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  Програма навчальної дисципліни  

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна «Практикум з іншомовного професійного спілкування» є важливою для 

вивчення майбутніми фахівцями адже забезпечує їх гідним рівнем знань для грамотного 

використання термінології, запозиченої з англомовних джерел та гарантує їх коректне 

застосування в ключі міжнародного промислового співробітництва та особливостей 

спілкування в межах потреб маркетингу, покриваючи всі базові потреби у провадженні 

документообігу, ділової переписки та веденням виробничих, комерційних чи суто ділових 

переговорів англійською мовою, що є визнаною міжнародною мовою бізнесу у світі. 

 

Мета курсу передбачає формування в студентів: 

 професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих компетентностей в 

аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та перекладі/медіації; 

 формування в студентів професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної 

компетентності; 

 формування у студентів професійно орієнтованих мовних компетентностей; 

 формування в студентів професійно орієнтованої навчально-стратегічної та 

прагматичної компетентностей. 

В процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати необхідний рівень 

сформованості професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності. 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx
http://kamgs3.kpi.ua/node/463


Предметом курсу є сукупність компонентів (мовних знань та мовленнєвих вмінь), 

необхідних для формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності у 

студентів з метою забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному 

середовищі. 

 

Навіщо це потрібно студенту? 

Зважаючи на інтеграцію українських компаній на міжнародні ринки, збільшується 

попит на спеціалістів, що вільно володіють діловою англійською мовою, а також мовою 

наукового спілкування. Відповідно, знання специфічної англомовної термінології стає 

необхідним для стимулювання успішного кар’єрного розвитку молодих спеціалістів, як 

фахівців своєї справи. Професійна орієнтована іншомовна компетентність є неодмінною 

базою для подальшого розвитку та можливості співпраці з міжнародними партнерами на 

інтернаціональних ринках для спеціалістів у сфері менеджменту та маркетингу. 

Вивчення дисципліни дозволить сформувати у студента такі програмні результати 

навчання: 
 Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення 

колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу 

(ПРН 8). 

 
2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

Навчальна дисципліна «Практикум з іншомовного професійного спілкування» 

забезпечує студентів практичними вміннями іншомовного професійно орієнтованого 

спілкування; зміст навчання формулюється відповідно до змісту спеціальних дисципліни 

випускових кафедр. Програма дисципліни розроблена згідно з комплексним підходом до 

предметної системи навчання, передбачає інтеграцію наукових (суспільних, природничих, 

технічних тощо) знань і застосування їх комплексно під час вирішення професійних завдань. 

Для успішного освоєння курсу «Практикум з іншомовного професійного спілкування» 

студенти мають володіти рівнем англійської мови, що дозволяє: 1) висловлювати власні 

думки на професійні теми англійською мовою, вільно читати та перекладати тексти у межах 

вказаного мінімального рівня, та розуміти на слух відтворені аудіозаписи пояснень та 

діалогів англійською мовою (як носіїв так і не автентичного складу); 2) конструктивно 

будувати висловлювання та інструкції у загально побутових та професійно-виробничих 

ситуаціях, висувати ряд рекомендацій та пропозицій англійською мовою на основі аналізу 

отриманої інформації та засадах критичного мислення є основою практикуму ділового 

англомовного спілкування. 

Студенти вчаться переносити та використовувати знання з інших дисциплін 

маркетингового напрямку на основи міжнародного світогляду та будувати інструкції чи 

переговори англійською мовою без шкоди змісту та з дотриманням бізнес етики. Такими 

чином на завершення курсу майбутні фахівці набувають рівня що дозволяє їм 

безперешкодно виконувати професійні обов’язки як в межах власної країни так і в умовах 

міжнародної співпраці та закордонного перебування за умови англомовного середовища. Це 

відкриває перед випускниками ряд можливостей для професійного зростання та практичного 

застосування всіх набутих за час навчання знань та вмінь з повним переносом знань в 

іншомовне (англомовне) середовище без втрати змістовності, усуває проблему мовного 

бар’єру. В подальшому дисципліна забезпечує освітній компонент «Практика». 



3. Зміст навчальної дисципліни 

І семестр: 

Тема 1.1. Вхідний тест 

Тема 1.2. Being International 

Тема 1.3. Training. New marketing strategies 

Тема 1.4. Ukrainians and Education Abroad 

Тема.1.5. Partnership within industry 

Тема 1.6. Negotiating new market 

Тема 1.7. Energy Industry 

Тема 1.8. Progress Test 

Тема 1.9. Problem-solving 

Тема 1.10. Case Study: Energy saving at Supersun. 

Тема 1.11. Employment market 

Тема 1.12. Employment trends. Resolving the conflicts. 

