіжного (модульного) контролю оцінюються такі 

компоненти:  

- повнота розкриття теми – 5 балів 

- володіння граматичними категоріями – 5 балів 

- самостійність та креативність – 5 балів 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
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15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Залік. Студенти готують усну презентацію за обраною темою. (Методологічні 

рекомендації до проведення й оцінювання заліку див. Робоча навчальна програма дисципліни).  

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.: 

Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.5). 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

   

 

 

 

18. Рекомендовані джерела (література): 

Основна (базова): 

1. О.В. Гринько. Англійська мова: Навчальний посібник.-К.:ДП «Видавничий дім 

«Персонал», 2017.- 304с.-Бібліогр.: с. 300 

2. Карпусь И.А. Английский деловой язык: Учеб. Пособие.-7-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 

2007.- 224с.- Библигр.: с. 217Блох М.Я., Лебедева А.Я., Денисова В.С. Практикум по 

английскому языку: Грамматика. Сб. упражнений: уч. пособ. для вузов. – М.: ООО 

«Издательство Артель», 2016. – 240 с. 

3. Данилова, О. А., Сомкин, А. А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

учеб.-метод. пособие. – Саранск, 2015. 

4. Донченко Е.Н., Снеговая О.А. Английский язык для студентов нетехнических 

факультетов. – Ростов-н/д: «Феникс», 2016 

5. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами 

/ К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – М.: ЮНВЕС ЛИСТ, 2017. 

6. Практический курс английского языка. 1 курс. Под ред.В.Д. Аракина. Изд. 4-е. – М.: 

ВЛАДОС ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2018. – 460 с. 

 

Додаткова: 

1. Голицынский Ю.Г. Грамматика. Сборник упражнений. СПб, 2016. 

2. Лебедева А.Я. Времена английского глагола. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: уч. пособ. для вузов. – СПб.: Просвещение, 2015. – 80 с. 
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3. Левашова, В.А. Britain Today: Life and Institutions / В. А. Левашова. – М.: ИНФРА-М, 

2017. 

4.  Михайлова Е.Д. Романович А.Ю. Устные темы по английскому языку: уч. пособ. для 

вузов. – М., ЮНВЕС 2017. 

5.  Хьюитт, К. Understanding British Institutions / К. Хьюитт, М. Феклин. – Perspective 

Publications Ltd, 1015. 

6.  English Grammar: Tables and Comments = Английская грамма-тика: таблицы и 

комментарии : учеб. пособие по англ. языку для студентов вузов / авт.-сост.: А.В. 

Пузаков, В.С. Елизаров – Саранск, 2007. 

7.  Murphy R. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge University Press, 1016. 

 

 

Електронні ресурси: 

 

1. http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, 

преподавателей вузов и переводчиков 

2. http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на 

Grammar.Sourceword.com 

 

 



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Ділова іноземна мова» 

 

Разом: 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них: 34 години аудиторної роботи; 56 годин – самостійної роботи;  залік. 

 
 

Кількість балів 

за семестр 
100 балів 

Модулі Змістовий модуль І 

Змістовий модуль II Назва модуля Ми і світ (50) кількість  

Семінарські і 

практичні 

1 

(5 бали) 

2 

(5 бали) 

3 

(5 бали) 

4 

(5 бали) 

5 

(5 бали) 

6 

(5 бали) 

7 

(5 бали) 

8 

(5 бали) 

9 

(5 бали) 

Finding a 

Home 
Apartments 

 
Everyday 

Conversation 
A Yard Cleaning 

Supplies 

Describing 

things 

Weights and 

Measures 

Housework Age and 

Physical 

Description 

Самостійна 
робота 

1 (5 бали) 

 
Поточний 
контроль 

 

 
Модулі Змістовий модуль ІІ 

 
Назва модуля Оточення (50) 

Семінарські і 
практичні 

1  

(5 балів) 

2 

(5балів) 

3 

(5 балів) 

4 

(5 балів) 

5 

(5балів) 

6 

(5балів) 

7 

(5балів) 

8 

(5 балів) 

6 

(5 балів) 

7 

(5 балів) 

