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ВСТУП 

 

 

Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» складена відповідно 

до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 

бакалаврів спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування». 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» є  

формування у студентів необхідної комунікативної компетенції у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; 

вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, реферування спеціальної 

літератури за фахом, ведення бесіди з професійної тематики. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

 сформувати навички усного та писемного спілкування іноземною :мовою, 

необхідні у повсякденному, академічному та професійному середовищі; 

 ознайомити студентів із англомовною термінологією у галузі управління; 

 сприяти усвідомленню мовних міжкультурних особливостей та розвитку 

навчальної компетенції; 

 зосередити увагу на розумінні, соціокультурному змісті, текстовому 

характері комунікації; 

 виховувати інтереси до культур наших європейських сусідів, розвиток 

демократичного суспільства, формування відкритості, толерантності; 

 підтримувати концепцію європейського громадянства. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  
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ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

ФК 1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

ФК 5. Здатність використовувати систему електронного документообігу.  

 

 

 1.3. Кількість кредитів 9.0 

 

1.4. Загальна кількість годин 270 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1,2-й 1,2-й 

Семестр 

1,2,3,4-й 1,2,3,4-й 

Лекції 

- - 

Практичні, семінарські заняття 

144 год. 36 

Лабораторні заняття 

-  - 

Самостійна робота 

134 год. 126 год. 

у тому числі індивідуальні завдання  

- 

 

Дистанційне навчання реалізовано за допомогою Zoom, Google Classroom 

 

1.6. Заплановані програмні результати навчання 

ПРН 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.  

ПРН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
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 Розділ 1.  

 Тема 1. Знайомство 

Зміст: Національності. Написання email з описом колеги. Позитивні та 

негативні форми дієслова to be. A/an з професіями. Спеціальні питання. 

 Тема 2. Робота та дозвілля. 

Зміст: Дні, місяці, дати. Розпорядок дня. Дозвілля. Написання email до 

потенційного роботодавця. Простий теперішний час. Прислівники та вирази 

частотності. 

Тема 3. Вирішення проблем.  

Зміст: Прикметники too/enough. Типові робочі проблеми. Телефонування: 

вирішення проблем. Простий теперішний час: негативна та питальна форми. 

Hаve. Some and any. 

  

 Розділ 2.  

 Тема 1. Подорожі 

Зміст: Інформація про подорожі. Бронювання та регістрація. Написання email 

щодо підтвердження домовленостей. Cаn/cаn't. There is/there аre. 

 Тема 2. Їжа та розваги 

Зміст: Ресторани. Національна кухня. Прийняття рішень. Лічильні та 

незліченні іменники. Написання email із запрошенням. Some and any. 

Тема 3. Покупки та продажи 

Зміст: Вибір товару. Вибір послуги. Продажи. Опис продукції. Написання 

email з проханням надіслати каталог, прайс-лист та зразок. Простий минулий 

час. Посилання на минулі часи. 

 

 

 Розділ 3.  

 Тема 1. Люди 

Зміст: Опис людини. Вирішення проблем. Написання відповіді на оголошення. 

Простий минулий час: негативні та питальні форми. Загальні питання. 

 Тема 2. Реклама 

Зміст: Реклама та ринки. Телереклама. Порівняльний та найвищий ступінь 

прикметників. Much/a lot, a little/a bit. Написання короткого опису своїх планів. 

Тема 3. Компанії. 

Зміст: Порівняння компаній. Початок презентації. Складання профайлу 

компанії. Теперішній продовжений час. Простий теперішний час у порівнянні 

з продовженим. 
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 Розділ 4.  

 Тема 1. Комунікація 

Зміст: Внутрішнє спілкування в компанії. Соціальні комунікативні навички. 

Використання граматичних засобів для вираження майбутніх планів. 

Майбутній простий час. Написання email щодо домовленості про зустріч. 

 Тема 2. Корпоративна етика 

Зміст: Корпоративна культура. Виявлення проблем та узгодження дій. 

Написання протоколу дій засідання. Should/shouldn't. Could/would. 

Тема 3. Місце роботи. 

Зміст: Навички та вміння. Опис місця роботи. Співбесіда з кандидатом на 

посаду. Написання листа потенційному роботодавцю. Теперішній звершений 

час. Минулий простий і теперішній звершений часи. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 
у
сь

о
го

  у тому числі 

л п 

л
аб

. 

ін
д

. с. 

р. 

л п 

л
аб

. 

ін
д

. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 

Розділ 1. Повсякденне життя. 