Тема 1.13. Business Ethics & Marketing 

Тема 1.14. Presentation of reports 

Тема 1.15. Business ethics. Managing Meetings 

Тема 1.16. Module test 

Тема 1.17. Science and Society 

Тема 1.18. Revision 
 

II семестр: 

Тема 1.1. Globalisation and its effects on nations (розмовна тема) 

Тема 1.2. Industrial Marketing 

Тема 1.3. Future developments in international banking. 

Тема 1.4. Describing Financial Performance 

Тема 1.5. Consultants & Networking 

Тема 1.6. Negotiating Sales 

Тема 1.7. Strategy. Marketing Mix 

Тема 1.8. Progress Test 

Тема 1.9. Devising Strategic Plan 

Тема 1.10. Doing industrial business on-line 

Тема 1.11. Case study: Improving the online experience 

Тема 1.12. New business 

Тема 1.13. New business. Chasing payment. 

Тема 1.14. Final Test 

Тема 1.15. Project management 

Тема 1.16. Сase study: Leatty Shanghai: a construction 

Тема 1.17. Revision 

Тема 1.18. Залік 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

 

1. Dubicka I. Market Leader Advanced English. Coursebook. 3rd Edition / I. Dubicka, 

M. O’Keffee. – Pearson Education Ltd, 2016. – 186 p. 

2. Rogers J. Market Leader Advanced English. Workbook. 3rd Edition / J. Rogers. – Pearson 

Education Ltd, 2016. – 97 p. 

3. Duckworth M. Business Result Upper-Intermediate. Student's Book / M. Duckworth, J. 

Hughes, R. Turner., 2018. – 157 p. – (Second edition). 



4. Коломоєць, Т. О. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості 

(англійська) : практикум для здобування ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки 

"Правознавство" / Т. О. Коломоєць, С. Г. Вавіліна ; Міністерство освіти і науки України, 

Запорізький національний університет. - Запоріжжя : ЗНУ, 2016. - 104 с. 

5. Крайняк, Л. К. Іноземна мова у наукових дослідженнях (суспільствознавчі, 

лінгвістичні, методичні та перекладознавчі студії) : колективна монографія / Л.К. Крайняк, 

О.І. Дуда, Н.В. Рибіна, О.М. Царик [та 26 інших] ; науковий редактор: Л.К. Крайняк ; 

Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний 

університет. - Тернопіль : ВПЦ ТНЕУ "Економічна думка", 2020. - 247 с. 

 

Допоміжна література: 
 

1. The International Journal of Marketing for Industrial and High-Tech Firms [Electronic 

resourse] / Adit. Adam Lindgreen, Anthony Di Benedetto. – 2020. Mode of access: 

https://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management (10.04.2020). 

2. Chesbrough, H. (2020). To recover faster from Covid-19, open up: Managerial implications 

from an open innovation perspective. Industrial Marketing Management, 

doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.04.10 

3. Badiru A. Industrial Project Management: Concepts, Tools, and Techniques / A. Badiru., 

2008. – 321 с. 

4. Duckworth M. Business Grammar and Practice / M. Duckworth. – Oxford University 

Press, 2003. – 232 p. 

5. Farrall C. Professional English in Use. Marketing / C. Farrall, M. Lindsley. – Oxford 

University Press, 2008. – 145 p. 

6. McCarthy M. Acadmic Vocabulary in Use / Michael McCarthy, Felicity O’Dell. — 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — 176 p. 
7. Parsons E. Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behaviour / Elizabeth 

Parsons. – Oxford: Elsevier, 2009. – 232 p. 

8. Pilbeam A. International Management. – Harlow: Longman: ELT, 2000. – 96 p. 
9. Powell M. Presenting in English. How to give successful presentations / Mark Powell. — 

Boston: Thomson, 2007. — 128 р. 

10. de Souza P. Innovation in industrial research / Paulo de Souza. – Collingwood: CSIRO 

PUBLISHING, 2010. – 149 p. 

11. Shukla P. Marketing research / Paurav Shukla. – Ventus Publishing ApS, 2008. – 116 p. 
12. Sylee G. English for Marketing & Advertising / Gore Sylee., 2007. – 71 p. – (Express 

series). 

13. Wilson B. Writing for Business / Barbara Wilson. – Oxford: Oxford University Press, 
2002. – 238 p. 

14. Корницька Ю. А. Інтерактивні методи навчання іноземних мов студентів технічних 

спеціальностей в контексті компетентістного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. –Суми: Вид-во СумДПУ ім. 