Shopping Numbers 

and 

Measuremen

ts 

Containers 

and Packed 

Foods 

Going to See a 

Doctor 

Food 

Preparation 

Impressions of a 

Film 

Feelings English 

Composition 

Самостійна 
робота 

1 (5 бали) 

 



8 

 
Поточний 
контроль 

модульна контрольна робота 
 (5 балів) 

 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсумковий 
контроль 

Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 

 

 

 

 







 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Херсонський інститут 

Кафедра фундаментальних дисциплін 

 

Назва дисципліни Ділова іноземна мова 

Викладач (-і) Лєнь Тетяна Вікторівна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-

kafedry  

Контактний тел. +38(066)3909579 

E-mail: len.tetyana@gmail.com 

Сторінка 

дисципліни на сайті  

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-

dyscyplin/profiljujuchi-predmety 

 

Консультації П’ятниця, 2 години, 13.00-15.00, ауд.204 

 

1. Коротка анотація до дисципліни.  Дисципліна “ Ділова іноземна мова” спрямована на підготовку 

підростаючого покоління до орієнтування в іншомовному середовищі, формування в студентів спеціалізованих 

англійськомовних комунікативних компетенцій в галузі читання, говоріння й аудіювання для забезпечення 

спілкування в професійно-трудовій сфері через формування у студентів комунікативну, лінгвістичну і 

соціокультурну компетенції; позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; 

вміння міжособистісного спілкування, необхідного для повноцінного функціонування як у навчальному 

середовищі, так і за його межами, а також виховувати та розвивати у студентів почуття самосвідомості.   
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення мови на побутовому, культурологічному та 

професійному рівнях; практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та 

професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов'язаних з виробничими умовами фаху; 

досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить 

можливість застосування іноземної мови у практичній діяльності.  
2. Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни є: реалізація комунікативних намірів на письмі; 

робота з іншомовними джерелами загального-побутового та професійновиробничого характеру; участь в бесідах 

англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою 
 

 

Формат курсу: очний (offline) 

 

3. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

 

Табл.1 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

РН.12.1 Знання 

граматичних 

структур, 

розуміння 

різноманітних 

текстів загального 

Поточне (практичне з 

індивідуальною роботою). 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
mailto:len.tetyana@gmail.com
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
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та професійно-

орієнтованого 

характеру 

РН.12.2 

 

Знання правил 

англійського 

синтаксису 

Поточне (практичне) 

РН.12.3 Знання лексичного 

мінімуму 

Поточне (семінар) 

РН.12.4 Уміння розуміти 

автентичні тексти з 

підручників, газет, 

популярних видань 

та інтернет-джерел 

з метою одержання 

основної 

інформації 

Поточне (практичне), рубіжне 

(оцінювання індивідуальних 

завдань) 

РН.12.5 Уміння виступати з 

підготовленими 

індивідуальними 

презентаціями, 

продукувати чіткий 

монолог з 

широкого кола тем, 

пов’язаних з 

навчанням 

Поточне (практичне з 

індивідуальною роботою) 

РН.12.6 Уміння реагувати 

на основні ідеї та 

розуміти суттєво 

важливу 

інформацію під час 

дискусії, бесід, 

адекватно 

реагувати на 

позицію(точку 

зору) 

співрозмовника 

Практичне 

РН.12.7 Уміння сприймати 

на слух та розуміти 

основні ідеї зразків 

оригінальної 

літератури 

науково-

популярного, 

суспільно-

політичного або 

професійно-

орієнтованого 

характеру 

Практичне 

РН.12.8 Уміння вести 

бесіду в межах 

певної ситуації 

спілкування, 

Практичне 
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використовуючи 

інформацію з 

прочитаного, 

почутого, 

побаченого. 

РН.12.9 Уміння описувати 

предмет, особу, 

події, явища. 

Практичне 

РН.12.10 Уміння писати 

зрозумілі тексти 

різного 

спрямування 

Підсумкове 

5.   Тривалість курсу на семестр. 70 годин (2 кредити ЄКТС), з них: 10 годин 

аудиторної роботи; 60 годин – самостійної роботи;  залік. 

