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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 
загальної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» спрямована на 
формування у студентів фахової комунікативної компетенції, яка дозволяє ефективно спілкуватися в 
академічному та професійному середовищі. Вивчення цієї дисципліни передбачає не лише опанування 
мовних знань, оволодіння мовленнєвими уміннями, ознайомлення з соціокультурними та 
прагматичними аспектами англійської мови, але й інтеграцію мовних умінь зі змістом конкретної 
спеціалізації. 

Структура дисципліни 
 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1. Нова робота. Кар’єрні 
можливості і 
працевлаштування. 
IndefiniteTenses. 
Comparativesandsuperlat
ives 

Знатианглійську економічнутермінологію, щоб 
вміти прочитати та зрозуміти зміст тексту, 
обговорити питання стосовно найму на роботу, 
кар’єрних можливостей, написання CV та 
CoverLetter. 

Поточне 
опитування 

2. Організаційна 
структура компанії. 
Фінансовадіяльністько
мпанії. Continuous 
Tenses. 

Знати лексичні одиниці в межах цієї тематики, 
розуміти тексти, спілкуватися на задані теми 
про компанії.  Володіти специфікою написання 
ділових листів, електронних повідомлень, 
факсів. 

3. Фінанси. Публічні 
фінанси. 
Страхування.PerfectTen
ses. 

Знати лексичні одиниці в межах цієї тематики, 
розуміти тексти, спілкуватися на задані теми 
про фінанси, публічні фінанси, страхування. 



 

 

4. Гроші та інструменти 
розрахунку.Countablean
dUncountableNouns 

Знати лексичні одиниці в межах цієї тематики, 
розуміти тексти, спілкуватися на задані теми 
про гроші, сучасні форми розрахунків. Вміти 
описувати графіки, діаграми, таблиці та іншої 
цифрової інформації. 

Поточне 
опитування 

5. Ринковівідносини. 
Імпорт. Експорт. 
Дослідження ринку. 
Modal Verbs. Phrasal 
Verbs. Would /Could for 
polite requests. 

Знати лексичні одиниці в межах цієї тематики, 
розуміти тексти, спілкуватися на задані теми 
про ринкові відносини, імпортно-експортну 
політику. Вміти писати звіти на базі аналізу 
фактичного матеріалу. 

6. Корпоративнеуправлінн
я й 
етикаведеннябізнесу. 
PhrasalVerbs. 

Знати лексичні одиниці в межах цієї тематики, 
розуміти тексти, спілкуватися на задані теми 
про сучасні стилі управління. Вміти писати 
службові записки (memo), а також  узгоджувати 
дати проведення ділових зустрічей. 
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Політика оцінювання 
 

У процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» використовуються такі засоби 
оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування та тестування; 
оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання результатів ректорської контрольної 
роботи; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; залік. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 
контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 
дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 



 

 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  
Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 
 

Оцінювання 
 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Іноземна мова(англійська)»  
визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 
кредиту: 
 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30% 40% 30% 
1. Усне опитування під 
часзаняття (теми 1-3) – 20 
балів за тему =max. 60 балів 
 
2. Письмова робота = 40 
балів 

1. Усне опитування 
підчасзаняття (теми 4-6) – 10 
балів за тему =max. 30 балів 
2. Письмова робота = 40 балів 
3. Індивідуальніпрезентації 
=30балів 

1. Написання тазахистКПІЗ=80 
балів. 
 
2. Виконання завданьпід час 
тренінгу = 20балів 

 
Шкала оцінювання: 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75–84 С (добре) 
65–74 задовільно D (задовільно) 
60-64 Е (достатньо) 
35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 
1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