А. С. Макаренка, 2018. – № 1(75). – С. 225-234 

15. Корницька Ю. А. Креативне письмо в курсі іноземної мови для студентів немовних 

спеціаль ностей // Інноваційна педагогіка: науковий журнал. – 2019. – Вип. 11. – Т. 2. – С. 48- 

50. 
16. Корницька Ю. А. Developing reading skills in a flipped class // Інноваційна педагогіка: 

науковий журнал. – 2019. – Вип. 20. – Т. 2. – С. 62-64 

17. Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, 

финансовая отчѐтность. – К., 1992. – 128 с. 

18. Израилевич Е.Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке. – 

М., 2001. – 496 с. 

https://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management/editorial-board/adam-lindgreen
https://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management/editorial-board/adam-lindgreen
https://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management


19. Ільченко О.М. The language of Science: Semantics, Pragmatics. Translation. – 

Англійська мова для науки. Семантика. Прагматика. Переклад: Підручник. Для студентів 

вищих навчальних закладів і науковців / Ольга Ільченко. – К.: НВП ―Видавництво ―Наукова 

думка‖ НАН України‖, 2009. – 288 с. 

 

Інформаційні ресурси 
 

1. Business English Texts and Articles [Electronic resource] // lingua.com. – 2020. – 
Retrieved from: https://lingua.com/businessenglish/reading/. 

2. Kimball J. Concept-acquisition: Tapping the Internet for ideas [Electronic resource]] / J. 

Kimball // JALT96 Conference. – 2002. – Retrieved from: www.fauxpress.com/kimball/res/conce. 

3. Business magazine [Electronic resource] // British Council. – 2020. – Retrieved from: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english/business-magazine. 
 

Для зручного координування та отримання додаткової інформації студентам може бути 

запропонований контент матеріалів із сервісу GoogleClassRoom для кожної групи окремо. 
 

  Навчальний контент  

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Кредитний модуль «Практикум з іншомовного професійного спілкування» носить 

виключно практичний характер, тому успішне проходження курсу передбачає відвідування 

практичних занять за темами та виконання відповідних до них завдань, індивідуальних та 

групових робіт, активну участь при обговоренні теоретичних питань. 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються 

студентам на першому занятті. 

9 семестр 

Тиждень 

навчання 
Тема, що вивчається 

Викладання та 

оцінювання 

1. Вступне заняття. Вхідний тест. 

Ознайомлення з робочим планом та метою даного 

навчального півріччя 

1 практичне заняття. 

Тестові завдання 

2. Theme: Being International 

Lesson study: Text International presentation s 
Language focus: business idioms (slang, jargon, buzzwords) 

p.8 

 Business skills: Networking. Useful language. 

Pair work. Ex. A, B, D p.10 

Writing: replying to a formal invitation. Ex. E p.11 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки аудіозапис 

3. Theme: Training 
Listening and discussion: Interview with a Spanish training 
consultant. Ex A, B, C, D, E, F p.14,15 

Lesson study: Text Time to break out from campus. Ex. A, B, 
C, D, page 17 

Grammar: Multiword verbs Ex. E, p.17 
Discussion: On-line MBA. 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 

4. Theme: Training: Ukrainians and Education Abroad; 
 Discussion: Ukrainians and Education abroad; advantages 

and disadvantages. 

Business skills: Tips for successful communication; 

clarifying phrases and questions; confirming phrases and 

questions; correcting misunderstandings. Ex. B, C, p.18 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки аудіозапис 

http://www.fauxpress.com/kimball/res/conce


 Writing e-mails: tips for writing a successful e-mail Ex. D 

p.19 

Speaking: devising training program for the company 

SmileCo. 

 

5. Theme: Partnerships 
Listening and discussion: Ex. A, B, C, p.22-23 
Lesson study: Infrastructure: Text Experience of the 1990s 

has put people off; 

Discussion: Which public services need to be improved in 

your country? Ex. A, B, C, p.24-25 

 Language focus: Dependent prepositions, Ex.D p.25 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 

6. Theme: Negotiating 
Business skills: Negotiating: being vague and being 
precise Ex. A, B, C, D, p.26, 

Role-play, Ex. E, p.26 
Report writing: Ex. F, G, I, p.27 

Grammar: Linkers 

Speaking: Konopnicka airport takes off, discussing the ways 

of financing new infrastructure projects p.28 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки 

 

7. 
Theme: Energy 
Listening and discussion: What sources of energy are 

considered to be environmentally friendly? 

Ex. A, B, C, D, E p.34-35 

Text: A dream of hydrogen economy, Ex. A, B, C p.36,37 

Discussion Ex. D p.37 

1 практичне заняття. 

Тестові завдання 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 

8. 

 

 
9. 

Progress test 

 
Theme: Energy. Problem-solving 

Discussion: Alternative types of energy. 