6.Пререквізити: Викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» здійснюється у 

тісному зв’язку з дисциплінами,  «Іноземна мова». 

7. Статус дисципліни: обов'язкова  

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та 

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. 

9. Політика курсу:  

- працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

- працювати самостійно.  

- відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій 

викладача.  

- дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування є підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату). 

- презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

- література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у 

свою чергу, складається з  семінарської/практичної частин: 

- Змістовий модуль 1 «Суспільство» - (семінарські теми1-3) 

- Змістовий модуль 2 «Суспільна система» - (семінарські теми 1-3) 

11. Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є практичні заняття, консультації.  

Практичні заняття присвячуються виконанню вправ на закріплення граматики, 

розгляду та обговоренню конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з 

презентацією результатів (у тому числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією 

набутих навичок). 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з 

доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте 

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання (критерії оцінювання див.: Робоча 

навчальна програма дисципліни, п.п.8.1).  

- виступ-інформування за темами практичних занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 

- семінар у формі дебатів. 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKCfetzr4riQDvZVdb-jviYtK9Isg:1634404173902&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiV_9CBts_zAhWEh_0HHVndAbcQBSgAegQIARA2
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12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 

 

 

Система оцінювання навчальних досягнень  

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Відвідування лекційних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 5 3 15 2 10 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 6 30 7 35 

Виконання модульної роботи 5 1 5 1 5 

Разом - 50                        50 

Максимальна кількість балів:                                                              100 

100:100=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальна кількість балів. 

 

 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських 

заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під час 

поточного контролю оцінюються такі компоненти:  

- повнота відповіді – 2 бали;  

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 2 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бали. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 

Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів 

і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань за тематикою самостійного 

вивчення матеріалу відповідного змістового модуля. Тематика завдань вибирається здобувачем 

у прив’язці до теми змістовного модуля і в кінцевому випадку має слугувати розширенню 

знань, навиків та можливостей. Під час рубіжного (модульного) контролю оцінюються такі 

компоненти:  

- повнота розкриття теми – 5 балів 

- володіння граматичними категоріями – 5 балів 

- самостійність та креативність – 5 балів 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
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Максимальна кількість балів - 5 балів. 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Залік. Студенти готують усну презентацію за обраною темою. (Методологічні 

рекомендації до проведення й оцінювання заліку див. Робоча навчальна програма дисципліни).  

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.: 

Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.5). 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

   

 

 

 

18. Рекомендовані джерела (література): 

Основна (базова): 

1. О.В. Гринько. Англійська мова: Навчальний посібник.-К.:ДП «Видавничий дім 

«Персонал», 2017.- 304с.-Бібліогр.: с. 300 

2. Карпусь И.А. Английский деловой язык: Учеб. Пособие.-7-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 

2007.- 224с.- Библигр.: с. 217Блох М.Я., Лебедева А.Я., Денисова В.С. Практикум по 

английскому языку: Грамматика. Сб. упражнений: уч. пособ. для вузов. – М.: ООО 

«Издательство Артель», 2016. – 240 с. 

3. Данилова, О. А., Сомкин, А. А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

учеб.-метод. пособие. – Саранск, 2015. 

4. Донченко Е.Н., Снеговая О.А. Английский язык для студентов нетехнических 

факультетов. – Ростов-н/д: «Феникс», 2016 

5. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами 

/ К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – М.: ЮНВЕС ЛИСТ, 2017. 

6. Практический курс английского языка. 1 курс. Под ред.В.Д. Аракина. Изд. 4-е. – М.: 

ВЛАДОС ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2018. – 460 с. 

 

Додаткова: 

1. Голицынский Ю.Г. Грамматика. Сборник упражнений. СПб, 2016. 
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2. Лебедева А.Я. Времена английского глагола. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: уч. пособ. для вузов. – СПб.: Просвещение, 2015. – 80 с. 

3. Левашова, В.А. Britain Today: Life and Institutions / В. А. Левашова. – М.: ИНФРА-М, 

2017. 

