
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: «Іноземна мова професійного спілкування» (економічний напрям); 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський);                                 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9 (10); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Потапчук С.С., 

к. філол. н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розуміти автентичні іноземні тексти з професійної та загальнонаукової 

тематики; 

• вибирати та інтерпретувати інформацію англійською мовою, необхідну для 

формування суджень з урахуванням соціальних, професійних та наукових 

аспектів; 

• презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, 

проектів  англійською мовою; 

• здійснювати різні види перекладу тематичного матеріалу. 

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи (іспит); 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: курс англомовної 

підготовки рівня  В1/В2; фахові дисципліни, що лежать в основі професійної 

компетенції. 

12.Зміст курсу: Економічні системи. Гроші. Менеджмент. Ділова етика. Міжнародна 

торгівля. Граматичні форми дієслова (активний та пасивний стани). Умовні речення. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Потапчук С.С. Методичні рекомендації та навчальні завдання для розвитку усного 

професійного мовлення з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних 

програм спеціальностей ННІ ЕМ денної форми навчання [Електронне видання]. – 

Рівне : НУВГП, 2019. – 45 с. 

2. Evans V. Grammarway 4 / Virginia Evans, Jenny Dooley. Berkshire : Express Publishing, 

1999. 278 p. 

3. Marketing management /Philip Kotler, Kevin Lane Keller. New Jersey: Pearson Education 

Inc., 2012. 658 p. 

4. Principles of Marketing / Ph. Kotler, G. Armstorng. New Jersey: Pearson Education Inc., 

2012. 740 p. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: комунікативні технології, інтерактивні технології (рольові ігри, мозковий 

штурм), проектні технології. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен (тестовий). 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, презентації, реферати. 

16. Мова викладання: англійська. 

 

Завідувач кафедри:                   Купчик Л.Є., кандидат педагогічних наук, доцент 

 
 

COURSE OUTLINE 
1. Code:  
2. Title: «Foreign Language for Professional Communication»; 

3. Type: compulsory; 

4. Level of education: II (Master course);  
5. Year of study: 5; 

6. Term/s of study: 9 (10); 

7. ECTS credits: 3; 

8. Lecturer/s: Svitlana Potapchuk , PhD, Associate Professor; 

9. Expected learning outcomes: 
on the completion of the course students are expected to: 

• read and comprehend authentic texts within professional topics; 

• choose and interpret information in the English language taking into 

consideration       social, professional and scientific aspects; 

• present and discuss results of scientific and applied research and projects 

in the English language; 

• translate scientific papers.  

10. Types of instruction: practicals, self-tuition, control (exam). 

11. Previous courses: Foreign language courses leading to B1/B2 levels, courses of 

professional training program. 

12. Course content: Economic Systems. Money. Management. Business Ethics. 

International Trade. Verb (Active and Passive Voice). Conditional Sentences. 

13. Recommended books: 
1. Potapchuk S.S. Educational tasks for professional oral speech development in the subject 

«Foreign Language for Professional Communication» for students of the second (Master's) 

level of all educational and professional programs of  ESI EM [Electronic edition]. – Rivne : 

NUWM, 2019. 45 p. 

2. Evans V. Grammarway 4 / Virginia Evans, Jenny Dooley. Berkshire : Express Publishing, 

1999. 278 p. 

3. Marketing management /Philip Kotler, Kevin Lane Keller. New Jersey: Pearson Education 

Inc., 2012. 658 p. 

4. Principles of Marketing / Ph. Kotler, G. Armstorng. New Jersey: Pearson Education Inc., 

2012. 740 p. 

14. Academic activities and teaching methods: 
       Practicals (32 hours), individual work (58 hours). Total – 90 hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Methods and technologies: communicative technologies, interactive technologies, 

project technologies.  

15. Assessment forms and criteria: 
      100-point scale of assessment. 

      Final control (40 points): exam (computer test). 

      Current control (60 points): testing, interviewing, essays, presentations.      

16. Language of teaching: English. 

 

 Head of the Chair                              Kupchyk L.Y., PhD, Associate Professor 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