Problem-solving: Listening ex. A, B, C, D p.38 

Role-play: ex. E p.38 

Proposal writing: Adding extra information, contrasting 

information, introducing the result of previous information, 

expressing a sequence of events. Ex. F, G, p.39 

Theme: Case Study: Energy saving at Supersun. 

Speaking: Energy saving at Supersun, discussion in Energy 

Saving Team 

Grammar: Discourse devices. 
Texts on specialty. Terminology. 

1 практичне заняття. 
Тестові завдання 

1 практичне заняття. 
Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки 

аудіозапис 

 

10. 
1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки аудіо запис 

 

11. 
Theme: Employment trends 
Listening and discussion: The future of work p.42,43 

Lesson study: Text: India: call centers ring the 

changes. Ex. a, b, c p. 44 

Language focus: Discourse devices: linking expressions. 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 

 

12. 
Theme: Employment trends. Resolving the conflicts. 

Business skills: Resolving conflict ex. a, b p.45. Useful 

language, techniques. 

Reading: Communication problems ex. c p.46 

Role-play: Trying to resolve the conflict ex. e, f p.47 Writing: 

e-mails p.47 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 
граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 

 

13. 
Theme: Business Ethics 

Listening and discussion: Corporate responsibility pp.50-51 
1 практичне заняття. 
Базовий підручник, 

 



 Lesson study: Text Business life. .. Ex. a, b, c, d, e, f p.52,53 
Language focus: Phrasal verbs. 

вправи, 
граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 

 

14. 
Presentation of reports 

(management and economic topics) 

1 практичне заняття. 
PowerPoint 
Presentations 

 

15. 
Theme: Business ethics. Managing Meetings. 
Lesson study: Corporate responsibility without ethics Ex. a, 
b, c p.54 

Vocabulary: WB p.36,37 

Language focus: Internal writing: action minutes Ex. G p.55 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки аудіозапис 

 

16. 
Theme: Module test. (для УВ, УЗ, УІ, УМ, УС) 
Case study: Stitch wear clothing (для УК, УЕ) 
Background. Listening. Pair work. Discussing. 

Texts on specialty. Terminology. 

1 практичне заняття. 
Базовий підручник, 
вправи, 

граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 

 

17. 
Розмовна тема “Science and Society”, useful language, 

discussion. 
1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки 

18. Individual work. Revision 1 практичне заняття. 
Базовий підручник, 
вправи, 

граматичні таблиці, 
картки 

 

10 семестр 

Тиждень 
навчання 

Тема, що вивчається 
Викладання та 
оцінювання 

1. Entry Test Розмовна тема “Globalisation and its effects on 

nations”, useful language, discussion. 
1 практичне заняття. 
Тестові завдання 

2. Theme: Finance and banking 

Listening and discussion: Recent changes in international 

banking Ex. A, B, C p.62 

Lesson study: Text1 Marconi repays debt 

Text 2 US Airways vows to rise again p.64,65 
Vocabulary: financial phraseology ex. Ex. C p.65 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки аудіозапис 

3. Theme: Future developments in international banking. 

Listening and discussion: Future developments in 

international banking. Ex. D, E p.63 

Speaking: Business sectors doing well/badly Ex. D p.65 

Business Grammar: the language of trends, page 126, Ex. B, 

C, D p.66 
Texts on specialty. Terminology. 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки аудіозапис 

4. Theme: Describing Financial Performance 

Lesson study: Giving presentations 
Presentation tips: -preparation -visual aids -delivery Ex. A, E 

p.66,67 

Language focus: describing financial performance 
Cost-cutting at Erstaunliche Autos, Presentation of cost- 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 



 cutting package to management  

5. Theme: Consultants 

Listening and discussion: Interview with the consultant 

p.70 ex-s p.70,71 

Lesson study: Text Could it be you when they need an expert? 
p73 

Language focus: word partnerships (brand, market and 
product descriptions), business metaphors 

Business Grammar: negation using prefixes 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки 

аудіозапис 

6. Theme: Negotiating Sales 

Speaking: Text Could it be you when they need an expert? 

P.73 

Language focus: word partnerships (business words, fixed 

expressions in the context of price and money) 

 Grammar: Conditionals Writing an e-mail.: Business skills: 
Negotiating Sales. Terms and Conditions. Useful language. 

Role-play. p.74-75 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки 

7. Theme: Strategy 

Listening and discussion: Strategy and successful 

imitators. part.1 page 78 

Lesson study: Text Finding new ways to grow company.p.80 
Language focus: growth mode ex. c,d p.81 

Discussion: ex. d p.81 

Business Grammar: Idioms for giving examples p.130 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки аудіозапис 

8. Progress test. 1 практичне заняття. 
Тестові завдання 

9. Theme: Devising Strategic Plan 

Speaking: Reports delivery. 