4.  Михайлова Е.Д. Романович А.Ю. Устные темы по английскому языку: уч. пособ. для 

вузов. – М., ЮНВЕС 2017. 

5.  Хьюитт, К. Understanding British Institutions / К. Хьюитт, М. Феклин. – Perspective 

Publications Ltd, 1015. 

6.  English Grammar: Tables and Comments = Английская грамма-тика: таблицы и 

комментарии : учеб. пособие по англ. языку для студентов вузов / авт.-сост.: А.В. 

Пузаков, В.С. Елизаров – Саранск, 2007. 

7.  Murphy R. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge University Press, 1016. 

 

 

Електронні ресурси: 

 

1. http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, 

преподавателей вузов и переводчиков 

2. http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на 

Grammar.Sourceword.com 

 



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Ділова іноземна мова» 

 

Разом: 70 годин (2 кредити ЄКТС), з них: 10 годин аудиторної роботи; 60 годин – самостійної роботи;  залік. 

 
 

Кількість балів 

за семестр 
100 балів 

Модулі Змістовий модуль І 

Змістовий модуль II Назва модуля Суспільство(50)   

Семінарські і 

практичні 

1 

(5 бали) 

2 

(5 бали) 

3 

(5 бали) 

Job Safety 

 

 

 

 

 
 

 

A Hotel Construction  

Самостійна 
робота 

6 (30 бали)  

 
Поточний 
контроль 

1 (5 балів) 

 
Модулі Змістовий модуль ІІ 

 
Назва модуля Суспільна система (50) 

Семінарські і 
практичні 

1  

(5 балів) 

2 

(5балів) 

 

 

(5 балів) 

7 

(5 балів) 

Job search Job Skills  

Самостійна 
робота 

7 (35 бали)  
 

Поточний 
контроль 

модульна контрольна робота 

 (5 балів) 
 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсумковий 
контроль 

Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 

 

 

 

 

 







ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Херсонський інститут 

Кафедра фундаментальних дисциплін 

 

Назва дисципліни Ділова іноземна мова 

Викладач (-і) Лєнь Тетяна Вікторівна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-

kafedry  

Контактний тел. +38(066)3909579 

E-mail: len.tetyana@gmail.com 

Сторінка 

дисципліни на сайті  

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-

dyscyplin/profiljujuchi-predmety 

 

Консультації П’ятниця, 2 години, 13.00-15.00, ауд.204 

 

1. Коротка анотація до дисципліни.  Дисципліна “ Ділова іноземна мова” спрямована на підготовку 

підростаючого покоління до орієнтування в іншомовному середовищі, формування в студентів спеціалізованих 

англійськомовних комунікативних компетенцій в галузі читання, говоріння й аудіювання для забезпечення 

спілкування в професійно-трудовій сфері через формування у студентів комунікативну, лінгвістичну і 
соціокультурну компетенції; позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу; 

вміння міжособистісного спілкування, необхідного для повноцінного функціонування як у навчальному 

середовищі, так і за його межами, а також виховувати та розвивати у студентів почуття самосвідомості.   
Мета: Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення мови на побутовому, культурологічному та 

професійному рівнях; практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та 

професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов'язаних з виробничими умовами фаху; 

досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить 
можливість застосування іноземної мови у практичній діяльності.  
2. Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни є: реалізація комунікативних намірів на письмі; 

робота з іншомовними джерелами загального-побутового та професійновиробничого характеру; участь в бесідах 

англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою 
 

 

 

 

Формат курсу: очний (offline) 

 

3. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

 

Табл.1 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

РН.12.1 Знання 

граматичних 

структур, 

розуміння 

різноманітних 

Поточне (практичне з 

індивідуальною роботою). 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
mailto:len.tetyana@gmail.com
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
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текстів загального 

та професійно-

орієнтованого 

характеру 

РН.12.2 

 

Знання правил 

англійського 

синтаксису 

Поточне (практичне) 

РН.12.3 Знання лексичного 

мінімуму 

Поточне (семінар) 