Тема 1. Знайомство.   8   10   2   12 

Тема 2. Робота та 

дозвілля. 

  14   10   4   18 

Тема 3. Вирішення 

проблем. 

  10   16   2   14 

Разом за розділом 1   32   36   8   44 

Розділ 2. Дозвілля 

Тема 1. Подорожі.   16   10   4   10 

Тема 2. Їжа та 

розваги. 

  16   10   4   10 

Тема 3. Покупки та 

продажи. 

  16   10   4   10 

Разом за розділом 2   48   30   12   30 

Розділ 3. Люди. 

Тема 1. Люди.   10   10   2   10 

Тема 2. Реклама.   12   10   2   10 

Тема 3. Компанії   10   10   4   10 

Разом за розділом 3   32   30   8   30 

Розділ 4. Робота. 

Тема 1. Комунікація   12   12   4   12 
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Тема 2. 

Корпоративна етика 

  10   8   2   8 

Тема 3. Місце 

роботи. 

  10   10   2   10 

Разом за розділом 4   32   30   8   30 

 Усього 

годин  

270  144   126   36   134 

 

 

 

 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Знайомство. Національності. Написання email з описом колеги. 

Позитивні та негативні форми дієслова to be. A/an з професіями. 

Спеціальні питання. 

8 

2 Робота та дозвілля. Дні, місяці, дати. Розпорядок дня. Дозвілля. 

Написання email до потенційного роботодавця. Простий 

теперішний час. Прислівники та вирази частотності. 

14 

3 Вирішення проблем. Прикметники too/enough. Типові робочі 

проблеми. Телефонування: вирішення проблем. Простий 

теперішний час: негативна та питальна форми. Hаve. Some and 

any. 

10 

4 Подорожі. Інформація про подорожі. Бронювання та регістрація. 

Написання email щодо підтвердження домовленостей. Cаn/cаn't. 

There is/there аre. 

16 

5 Їжа та розваги. Ресторани. Національна кухня. Прийняття рішень. 

Лічильні та незліченні іменники. Написання email із запрошенням. 

Some and any. 

16 

6 Покупки та продажи. Вибір товару. Вибір послуги. Продажи. 

Опис продукції. Написання email з проханням надіслати каталог, 

прайс-лист та зразок. Простий минулий час. Посилання на минулі 

часи. 

16 

7 Люди. Опис людини. Вирішення проблем. Написання відповіді на 

оголошення. Простий минулий час: негативні та питальні форми. 

Загальні питання. 

10 

8 Реклама. Реклама та ринки. Телереклама. Порівняльний та 

найвищий ступінь прикметників. Much/a lot, a little/a bit. 

Написання короткого опису своїх планів. 

12 

9 Компанії. Порівняння компаній. Початок презентації. Складання 

профайлу компанії. Теперішній продовжений час. Простий 

теперішний час у порівнянні з продовженим. 

10 

10 Комунікація. Внутрішнє спілкування в компанії. Соціальні 

комунікативні навички. Використання граматичних засобів для 

вираження майбутніх планів. Майбутній простий час. Написання 

email щодо домовленості про зустріч. 

12 

11 Корпоративна етика. Корпоративна культура. Виявлення проблем 

та узгодження дій. Написання протоколу дій засідання. 

Should/shouldn't. Could/would. 

10 
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12 Місце роботи. Навички та вміння. Опис місця роботи. Співбесіда з 

кандидатом на посаду. Написання листа потенційному 

роботодавцю. Теперішній звершений час. Минулий простий і 

теперішній звершений часи. 

10 

  144 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Тема 1. Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Essential Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge 

University Press, Raymond Murphy 2015, 320 стор. Читання 

текстів Unit 1. Market Leader 3rd Edition Elementary Coursebook 

(D. Cotton, D. Falvey), вид-во Pearson Longman, 2012; Market 

Leader Practice File Business English (J. Rogers), вид-во Pearson 

Longman, 2012 

10 

Тема 2. Виконання письмових завдань; письмове подання творів за 

темами уроків. Підготовка до бесіди за змістом Unit 2. Market 

Leader 3rd Edition Elementary Coursebook (D. Cotton, D. Falvey), 

вид-во Pearson Longman, 2012; Market Leader Practice File 

Business English (J. Rogers), вид-во Pearson Longman, 2012 

10 

Тема 3. Читання текстів Unit 3 (Market Leader), виконання письмових 

завдань. Підготовка до бесіди за змістом уроків. Виконання 

письмових завдань Unit 3 (Вирішення проблем) — підручник  

Market Leader 3rd Edition Elementary Coursebook (D. Cotton, D. 

