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Силабус дисципліни 
«ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» 

1. Профіль дисципліни 
 
 
 
 
 
Кафедра іноземних мов 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 10 «Природничі науки» 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма:«Науки про Землю» 
Кількість кредитів – 8 
Загальна кількість годин – 240 
Рік підготовки– 1, 2 семестри– 1,2, 3, 4 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: англійська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач  канд. філол. наук, доцент Мосейчук О.М. 

Профайл викладача (-ів) URL: http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/m-about-im/m-sklad-im 

Контактна інформація 0673919204 
moseichuk@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1926 
Консультації Онлайн консультації за допомогою Zoom, Viber 

 
3. Анотація до дисципліни 

Курс «Ділова іноземна мова»розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
знання для успішного спілкування у професійному середовищі. Зміст матеріалів курсу 
враховує специфіку фахівців за даним напрямом та сприяє підвищенню комунікативної 
компетентності, яка є необхідною в професійні сфері. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета навчальної дисципліни –підготовкастудентів до професійного спілкування в усній 
та письмових формах англійською мовою.Створення повноцінного освітнього середовища 
для формування на належному рівні загальних та професійних компетентностей. 
Цілі навчання: 
• інтерпретування змісту загальнонаукової літератури іноземною мовою; 
•демонстрування вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах; 
• розвиток іншомовних комунікативнихнавичок загальноосвітнього, фахового та 
культурологічного характеру. 
Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК06. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 
 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-im/m-sklad-im


 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Практичні 120 24 
Самостійна робота 120 216 

 
5.2.Формат дисципліни 

Очний формат дисципліни, за потреби – змішанийформат дисципліни (поєднання 
традиційних форм навчання з елементами електронного навчання за допомогою 
системиMoodle). Вид контролю: залік. 

 
5.3.Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 

Те
ма

  Назва теми 

Кількість 
годин 

Кількість 
годин 

денна 
форма 
(сам) 

денна 
форма 
(ауд) 

заочна 
форма 
(сам) 

заочна 
форма 
(ауд) 

Модуль 1 
1 Т1 Зустрічі і вітання людей 4 4 6  
2 Т2 Present Simple and Present Continuous 4 4 9 1 
3 Т3 Моя робота 4 4 6 1 
4 Т4 Робочий день 4 4 6 1 

Разом за модуль 1 16 16 27 3 
Модуль 2  

5 Т5 Моє робоче місце. Мій офіс 4 4 6  

6 Т6 Present Perfect and Present Perfect 
Continuous 4 4 9 1 

7 Т7 Люди з якими я працюю. Мої колеги 4 4 6 1 
18 Т8 Це моє місто 4 4 6 1 

Разом за модуль 2 16 16 27 3 
Модуль 3  

9 Т9 Твоє життя і походження 4 4 6 1 
10 Т10 Past Simple and Past Continuous 4 4 9 1 
11 Т11 Відвідувачі вашої організації   4 4 6 1 
12 Т12 Канікули. Подорож  4 4 6  

Разом за модуль 3 16 16 27 3 
Модуль 4  

13 Т13 Подорож до іншої країни 4 4 6 1 
14 Т14 Past Perfect and Past Perfect Continuous 4 4 9 1 
15 Т15 Перебування в готелі 4 4 6  
16 Т16 Призначення зустрічі   2 2 6 1 

Разом за модуль 4 14 14 27 3 
Модуль 5  

17 Т17 Моя організація 4 4 6 1 
18 Т18 Future Simple, to be going to 4 4 9 1 
19 Т19 Місце проживання 4 4 6 1 
20 Т20 Відпочинок і хобі 4 4 6  

Разом за модуль 5 16 16 27 3 



Модуль 6  
21 Т21 Очікування від роботи 2 2 6 1 
22 Т22 Спорт і фізичні вправи 4 4 6 1 
23 Т23 Future Tenses 4 4 9  
24 Т24 Мій новий проект 4 4 6 1 

Разом за модуль 6 14 14 27 3 
Модуль 7  

25 Т25 Спілкування на робочому місці 4 4 6 1 
26 Т26 Conditionals 4 4 9 1 
27 Т27 Улюблена їжа 4 4 6 1 
28 Т28 Правила поведінки у ресторані 2 2 6  

Разом за модуль 7 14 14 27 3 
Модуль 8  

29 Т29 Управління бізнесом 4 4 6 1 
30 Т30 Infinitive and Gerund 4 4 9 1 
31 Т31 Гроші і покупки 4 4 6 1 
32 Т32 Робота – мій другий дім 2 2 6  

Разом за модуль 8 14 3 27 14 
ВСЬОГО 120 120 216 24 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги  

Загальна система 
оцінювання 
дисципліни 

Участь у роботі впродовжсеместру/ залік (екзамен) – 60/40 

Участь у роботі 
впродовж  

семестру  

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок здобувачів освіти 
передбачає оцінювання всіх форм вивчення дисципліни, а саме:  

- роботи здобувачів у процесі практичних занять; 

- засвоєння питань, винесених для самостійного опрацювання; 

- виконання модульної контрольної роботи. 

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних 
занять за 5-бальною шкалою. Об'єктами поточного контролю є: 
активність і результативність роботи здобувача освіти протягом 
семестру під час вивчення матеріалу дисципліни.  

Оцінка за один модуль вираховується наступним чином:  

- максимальна кількість балів, яку здобувач освіти може отримати 
за роботу під час практичних занять, дорівнює 40 (середнє 
арифметичне оцінок, отриманих за роботу на практичних 
заняттях протягом одного модулю, помножити на коефіцієнт 8); 

- модульна контрольна робота оцінюється максимально в 20 балів. 