РН.12.4 Уміння розуміти 

автентичні тексти з 

підручників, газет, 

популярних видань 

та інтернет-джерел 

з метою одержання 

основної 

інформації 

Поточне (практичне), рубіжне 

(оцінювання індивідуальних 

завдань) 

РН.12.5 Уміння виступати з 

підготовленими 

індивідуальними 

презентаціями, 

продукувати чіткий 

монолог з 

широкого кола тем, 

пов’язаних з 

навчанням 

Поточне (практичне з 

індивідуальною роботою) 

РН.12.6 Уміння реагувати 

на основні ідеї та 

розуміти суттєво 

важливу 

інформацію під час 

дискусії, бесід, 

адекватно 

реагувати на 

позицію(точку 

зору) 

співрозмовника 

Практичне 

РН.12.7 Уміння сприймати 

на слух та розуміти 

основні ідеї зразків 

оригінальної 

літератури 

науково-

популярного, 

суспільно-

політичного або 

професійно-

орієнтованого 

характеру 

Практичне 

РН.12.8 Уміння вести 

бесіду в межах 

певної ситуації 

Практичне 
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спілкування, 

використовуючи 

інформацію з 

прочитаного, 

почутого, 

побаченого. 

РН.12.9 Уміння описувати 

предмет, особу, 

події, явища. 

Практичне 

РН.12.10 Уміння писати 

зрозумілі тексти 

різного 

спрямування 

Підсумкове 

5.   Тривалість курсу на семестр. 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них: 30 години 

аудиторної роботи; 60 годин – самостійної роботи;  залік. 

6.Пререквізити: Викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» 

здійснюється у тісному зв’язку з дисциплінами,  «Іноземна мова». 

7. Статус дисципліни: обов'язкова  

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та 

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. 

9. Політика курсу:  

- працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

- працювати самостійно.  

- відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій 

викладача.  

- дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування є підставою для її незарахування, незалежно від масштабів плагіату).  

- презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

- література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в 

освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у 

свою чергу, складається з  семінарської/практичної частин: 

- Змістовий модуль 1 «Суспільство» - (лекційні теми 1-5, семінарські теми 1-3) 

- Змістовий модуль 2 «Суспільна система» - 1(лекційні теми1-5, семінарські теми1-2)  

11. Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є практичні заняття, консультації.  

Практичні заняття присвячуються виконанню вправ на закріплення граматики, 

розгляду та обговоренню конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з 

презентацією результатів (у тому числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією 

набутих навичок). 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з 

доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте 

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання (критерії оцінювання див.: Робоча 

навчальна програма дисципліни, п.п.8.1).  

- виступ-інформування за темами практичних занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 

- семінар у формі дебатів. 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKCfetzr4riQDvZVdb-jviYtK9Isg:1634404173902&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiV_9CBts_zAhWEh_0HHVndAbcQBSgAegQIARA2
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12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 

 

 

Система оцінювання навчальних досягнень  

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Відвідування лекційних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 5 3 15 2 10 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 6 30 7 35 

Виконання модульної роботи 5 1 5 1 5 

Разом - 50                        50 

Максимальна кількість балів:                                                              100 

100:100=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальна кількість балів. 

 

 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських 

заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під час 

поточного контролю оцінюються такі компоненти:  

- повнота відповіді – 2 бали;  

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 2 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 1 бали. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 

Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів 

і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань за тематикою самостійного 

вивчення матеріалу відповідного змістового модуля. Тематика завдань вибирається здобувачем 

у прив’язці до теми змістовного модуля і в кінцевому випадку має слугувати розширенню 

знань, навиків та можливостей. Під час рубіжного (модульного) контролю оцінюються такі 

компоненти:  

- повнота розкриття теми – 5 балів 

- володіння граматичними категоріями – 5 балів 

- самостійність та креативність – 5 балів 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
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Максимальна кількість балів - 5 балів. 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Залік. Студенти готують усну презентацію за обраною темою. (Методологічні 

рекомендації до проведення й оцінювання заліку див. Робоча навчальна програма дисципліни).  