Case study: The company makeover p.84 - SWOT analysis 
- devising strategic plan 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки аудіозапис 

10. Theme: Doing business on-line 

Listening and discussion: Dotcom crash in 2000 ex. d, e, f 

p.91 

Lesson study: Text Net gains on the shop front p.92 
Language focus: Presentations: summarizing and dealing with 

questions. Useful language. p.94 ex. b, c p.95 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 
граматичні таблиці, 
картки аудіозапис 

11. Theme: Case study: Improving the online experience 

Grammar: Cleft sentences p.131 
Language focus: Presentations: summarizing and dealing with 
questions. Ex. d, e p.95 

Case study: Improving the online experience 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки аудіозапис 

12. Theme: New business 
Listening and discussion: Description of UK consultancy ex. 

b, c, d, e, f, g, h p.98,99 

Lesson study: Text The bruises of the bandwagon p.101 
Grammar: Noun phrases ex. d, e p.100 

Language focus: telephone strategies, chasing payment 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки 

аудіозапис 
 



13. Theme: New business. Chasing payment. 

Business skills: telephone strategies, chasing payment Useful 
language p.102 ex. a, b, c, d p.102,103 

Role-play: The phone call about the outstanding payment ex. 
E p.103 

Texts on specialty. Terminology. 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки 

аудіозапис 

14. Module Test /Final test 1 практичне заняття. 
Тестові завдання 

15. Theme: Project management 
 Listening and discussion: What makes a good project 
team Ex. a, b, c, d, e p.106,107 

Lesson study: Text The Zweig letter. Ex. a, b, c, d, e p.108 
Discussion: Ex. f p.108 

Language focus: Grammar: cohesion p.133 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки 

аудіозапис 

16. Theme: Case study: Leatty Shanghai: a construction 

Lesson study: Case study: Leatty Shanghai: a construction 

p.112 

Business skills: Writing: Briefing multi- national teams. 

Teleconferencing p.110,111 

1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 

картки 

17. Revision pp. 114-117 1 практичне заняття. 

Базовий підручник, 

вправи, 

граматичні таблиці, 
картки 

18. Individual work. Summarizing 1 практичне заняття. 
Базовий підручник, 
вправи, 

граматичні таблиці, 

картки 
 

 

Опанування навчальної дисципліни дозволить реалізувати програмні результати 

навчання наступним чином: 

 
Таблиця відповідності програмних результатів навчання, методів навчання та 

оцінювання 

Програмні результати навчання 

ОП 

Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН 8: Використовувати методи Комунікативний метод Рейтингова система 

міжособистісної комунікації в ході навчання під час оцінювання, яка передбачає 

вирішення колективних задач, практичних занять, які отримання балів за: роботу 

ведення переговорів, наукових побудовані у формі студентів під час 

дискусій у сфері маркетингу опитування та виконання практичних занять 

 вправ за підручником та (опитування, тестування, 

 роботи із розмовними практичні вправи), реферат, 

 темами, дискусії, а також модульну контрольну 

 дослідницький під час роботу Передбачено два 

 самостійної роботи, зокрема етапи проміжного 

 при підготовці теоретико- контролю – перша та друга 



 аналітичних оглядів у 

вигляді реферату. 

атестація студентів, та 

підсумкова форма 

контролю у вигляді заліку. 

6. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студентів передбачає вивчення та закріплення у вигляді виконання 

практичних вправ та завдань що відповідають тематиці навчального змісту. Системна 

підготовка до аудиторних занять та винесення важливих для додаткового роз’яснення й 

уточнення питань на обговорення під час занять або додатково також є важливою частиною 

роботи з самостійного освоєння та усвідомлення пройденого матеріалу, що допоможе 

полегшити процес введення нових навичок та теоретичних знань у практичну діяльність. 

1 семестр: 

 Завдання на СРС, підготовка вправ Кількість годин 

1. Unit1 text p.9 

ex-s a, b, c, d p. 8 

0,5 

2. Unit 1, Workbook. 
vocabulary exercises, Ex. A, B, C, D, p.8 

Unit 2 text p16 

0,5 

3. Workbook. 
Unit 1, Writing an invitation, p13 

Coursebook Unit 2, Ex. F, p.17 

WB Unit 2, ex-s p.10,11 

0,5 

4. Workbook. 
Unit 2, ex-s, p.12 

Coursebook 

Writing e-mail p.19, 

Text p.24 

0,5 

5. Unit 2 Ex. E, p.25 

Unit 3, Workbook. 

