
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ   

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»   

Кафедра ділової іноземної мови   

   

СИЛАБУС   
нормативної навчальної дисципліни   

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»   

на 2021-2022 навчальний рік   

Курс та семестр вивчення   1 курс, 1,2 семестр  

Освітня програма/спеціалізація   «Харчові технології»  

Спеціальність   181 «Харчові технології»  

Галузь знань      18 Виробництво та технології  

Ступінь вищої освіти     Молодший бакалавр  

     
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                               Ішенко Валентина Леонідівна  

науковий ступінь і  

вчене звання,                                                       кандидат філологічних наук, доцент 
посада                                                     завідувач  кафедри ділової іноземної мови   

   

Контактний телефон   +38-0972732242   

Електронна адреса   isenkovalentina67@gmail.com 

Розклад навчальних занять   http://schedule.puet.edu.ua/    

Консультації   очна http://www.dim.puet.edu.ua/stud.php  он-лайн:  

електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00    
Сторінка дистанційного курсу   https://el.puet.edu.ua/    

       

Опис навчальної дисципліни   

  

Мета вивчення навчальної 

дисципліни  
Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до ефективної усної та письмової 

комунікації у їх академічній та професійній діяльності.  

Тривалість  5 кредитів ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год., самостійна робота 90 год.)  

Форми та методи навчання  Словесні (пояснення, розповідь, робота з книгою, інструктування, роз’яснення); 

наочні (спостереження, ілюстрування); практичні (усні та письмові вправи, реферати).  

Система поточного та 

підсумкового контролю  
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна 

модульна робота Підсумковий контроль: залік, екзамен  

Базові знання   Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні А2   

  

Мова викладання  Англійська  
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні  результати навчання   

Програмні результати навчання   

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач   

ПРН 18. Здійснювати ділові комунікації у 

професійній сфері українською та 

іноземною мовами.  

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

   

   

   

Тематичний план навчальної дисципліни   

   

Назва теми   Види робіт   Завдання самостійної роботи у розрізі тем   

Module 1 “Getting to know colleagues”   

Topic 1 Getting to know 

colleagues   
 Відвідування занять; тестування  (Entry 

test) та аналіз його результатів; захист 

домашнього завдання;обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); завдання 

самостійної роботи.   

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для написання 

різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної 

теми, виконання підсумкових модульних робіт, 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі.   

Topic 2 Talking about 

changes   
Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення теоретичного та 

практичного  матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові 

ігри, письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті (Revision); 

завдання самостійної роботи.   

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для написання 

різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної 

теми, виконання підсумкових модульних робіт, 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі.   
Topic  3   Delegating 

tasks   
 Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення теоретичного та 

практичного  матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові 

ігри, письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті (Revision); 

завдання самостійної роботи.   

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для написання 

різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної 

теми, виконання підсумкових модульних робіт, 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі.   
Topic  4   Writing a 

report   
 Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення теоретичного та 

практичного  матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові 

ігри, письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті (Revision); 

завдання самостійної роботи.   

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для написання 

різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної 

теми, виконання підсумкових модульних робіт, 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі.   



Module 2 “FORMAL AND INFORMAL COMMUNICATION   

Topic 5 Making 

apologies   
Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення теоретичного та 

практичного  матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові 

ігри, письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті (Revision); 

завдання самостійної роботи.   

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для написання 

різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної 

теми, виконання підсумкових модульних робіт, 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі.   
Topic 6 Making plans 

by email   
 Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення теоретичного та 

практичного  матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові 

ігри, письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті (Revision); 

завдання самостійної роботи.   

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для написання 

різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної 

теми, виконання підсумкових модульних робіт, 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі.   
Topic 7 Keeping clients 

informed   
Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення теоретичного та 

практичного  матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові 

ігри, письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті (Revision); 

поточна   

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для написання 

різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної 

теми, виконання підсумкових модульних   

Назва теми   Види робіт   Завдання самостійної роботи у розрізі тем   

  модульна робота.   робіт, індивідуальна  робота в комп’ютерному класі.   

Topic  8  
  Informal  

communication   

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення теоретичного та 

практичного  матеріалу (усні відповіді); 

виконання навчальних завдань (рольові 

ігри, письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті (Revision); 

поточна модульна робота.   

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; виконання навчальних 

завдань за кожною темою модуля, виконання 

граматичних завдань, виконання завдань для написання 

різних типів есе, виконання завдань для аудіювання, 

виконання тестів для самоконтролю знань до кожної 

теми, виконання підсумкових модульних робіт, 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі.   

   

   

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА   

Основна література:   

1. Boobyer V. Boobyer V. Business English Course Book (level 2) / V. Boobyer. – UK: Dorling Kindersley, 2017. – 192 p.   
2. Boobyer V. Boobyer V. Business English Practice Book (level2)/ C. Latham-Koenig. – – UK: Dorling Kindersley, 2017.   

– 176 p.   
3. Evans V. Grammarway 2 / V. Evans. – EU: Express Publishing, 2008. – 200 p.   

Додаткова література:   

1. Т.В. Барановська Граматика англійської мови. Збірник вправ:Навчальний посібник. Видання друге, виправлене та 

доповнене. – Мова англ., укр. – Київ: ТОВ «ВП Логос-М», 2006. – 384с.   

   

Програмне забезпечення навчальної дисципліни   



  Пакет програмних продуктів Microsoft Office.    

   

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання   

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).  
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).   

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.   

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним  викладачем. 

     

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=167349   

   

Оцінювання   

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання   

Види робіт   
Максимальна  

кількість балів   

1 семестр     

Модуль 1 (теми 1-4): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали);  завдання 

для самостійної роботи (3 бали);  виконання тестів для самоконтролю знань до теми (3 бал); виконання 

модульного тесту 1 (2 бали).    
50   

Модуль 2 (теми 5-8): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали);  завдання 

для самостійної роботи (3 бали);  виконання тестів для самоконтролю знань до теми (3 бал); виконання 

модульного тесту 2 (2 бали).   

50   

   

Всього    100   

   

   

   

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення  навчальної дисципліни   
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності   
Оцінка за шкалою 

ЄКТС   
Оцінка за національною шкалою   

90-100   А   Відмінно    

82-89   В   Дуже добре    

74-81   С   Добре   

64-73   D   Задовільно   

60-63   Е   Задовільно достатньо   

35-59   FX   Незадовільно з можливістю повторного складання   

0-34   F   
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни   

   

Додаткова інформація  

1. З метою покращення психологічної підтримки учасників освітнього процесу в Полтавському університеті 

економіки і торгівлі створено психологічну службу, яка здійснює свою діяльність щодо забезпечення соціального 

   Політика  зарахування  результатів  неформальної  освіти: 
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супроводу та психологічного забезпечення навчально-виховного процесу серед педагогічних і 

науковопедагогічних працівників, студентів і аспірантів.  

Послуги цієї служби безкоштовні. Ви можете дізнатися більше про службу психологічної підтримки за 

посиланням: http://puet.edu.ua/uk/psihologichna-pidtrimka-v-puet  

2. З метою поліпшення студентського життя або у випадку проблем чи питань, порад чи реальної допомоги 

стосовно навчального процесу можна абсолютно конфіденційно звернутися до студентського омбудсмена 

http://puet.edu.ua/uk/studentskiy-ombudsmen  

3. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та здобутих в інших ЗВО, 

відбувається на основі політики зарахування результатів неформальної освіти: 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf  

  

  