Підсумкова оцінка за роботу впродовж семестру є середнім 
арифметичним всіх модулів, передбачених навчальним планом.    

Умови допуску до До підсумкового контролю допускаютьсяздобувачі освіти, які 



підсумкового 
контролю 

набрали в сумі за змістовимимодулями більше 30% балів від 
загальної кількості з дисципліни (тобто більше 50% відкількості 
балів поточного контролю). 

Критерії оцінювання 

Сума балів за 100 бальною шкалою:  

90-100 балів, оцінка в ECTS – A, значення оцінки ECTS – «відмінно», 
рівень компетентності – високий (творчий), оцінка за національною 
шкалою – «відмінно». Здобувач виявляє особливі творчі здібності, 
вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання та вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні обдарування і нахили; 

82-89 балів, оцінка в ECTS – В, значення оцінки ECTS – «дуже 
добре», рівень компетентності – достатній (конструктивно-
варіативний). Оцінка за національною шкалою – «добре». Здобувач 
вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на 
практиці,  вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна; 

75-81 бал, оцінка в ECTS – С, значення оцінки ECTS – «добре», рівень 
компетентності – достатній (конструктивно-варіативний). 
Оцінка за національною шкалою – «добре». Здобувач вміє 
зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати власну 
діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок; 

64-74 бали, оцінка в ECTS – D, значення оцінки ECTS – «задовільно», 
рівень компетентності – середній (репродуктивний). Оцінка за 
національною шкалою – «задовільно».  Здобувач відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 
основних Положень, за допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 
кількість суттєвих; 

60-63 бали, оцінка в ECTS – Е, значення оцінки ECTS – «достатньо», 
рівень компетентності – середній (репродуктивний). Оцінка за 
національною шкалою – «задовільно».  Здобувач володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному рівні; 

35-59 балів, оцінка в ECTS – FX, значення оцінки ECTS – 
«незадовільно з можливістю повторного складання семестрового 
контролю», рівень компетентності – низький (рецептивно-
продуктивний). Оцінка за національною шкалою – «незадовільно».  
Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину навчального матеріалу; 

1-34 бали, оцінка в ECTS – F, значення оцінки ECTS – «незадовільно з 
обов’язковим повторним вивченням  залікового кредиту», рівень 
компетентності – низький (рецептивно-продуктивний). Оцінка за 



національною шкалою – «незадовільно». Здобувач володіє 
матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення 
окремих фактів, елементів, об’єктів.  

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни 
визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання навчальної 
роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 
балів. 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Практичні заняття та самостійна робота 28 40 

Модульна контрольна робота* 12 20 

Разом: 36 60 

*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 
20 % від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 
контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні 
знання, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 
використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 
граматичні правила, виконує вправи та знає лексичний мінімум по темах, передбачених 
програмою. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни – 36 балів.  

6. Результати навчання 

 Після завершення вивчення дисципліни здобувачі освіти будуть мати навички 
письмової та усної професійної комунікації іноземною мовою та будуть здатні 
застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних 
професійних груп в іншомовному професійному середовищі. 

ПР03. Спілкуватися іноземною мовою за фахом. 
ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити 
презентації та повідомлення.  
ПР16. Виявляти знання, що сприяють розвитку культури особистості, збереженню цінностей і 
примноженню досягнень суспільства, та орієнтованість на ведення здорового способу життя. 



 

7. Пререквізити 

 Дисципліна «Ділова іноземна мова» призначена для здобувачів освіти, які мають 
знання іноземної мови на рівні А2. 

8. Політика дисципліни  

 Політики дисципліни спираються на: 1) Закон України «Про вищу освіту», 2) 
концепцію освітньої діяльності, окреслену Статутом ЖНАЕУ, зокрема йдеться про 
впровадження дистанційних технологій в освітній процес; створення умов для здобуття 
якісної освіти осіб з інвалідністю; впровадження системи заходів спрямованих на 
підвищення об’єктивності оцінювання в університеті, використання інформаційно-
комунікативних технологій в оцінюванні; 3) Положення про академічну доброчесність, 
запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ, зокрема йдеться про заходи щодо 
інформування наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і 
здобувачів вищої освіти, здобувачів наукового ступеня, аспірантів, докторантів про 
необхідність дотримання норм цитування. 

 Відвідування занять здобувачем освіти є обов’язковим. У випадку, якщо з 
об’єктивних причин здобувач освіти не може відвідати заняття, він зобов’язаний 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених 
курсом. 

 Основний принцип проведення занять – толерантність та доброзичлива атмосфера, 
взаєморозуміння та підтримка. Фінальна оцінка враховує набрані поточні бали, 
самостійну роботу та активність здобувачів освіти під час занять. 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 Заняття з дисципліни проводяться з використанням opensource програмних засобів, 
а також за потреби обладнання (ноутбук, проектор, засоби для відтворення аудіо). 

 Крім того, застосовується система дистанційного навчання на платформі 
Moodleдля організації самостійної роботи студентів. 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. BobDingen, SteveFlinders, SimonSweeney. Professional Englishforworkandlife. English 
365. CambridgeUniversityPress. 2004, 144 р. 

2. BobDingen, SteveFlinders, SimonSweeney. Professional Englishforworkandlife. English 
365. PersonalStudyBook 1. CambridgeUniversityPress. 2004, 96 р. 

3. BobDingen, SteveFlinders, SimonSweeney. Professional Englishforworkandlife. English 
365. Student’sBook 2. CambridgeUniversityPress. 2004, 144 р. 

4. BobDingen, SteveFlinders, SimonSweeney. Professional Englishforworkandlife. English 
365. PersonalStudyBook 2. CambridgeUniversityPress. 2004, 96 р. 
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