Ex-s p.16,17,18 

0,5 

6. Unit 3, Writing a report p.27 
Unit 4, text p.36 

0,5 

 

7. 
Workbook. 

Unit 4, exercises, p.22-24 

0,4 

8. Short reports on alternative types of energy 0,4 

9. Market Leader. Workbook 
ex. a, b p.26 

Unit 4 CB, writing a report, p. 41 

0,4 

 

 

10. 
Unit 5, The future of work p.42,43 0,4 

 

11. 
Market Leader. Workbook. 

Unit 5, ex. A, b, c, d p.28,29 

0,4 



 

12. 
Market Leader. Workbook. 
Unit 5, ex. a, b, c 
p. 30,31Writing e-mail p.47 

Unit 6, text p.52 

0,4 

 

13. 
Presentations on management and economic topics. 0,4 

 

14. 
WB ex-s pp. 34-37 0,4 

 

15. 
Market Leader. Workbook. P.38 
to write a report 

Case study p.56 

0,4 

 

16. 
Topic‖ ―Science and Society‖, be ready to speak on 0,4 

 

17. 
Revision 0,4 

18. Preparing to Test 2 

 
 

2 семестр: 

1. CB Unit 7 text p.64,65 0,1 

2. Market Leader. WB ex. A, b, c, d. e p.40,41 

CB Unit 7 Ex. D p.65(research on the internet) 
0,1 

3. Market Leader. Workbook ex-s p.42,43 

CB Unit 7, Ex. C, p.67 
0,2 

4. Market Leader. Workbook Un. 7 ex. c p. 45 

Unit 8 text p.73 
0,2 

5. Market Leader. WB Vocabulary ex-s p.46,47 

Unit 8, text p.73, to write a summary, 

to speak on the text 

0,2 

6. Market Leader. Workbook. ex. a,b p. 48 

Unit 8, Writing an e-mail. ex. F p.75 CB Unit 9 text p. 80 

0,2 

7. WB Unit 9 ex-s p.52,53 0,2 

8. Case study: p.84 0,2 

9. Market Leader. 
CB Units 7-9, Revision p.86-89 

Unit 10, Text p. 92 

0,2 

10. Market Leader. WB Unit 10, exercises p.58,59,60 

Case study p.96 

0,2 

11. Market Leader. CB Unit 11, text p. 101, 
vocabulary exercises 

WB Unit 10 p.62 

writing a report 

0,2 

12. Market Leader. Workbook. Ex-s p.64,65,66 

Writing: job advert 

0,2 

13. Unit 11, text p.100 to write a summary Market Leader. Coursebook. 
writing a letter chasing payment 

ex. f p.103 

0,2 



14. Unit 12 text p.109 0,2 

15. Market Leader. Workbook. 

Unit 12, vocabulary exercises p.70,71 

0,2 

16. Market Leader. Workbook. Ex-s p.72,73 0,2 

17. Revision - 

18. Preparing to Final Test 6 

 

  Політика та контроль  

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали: 

Вагома частина рейтингу студента формується через активну участь у заходах на 

практичних заняттях, а саме у експрес-опитуванні, опитуванні, тестах та вправах, груповій та 

індивідуальній роботі. Тому пропуск практичного заняття не дає можливість отримати 

студенту бали у семестровий рейтинг. Загальне оцінювання відбувається за схемою 

узгодженої рейтингової системи оцінювання. 

За умови відсутності студента на практичних заняттях допускається альтернативне 

опрацювання пройденого чи схожого матеріалу студентом самостійно. 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. 

Метою проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг 

виконання графіка освітнього процесу студентами Якщо контрольні заходи пропущені з 

поважних причин (хвороба або вагомі життєві обставини), студенту надається можливість 

додатково скласти контрольне завдання протягом найближчого тижня. В разі порушення 

термінів і невиконання завдання з неповажних причин, студент не допускається до складання 

заліку в основну сесію. 

 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 
 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Кредитний модуль «Практикум з іншомовного професійного спілкування» є суто 
практичним, тому бали студенти отримують за фіксованою вагою одного практичного 

заняття та накопичують їх протягом року. 

Поточний контроль: експрес-опитування, опитування за темою заняття, тест та 
виконання практичних вправ безпосередньо на занятті. 

Семестровий контроль: залік, проводиться в кінці другого семестру. 
Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка від 

семестрового рейтингу на період контролю. 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за відповіді на 32 

практичних заняттях (R1), 1 реферат (R2) та модульну контрольну роботу у вигляді 

підсумкового тесту (R3). 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


Rc=R1+R2+R3=100 балів 
Відповіді на практичних заняттях включають в себе: роботу з підручником; розкриття 

розмовних тем. 