Falvey), вид-во Pearson Longman, 2012 

16 

Тема 4. Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Essential Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge 

University Press, Raymond Murphy 2015, 320 стор. 

10 

Тема 5. Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Essential Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge 

University Press, Raymond Murphy 2015, 320 стор. Читання 

текстів Unit 5. Market Leader 3rd Edition Elementary Coursebook 

(D. Cotton, D. Falvey), вид-во Pearson Longman, 2012; Market 

Leader Practice File Business English (J. Rogers), вид-во Pearson 

Longman, 2012 

10 

Тема 6. Читання текстів Unit 6 (Market Leader), виконання письмових 

завдань. Підготовка до бесіди за змістом уроків. Виконання 

письмових завдань Unit 6 (Покупки та продажи) — підручник  

Market Leader 3rd Edition Elementary Coursebook (D. Cotton, D. 

Falvey), вид-во Pearson Longman, 2012 

10 

Тема 7. Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Essential Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge 

University Press, Raymond Murphy 2015, 320 стор. 

10 

Тема 8. Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Essential Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge 

University Press, Raymond Murphy 2015, 320 стор. Читання 

текстів Unit 8. Market Leader 3rd Edition Elementary Coursebook 

(D. Cotton, D. Falvey), вид-во Pearson Longman, 2012; Market 

Leader Practice File Business English (J. Rogers), вид-во Pearson 

Longman, 2012 

10 
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Тема 9. Читання текстів Unit 8. Виконання лексичних та граматичних 

завдань. Market Leader 3rd Edition Elementary Coursebook (D. 

Cotton, D. Falvey), вид-во Pearson Longman, 2012; Market 

Leader Practice File Business English (J. Rogers), вид-во Pearson 

Longman, 2012 

10 

Тема 10. Читання текстів Unit 10 (Market Leader), виконання письмових 

завдань. Підготовка до бесіди за змістом уроків. Виконання 

письмових завдань Unit 10 (Комунікація) — підручник  Market 

Leader 3rd Edition Elementary Coursebook (D. Cotton, D. Falvey), 

вид-во Pearson Longman, 2012 

12 

Тема 11. Виконання письмових завдань за граматичними темами 

уроків. Essential Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge 

University Press, Raymond Murphy 2015, 320 стор. 

8 

Тема 12. Читання текстів Unit 12 (Market Leader), виконання письмових 

завдань. Підготовка до бесіди за змістом уроків. Виконання 

письмових завдань Unit 12 (Місце роботи) — підручник  

Market Leader 3rd Edition Elementary Coursebook (D. Cotton, D. 

Falvey), вид-во Pearson Longman, 2012 
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 Разом  126 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено. 

 

7. Методи навчання 

Програмою передбачено наступні методи навчання: 

1) лекції, спрямовані на отримання  теоретичних знань по усім темам 

курсу, опанування терміногії, з’ясування проблемних питань, тощо;  

2) практичні заняття побудовано на проведенні практичних занять з 

використанням активних форм навчання, рольових ігор, виконанні 

індивідуальних та групових завдань творчого характеру; 

3) самостійна робота, яка передбачає поглиблене самостійне вивчення 

запропонованих викладачем питань; 

4) консультація – форма індивідуальної роботи студента із викладачем, 

коли  з’ясовуються незрозумілі для студента питання, обговорюється план 

самостійної роботи, вирішуються інші  труднощі.  

 

8. Методи контролю 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів 

враховує види аудиторних занять,  а також виконання самостійної роботи. 

Оцінювання здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», контрольні 

заходи включають: поточний та підсумковий контроль. 

Організація поточного контролю знань студентів денної форми навчання 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 
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- систематичність й активність роботи студентів впродовж семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни «Іноземна мова» на практичних 

заняттях; 

- виконання завдання для самостійного опрацювання; 

- виконання тестових завдань протягом семестру. 

Оцінюванню підлягають відповіді, які надаються студентами в процесі 

експрес-контролю або під час обговорення питань. 

При контролі самостійної роботи оцінюванню підлягають роботи, 

виконані студентами при підготовці до практичних завдань, самостійне 

опрацювання окремих питань дисципліни.  

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання 

здійснюється у формі перевірки виконаних студентом звдань, а також 

відповідей на питання тестів, запропонованих на семінарських заняттях.  