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.: 

Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.5). 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

   

 

 

 

18. Рекомендовані джерела (література): 

Основна (базова): 

1. О.В. Гринько. Англійська мова: Навчальний посібник.-К.:ДП «Видавничий дім 

«Персонал», 2017.- 304с.-Бібліогр.: с. 300 

2. Карпусь И.А. Английский деловой язык: Учеб. Пособие.-7-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 

2007.- 224с.- Библигр.: с. 217Блох М.Я., Лебедева А.Я., Денисова В.С. Практикум по 

английскому языку: Грамматика. Сб. упражнений: уч. пособ. для вузов. – М.: ООО 

«Издательство Артель», 2016. – 240 с. 

3. Данилова, О. А., Сомкин, А. А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

учеб.-метод. пособие. – Саранск, 2015. 

4. Донченко Е.Н., Снеговая О.А. Английский язык для студентов нетехнических 

факультетов. – Ростов-н/д: «Феникс», 2016 

5. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами 

/ К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – М.: ЮНВЕС ЛИСТ, 2017. 

6. Практический курс английского языка. 1 курс. Под ред.В.Д. Аракина. Изд. 4-е. – М.: 

ВЛАДОС ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2018. – 460 с. 

 

Додаткова: 

1. Голицынский Ю.Г. Грамматика. Сборник упражнений. СПб, 2016. 
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2. Лебедева А.Я. Времена английского глагола. Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: уч. пособ. для вузов. – СПб.: Просвещение, 2015. – 80 с. 

3. Левашова, В.А. Britain Today: Life and Institutions / В. А. Левашова. – М.: ИНФРА-М, 

2017. 

4.  Михайлова Е.Д. Романович А.Ю. Устные темы по английскому языку: уч. пособ. для 

вузов. – М., ЮНВЕС 2017. 

5.  Хьюитт, К. Understanding British Institutions / К. Хьюитт, М. Феклин. – Perspective 

Publications Ltd, 1015. 

6.  English Grammar: Tables and Comments = Английская грамма-тика: таблицы и 

комментарии : учеб. пособие по англ. языку для студентов вузов / авт.-сост.: А.В. 

Пузаков, В.С. Елизаров – Саранск, 2007. 

7.  Murphy R. English Grammar in Use (intermediate). Cambridge University Press, 1016. 

 

 

Електронні ресурси: 

 

1. http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, 

преподавателей вузов и переводчиков 

2. http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка на 

Grammar.Sourceword.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Ділова іноземна мова» 

 

Разом: 90 годин (3 кредити ЄКТС), з них: 20 лекцій, 10 практичних годин аудиторної роботи; 60 годин – самостійної роботи;  залік. 

 
 

Кількість балів 

за семестр 
100 балів 

Модулі Змістовий модуль І 

Змістовий модуль II Назва модуля Суспільство(50)   

Семінарські і 

практичні 

1 

(5 бали) 

2 

(5 бали) 

3 

(5 бали) 

Job Safety 

 

 

 

 

 

 

 

A Hotel Construction  

Лекції 1 2 3 4 5 

Теми 

лекцій 

Субст

анція 

прик

метни

ків 

Герунді

й  
Інфі

ніти

в  

Склад

не 

допов

нення  

Модальні 

дієслова 

Самостійна 
робота 

6 (30 бали) 

 
Поточний 
контроль 

1 (5 балів) 

 
Модулі Змістовий модуль ІІ 

 
Назва модуля Суспільна система (50) 

Семінарські і 
практичні 

1  

(5 балів) 

2 

(5балів) 

 

 

(5 балів) 

7 

(5 балів) 

Job search Job Skills  

Лекції 1 2 3 4 5 

Теми лекцій Модаль

не 

дієслов

о should 

Мода

льне 

дієсл

ово 

may(

might

) 

Мода

льне 

дієсл

ово 

must 

Модаль

не 

дієслов

о can 

(could) 

Посилен

а 

констру

кція It 

is(was)

…that 
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Самостійна 

робота 
7 (35 бали) 

 

Поточний 
контроль 

модульна контрольна робота 

 (5 балів) 
 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсумковий 
контроль 

Розрахунковий коефіцієнт: 1 
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