На першому занятті І та ІІ семестрів проводиться вхідне та поточне тестування, оцінки 

за які не входять до рейтингу студентів. 

В результаті максимальний середній ваговий бал дорівнює: 80 балів : 32 заняття = 2,5, 

реферат = 10 балів; МКР (Підсумковий тест) = 10 балів. 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 
І. Робота на практичних заняттях – ваговий бал – 2,5 

Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях: 2,5 балів × 32 = 80 балів 

Оцінюється активність студентів на практичному занятті та правильність його 

відповідей за шкалою: відмінно –2,4-2,5 б.; добре – 2-2,4 б.; задовільно – 1,6-1,9 б.; достатньо 

– 1,5 б. 

 

1.1. Робота по базовому підручнику: читання і переклад тексту, виконання вправ за 

текстом, аудіювання, виконання граматичних вправ, діалоги, реферування, написання ділової 

документації за засвоєними зразками з елементами креативної роботи та інші види робіт. 

 

Основні критерії оцінювання: 

2,4-2,5 балів – правильне, точне, повне розуміння тексту, літературний переклад, 

достатній темп читання, правильне виконання вправ за текстом, розуміння і точне виконання 

вправ з аудіювання, засвоєння граматичного матеріалу і правильне виконання граматичних 

вправ та інше. Допускаються по 1 – 2 помилки лексичного і граматичного характеру (в 

кожному завданні). 

2-2,4 бали – правильне, але недостатньо повне і недостатньо точне розуміння тексту, 

недостатній темп читання. Цілком прийнятний переклад тексту. Розуміння 75% основних 

фактів тексту для аудіювання і правильне виконання вправ, засвоєння граматичного 

матеріалу; виконання граматичних вправ. Допускаються 2 – 3 помилки лексичного і 

граматичного характеру (в кожному завданні). 

1,6-1,9 бали – недостатньо правильне і точне розуміння тексту, середній темп читання. 

Логічний переклад тексту, розуміння 60% основних фактів тексту для аудіювання і частково 

правильне виконання вправ до нього, засвоєння граматичного матеріалу, частково правильне 

виконання граматичних вправ. Допускаються по 3 – 4 помилки лексичного і граматичного 

характеру (в кожному завданні). 

1,5 бал – недостатньо правильне, неповне і недостатньо точне розуміння 50% 

основних фактів тексту для аудіювання і частково невірне виконання вправ до нього, 

часткове засвоєння граматичного матеріалу, часткове виконання граматичних вправ. 

Допускаються 4 – 5 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні). 

 

1.2. Робота з розмовними темами. 

 

Основні критерії оцінювання: 

2,4-2,5 бала – повне розкриття теми, зв`язність висловлювання, достатня кількість фраз, 

побудованих за мовленнєвими моделями англійської мови. Темп висловлювання 

наближений до природнього темпу. Допускаються 1 – 3 помилки лексико-граматичного 

характеру. 

2-2,4 бала – недостатньо повне розкриття теми, зв`язність висловлювання, достатня 

кількість фраз, повільний темп мовлення. Допускаються 3 – 5 помилок лексико – 

граматичного характеру. 

1,6-1,9 бала – неповне розкриття теми, недостатня зв’язність висловлювань, достатня 

кількість фраз, повільний темп мовлення. Допускаються 6 – 7 помилок лексико- 

граматичного характеру. 



1,5 бал – неповне розкриття теми, дуже повільний темп мовлення, недостатня 
кількість фраз. Допускаються 8 – 9 помилок лексико-граматичного характеру. 

 

ІІ. Захист реферату – ваговий бал – 10. 

Основні критерії оцінювання: 

1. Відповідність темі. 
2. Глибина та повнота розкриття теми. 

3.Структура. 

4. Оформлення. 
5. Мовна відповідність (лексика, вживання граматичних структур тощо). 

6.Презентація. 
 

Виконання від: 

95 % - 100% вимог – 9,5 -10 балів (відмінно) 
85% - 95% - 8,5-9,5 балів (дуже добре) 

75% - 85% - 7,5 -8,5 балів (добре) 

65% - 75% - 6,5-7,5 бали (достатньо) 

60% - 65% - 6-6,5 бали (задовільно) 

Менше 60% - не зараховано (незадовільно). 

ІІІ. Модульна контрольна робота у вигляді Підсумкового тестування (Test) – 

ваговий бал – 10 

Підсумковий тест складається з 7 завдань у 15 варіантах. 

Метою є перевірка оволодіння студентами навичок аудіювання, читання, граматики, 
письма, говоріння. Робота складається з: 

Аудіювання тексту професійного спрямування (5 питань). Максимальна кількість балів 

– 10 балів, кожне питання – 2 бали. 

