
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 051, 071, 072, 075, 076, 292, 073 
2. Назва: Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська); 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зощук Н.В., канд. філол. наук, 

доцент 

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

розуміти автентичні англомовні тексти друкованого, аудіо- та відео формату з загально-побутової та 

професійної тематики на рівні незалежного користувача В1; 

• Вільно володіти усним діалогічним та монологічним мовленням у ситуаціях повсякденного 

спілкування та за професійним спрямуванням дотримуючись фонетичних, граматичних правил, 

володіти прийомами структурної побудови тексту; 

• Розширювати обсяг активного вокабуляру англійської мови. 

10. Форми організації занять: практичне заняття, самостійна робота, контрольні заходи (залік). 

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

А2;  

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Самоменеджмент, психофізичні дані для особистісного та професійного зростання. 

Тема 2. Менеджмент та економіка навколишнього середовища. Захист навколишнього середовища. 

Тема 3.  Управління освітнім процесом. Практичні навички та ефективні економічні рішення. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури / [уклад.: О. П. Лисицька, 

П61 С. С. Микитюк, Т. В. Мельнікова та ін.]; за заг. ред. В. П. Сімонок. - Харків : Право, 2021. 
- 236 с. 

2. Шпак В.К. Англійська мова для економістів і бізнесменів: Підручник/ В.К. Шпак, О.О. 
Мустафа, Т.І. Бандар та ін.; За ред. В.К. Шпака. – К.: Вища шк., 2006. – 223 с. 

3. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) /англійська/» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за всіма освітньо-професійними програмами 
ННІЕМ денної та заочної форм навчання /електронне видання// Літвінчук А.Т. – Рівне: 
НУВГП, 2019. – 41с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. Практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: комунікативні та інтерактивні технології і методи навчання (рольові ігри, мозковий штурм, 

метод проектів, метод повного фізичного відтворення (TPR), метод сугестивного відкриття, 
використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, презентації. 

   Підсумковий контроль - залік. 

16. Мова викладання: англійська. 

 
 

Завідувач кафедри                                                                   Купчик Л.Є., канд. пед. наук, доцент  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COURSE OUTLINE 

1. Code: 051, 071, 072, 075, 076, 292, 073 

2. Title: English for Professional Purposes; 

3. Type: Elective; 

4. Level of education: I (Bachelor’s) 

5. Year of study: 3rd
 ; 

6. Term/s of study:5th
 ; 

7. ECTS credits: 3 

8. Lecturer/s: Nataliia Zoshchuk, Candidate of Philological Sciences (PhD), Associate Professor. 

9. Expected learning outcomes: on the completion of the course: 

• demonstrate knowledge and comprehension of authentic texts of printed audio and video formats within 

academic, general-scientific, and professional topics according to grammar and phonetic rules; 

demonstrate correct approaches to structure of the text. 

• increase active and passive knowledge of professional vocabulary. 

10. Types of instruction: practicals, self-dependent work; control (credit). 

11. Previous courses: English Training Course (A2 level); 

12. Course content: Theme 1. Self-management, Psychological Approaches to Personal and Professional 

Development. 

Theme 2. Management and Environmental Economics. Environmental Protection.  

Theme 3.  Educational management. Practical Skills and Effective Economic Decisions. 

13. Recommended books:  
1. Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови до магістратури / [уклад.: О. П. Лисицька, 

П61 С. С. Микитюк, Т. В. Мельнікова та ін.]; за заг. ред. В. П. Сімонок. - Харків : Право, 2021. 
- 236 с. 

2. Шпак В.К. Англійська мова для економістів і бізнесменів: Підручник/ В.К. Шпак, О.О. 
Мустафа, Т.І. Бандар та ін.; За ред. В.К. Шпака. – К.: Вища шк., 2006. – 223 с. 

3. Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) /англійська/» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за всіма освітньо-професійними програмами 
ННІЕМ денної та заочної форм навчання /електронне видання// Літвінчук А.Т. – Рівне: 
НУВГП, 2019. – 41с. 

14. Academic activities and teaching methods: 
Practicals – 30 hours; Individual work – 60 hours; Total – 90 hours. 

Communicative and interactive methods and technologies: role-playing, brainstorming, project technologies, 

Total Physical Response (TPR) method, Guided discovery method, etc. 

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

Current control: testing, interviewing, essays, assessing self-dependent work. 

Final control: credit   

16. Language of instruction: English. 

 
 

 

Head of the Department  Larysa Kupchyk, PhD in Pedagogical Sciences, Assosiate Professor 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


