
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА» 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Англійська мова 

2 Статус вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка / Міжнародна 

економіка 

4 Мова викладання англійська 

5 Семестр, в якому викладається 6, 7, 8 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

7 кредитів 

210 годин 

(практичні заняття – 84; 

самостійна робота – 126) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

залік, залік, іспит 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Філології та перекладу 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Гордій Оксана Мирославівна, 

кандидат філологічних наук, доцент 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

рівень володіння англійською 

мовою не нижче В1/В1+ CEF; 

володіння категоріально-

понятійним апаратом економічних 

процесів та економічною 

термінологією рідною мовою 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

ЗК2. Здатність зберігати моральні, 

культурні, наукові цінності та 

примножувати 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; 

ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК6. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою; 

ЗК7. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

ЗК8. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 



різних джерел; 

ЗК10. Здатність бути критичним і 

самокритичним; 

ЗК12. Навички міжособистісної 

взаємодії; ЗК13. Здатність діяти 

соціально відповідально та свідомо; 

СК1. Здатність виявляти знання та 

розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, мезо-, 

макро- та міжнародному рівнях; 

СК5. Розуміння особливостей 

сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної 

структури, обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики 

держави. 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Майбутні бакалаври будуть 

володіти  таким рівнем знань, 

навичок і вмінь, який 

забезпечуватиме необхідну для 

фахівця спроможність професійного 

та ситуативно-побутового 

спілкування англійською мовою в 

усній і письмовій формах, що 

сприятиме поглибленню 

міжнародної комунікації та 

міжнародних відносин України у 

сфері економіки. 

Набуті компетентності студент 

може реалізувати у сфері:  

- аналіз англомовної оригінальної 

наукової інформації з фаху. На 

основі навичок поглибленого 

читання формуються уміння та 

навички перекладу англомовних 

текстів рідною мовою. 

- підготувати повідомлення про 

проблему, мету дослідження, 

експеримент, висновки та інші 

аспекти роботи, описувати схеми і 

графіки; 

- комунікація з носіями мови в 

межах ділової професійної та 

побутово-ситуативної тематики; 



- застосовування творчих 

здібностей до формування 

принципово нових ідей;  

- використання різноманітних 

методів, зокрема інформаційних 

технологій, для ефективно 

спілкування на професійному та 

соціальному рівнях. 
-  

13 Особливості навчання на курсі Аудиторні занять з навчальної 

дисципліни проводяться у формі 

практичних занять, що дає 

можливість використовувати різні 

форми роботи з аудиторією. 

Практичні завдання виконуються 

здобувачами вищої освіти протягом 

семестру відповідно до методичних 

рекомендацій. Викладач здійснює 

поточний контроль виконання 

практичних завдань шляхом 

перевірки наявності виконаних 

завдань, усного та письмового 

опитування. Кожне завдання 

оцінюється окремо відповідно до 

встановлених критеріїв оцінки. 

Крім того, здобувач вищої освіти 

може одержати консультацію 

викладача дисципліни щодо питань 

курсу у відповідні дні за графіком, 

встановленим кафедрою. 

 

14 Стислий опис дисципліни Завдання курсу полягає у розвитку 

лексичних та граматичних умінь і 

навичок, що передбачає 

розширення словникового запасу до 

рівня Intermediate Plus / Upper- 

Intermediate та засвоєння базової 

економічної термінології, а також 

уміння розпізнавати й правильно 

вживати складні граматичні 

конструкції. Передбачено 

подальший розвиток умінь і 

навичок ознайомлювального, 

інформативного і поглибленого 

читання на матеріалах оригінальної 

наукової інформації з фаху, 

діалогічного та монологічного 



мовлення. 

Зміст курсу охоплює фахові тексти 

та термінологію наступної 

тематики: види фірм, економічне 

партнерство; реорганізація 

підприємств (злиття та поглинання) 

й спільні підприємства; фінансові 

інституції; грошові / валютні ринки 

та їхні основні інструменти; 

корпоративне фінансування; ринок 

акцій і цінних паперів; фіскальна й 

монетарна політика, ціноутворення; 

оподаткування; державне 

регулювання; міжнародна торгівля; 

експорт; транспортування та інші 

додаткові витрати; страхові 

компанії; інвестиційно-банківська 

діяльність, функції центральних 

банків, електронний банкінг тощо. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

5-19 

 

 