Розуміння прочитаного тексту професійного спрямування (10 питань). Максимальна 
кількість балів – 20 балів, кожне питання – 2 бали. 

Розуміння прочитаного тексту з метою перевірки лексичних навичок студента (10 

питань). Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал. 

Граматичного завдання (20 речень). Максимальна кількість балів – 20 балів, кожне 
питання – 1 бал. 

Перекладацької практики: переклад речень, які відповідають програмному матеріалу 
(10 речень). Максимальна кількість балів – 10 балів, кожне питання – 1 бал. 

Письмового завдання, метою якого є перевірка навичок письма, уміння писати 

англійською мовою, зв’язний та логічно завершений текст. Максимальна кількість балів – 10 

балів. 

Говоріння: бесіда за запропонованими темами. Максимальна кількість балів за 

монологічне мовлення - 5 балів та за діалогічне мовлення - 15 балів. 

Для спрощення розрахунку вводимо коефіцієнт 0,1. 
Таким чином максимальна кількість балів за підсумковий тест: 100 балів х 0,1 = 10 

балів. 

 

Шкала оцінювання: 

 95 % - 100% вимог – 9,5 -10 балів (відмінно) 

 85% - 95% - 8,5-9,5 балів (дуже добре) 

 75% - 85% - 7,5 -8,5 балів (добре) 

 65% - 75% - 6,5-7,5 бали (достатньо) 

 60% - 65% - 6-6,5 бали (задовільно) 

 Менше 60% - не зараховано (незадовільно). 

 

IV. Залікова контрольна робота 

Залік проводиться у таких випадках: 



а) студента допущено, але він не набрав мінімальний «автоматний» рейтинг; б) студент 

набрав достатню кількість балів, але хоче підвищити рейтинг. Результати заліку ставляться 

за результатами залікової контрольної. Максимальна кількість балів за залік – 100 

 

Зміст заліку 

Тестове завдання №1 (Listening Comprehention). 

Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 2 бали. 

Тестове завдання №2, №3 (Reading Comprehention). 

Максимальна кількість балів – 20, кожне питання – 2 бали. 

Тестове завдання №4 (English in Use: Vocabulary). 

Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 1 бал. 

Тестове завдання №5 (English in Use: Grammar) (10 речень). 

Максимальна кількість балів – 20, кожне питання – 2 бали. 

Тестове завдання №6, №7 (Translation Practice) (10 речень). 

Максимальна кількість балів – 10, кожне питання – 1 бал. 

Тестове завдання №8 (Writing). 

Максимальна кількість балів – 10. 

Тестове завдання №9 (Speaking). 

Максимальна кількість балів: за монологічне мовлення - 5 балів; за діалогічне мовлення 

- 15 балів. 
 

Шкала оцінювання: 

95 – 100 балів «відмінно» 

85 – 94 бали «дуже добре» 

75 – 84 бали «добре» 

65 – 74 бали «задовільно» 

60 – 65 балів «достатньо» 

Менше 60 балів: «незадовільно» 

VI. Заохочувальні бали за творчу наукову роботу 

Заохочувальні бали у кількості 1 бал надаються за відмінну підготовку рефератів, 

написання проектів, участь у науково – практичних конференціях, олімпіадах. 

Розрахунок шкали рейтингу (Rс) 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 2,5 балів х 32 + 10 балів х 1+10 балів х 1 = 100 балів 
 

Студенти, які набрали необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливості: 

 отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом» відповідно до набраного 

рейтингу. В такому разі до заліково-екзаменаційної відомості вносяться бали RD та 

відповідні оцінки; 

 виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки. 
Якщо оцінка за контрольну роботу більше, ніж «автоматом» за рейтингом, студент 

отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи. 

Якщо оцінка за контрольну роботу менша, ніж «автоматом» за рейтингом, 

застосовується жорстка РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує 

оцінку з урахуванням результатів залікової контрольної роботи та захисту реферату. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 60 балів, 

зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу. 

Студенти, які не виконали програму, до заліку не допускаються. 
Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в традиційні оцінки 

для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється 

відповідно до таблиці: 



Бали: 
робота на парах + реферат + МКР + 

або 

написання залікової контрольної роботи 

 
Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконання програми Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

За результатами проходження дистанційного чи он-лайн курсу можливе зарахування 
5% від загального рейтингового балу за умови відповідності тематики курсу змісту 

навчальної програми курсу з метою підвищення загального рейтингу студентів. 

 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено: викладач доц. Корницька Юлія Анатоліївна 

Ухвалено кафедрою промислового маркетингу (протокол № 28 від 14.06.2021) 

Погоджено Методичною комісією факультету менеджменту та маркетингу (протокол № 10 від 
15.06.2021) 