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення практичних занять, оцінюється сумою набраних балів. 

Оцінювання слухачів за кожним розділом курсу дозволяє перевірити 

засвоєння визначеної частини курсу і   є однією із складових загального 

поточного контролю.  

                                                                        

9. Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота,  Диференційний 

залік (письмова 

частина та 

співбесіда) 

Сума 

Самостійна 

робота 

(презентація 

/проект) 

 

Тематичні 

тести 

Поточний 

контроль  

 

Разом  

10+10 15 25 60 30+10 100 

 

Самостійна робота: Презентація (20) – презентація, доповідь та 

обговорення. Виконані усі завдання, зроблено висновки, матеріал 

представлено логічне та змістовно, повні відповіді на запитання та гарні 

навички дискусії іноземною мовою – 20 балів. Є несуттєві лексичні та 

граматичні помилки  – 18 балів. Думка не повністю зрозуміла через суттєві 

лексичні та граматичні помилки, недоліки, неповні відповіді – 13 балів. 

Презентація не відповідає структурі завдань, представлені лише деякі аспекти 

завдань, недостатній рівень володіння мовою– 4 бали. 

Поточний контроль: активність на заняттях та виконання поточних 

тестів (25). Опитування за тематикою матеріалу, що вивчається. Оцінка згідно 
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до тем, зазначених у п.5. Неповна відповідь/зауваження оцінюється 

зниженням оцінки на 50%.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту, він проводиться у 

формі тестування та співбесіди. Оцінка за дисципліну складається з  суми 

балів за поточний та підсумковий контроль. 

 

 Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

сума 

Розділ 1 Розділ  2 Розділ 4 Розділ 3 

12 18 12 18 40 100 

 

Схема нарахування балів однакова  для денної та заочної форми навчання. 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

Оцінка за перший розділ курсу  складається з балів, які отримує студент за 

кожну тему курсу – по 4 бали (3 бали – за активність на занятті,  та 1 бал – за 

підготовку питань для самостійного засвоєння ). Максимальна оцінка за 

перший розділ – 12 балів. 

Оцінка за другий розділ  - по 6 балів за кожну тему  (4 бали – за активність 

на занятті,  та 2 бали – за підготовку питань для самостійного засвоєння ). 

Максимальна оцінка за другий розділ – 18 балів. 

Оцінка за третій розділ  складається з балів, які отримує студент за кожну 

тему курсу – по 4 бали (3 бали – за активність на занятті,  та 1 бал – за 

підготовку питань для самостійного засвоєння ). Максимальна оцінка за 

перший розділ – 12 балів. 

Оцінка за четвертий розділ  - по 6 балів за кожну тему  (4 бали – за 

активність на занятті,  та 2 бали – за підготовку питань для самостійного 

засвоєння ). Максимальна оцінка за другий розділ – 18 балів. 

 

Підсумковий контроль (іспит) оцінюється за результатами тестування та 

співбесіди ( 30+10). 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Market Leader 3rd Edition Elementary Coursebook (D. Cotton, D. Falvey), 

вид-во Pearson Longman, 2012 

2. Market Leader Practice File Business English (J. Rogers), вид-во Pearson 

Longman, 2012  

3. Essential Grammar in Use Fourth Edition, Cambridge University Press, 

Raymond Murphy 2015, 320 стор.  

 

Допоміжна література 

1. Кравченко Н.В., Студинська С.Ю. Граматичні та лексичні завдання з 

англійської мови - ХарРІ НАДУ, 2010. 

2. Сасник С.М., Тестові граматичні та лексичні завдання з ділової 

англійської мови.  - ХарРІ НАДУ, 2009.  

3. Oxford Dictionary of Business English, 2010. 

4. Round-Up 1, 2010. 

5. Business Vocabulary in USA (Elementary), 2010 

6. Test your Business Vocabulary in USA (Intermediate), 2013 

7. Business Spotlight, 2013 

 
 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 
методичне забезпечення 

1. www.bbc.co.uk 

2. www.englishuk.com 

3. www.english-test.net 

4. www.talkenglish.com 

5. www.surreylibraries.ca 
 
 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.englishuk.com/
http://www.english-test.net/
http://www.talkenglish.com/
http://www.surreylibraries.ca/
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Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни_____________________ 
                         (назва дисципліни) 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 
 

Голова науково-методичної комісії  _____________ інституту  
 

___________________        _______________________                                  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        

                     

 «____» __________ 20___ р.  

  

 
 


