




 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  заочна форма  

Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

нормативна 

Модулів - 3 
Рік підготовки 

Спеціальність: 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

2 2 

Змістових модулів - 3 

Семестр 

3,4 3.4 

Лекції 

  

Загальна кількість годин – 

120 

Практичні 

70 24 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента 

– 6 

Освітній рівень: 

Перший (бакалаврський) 

Освітня програма: 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

Самостійна робота 

50 96 

Вид контролю 

залік       залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Мета – удосконалення навичок та умінь усного і писемного іншомовного мовлення 

студентів у межах визначеної тематики, у тому числі професійної, відповідно до потреб 

міжкультурного спілкування та професійної підготовки за фахом, сформувати у студентів 

уміння ефективно і гнучко використовувати іноземну мову в різноманітних ситуаціях 

соціального, навчально-академічного та професійного спілкування, формування у студентів 

професійної компетенції шляхом ознайомлення їх з фаховою лексикою, спеціальною 

термінологією і стилістичними особливостями мови професійної галузі, формування 

мовленнєвих стратегій у сфері професійної комунікації.     

Основними завданнями є: 

- сформувати іншомовну комунікативну компетентність, у тому числі у сфері спілкування, 

що визначена майбутніми професійними інтересами і потребами; 

- уміння співвідносити теоретичні знання з практичними потребами майбутньої професійної 

діяльності;  

- готовність до ефективної комунікації в іншомовному середовищі, у тому числі у 

професійній сфері;  

- уміння працювати з навчально-методичною літературою та фаховою літературою;  

- уміння представити складну комплексну інформацію у стислій формі усно та письмово; 

 - уміння аргументувати та обґрунтовувати власну позицію, висувати заперечення стосовно 

аргументів опонента, дотримуючись усталених норм;  

- навички міжособистісних стосунків та готовність роботи у команді;  

 

 Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми. 

 

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Іноземна мова Ділова українська мова Ділова іноземна мова 

  Іноземна мова для 
фінансистів 

  Підсумкова атестація 

 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Іноземна мова»:  

 

Загальні:  

ЗК4. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

Спеціальні: 

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

СК12. Здатність комунікувати та вирішувати професійні задачі іноземною мовою. 

Програмні результати навчання:  

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності. 
ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР24. Володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для здійснення комунікацій у  

професійній сфері діяльності. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

МОДУЛЬ 1.  

 
Змістовний модуль 1. Фінанси 

Тема 1. Управління  своїми фінансами. 

    Тема 2. Фінанси та економіка 

    Тема 3. Банки та фінансові установи 
Тема 4. Інвестиційні банки. 
Тема 5. Банківські послуги 

    Тема 6. Он-лайн банкінг. 

    Тема 7.  Телефонний етикет.  
Тема 8. Порівняння продукції. 

МОДУЛЬ 2 

 

Змістовний модуль 2. Кредитування 

  
Тема 9. Платіжні картки  
Тема 10. Рахунки. 

    Тема 11. Персональні кредити та овердрафти 
    Тема 12.  Іпотека  
     

 
МОДУЛЬ3. 

 
Змістовий модуль 3. Банківська система.  

Тема 13. Відділи та структура банків  
Тема 14. Презентації 

    Тема 15.  Робота в банківській сфері 

    Тема 16  Обслуговування рахунків. 

     Тема 17. Корпоративні банки 

     Тема 18. Банкрутство 

      Тема 19. Національні банки 

      Тема 20. Економічна динаміка 

 

 

 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль Кількість годин 

№ Назва 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г

о
 в тому числі 

У
сь

о
г

о
 в тому числі 

л п і с л п і с 

1. Змістовий модуль 1. . Фінанси 

1.1 
 Тема 1. Управління своїми 
фіінансами 

6  4  2 8  2  6 

1.2 
 Тема2 Фінанси та 

економіка 
6  4  2 6    6 

1.3 
Тема 3. Банки та фінансові 

установи 
6  4  2 6  2  4 



 
 

1.4 Тема 4.  Інвестиційні банки 6  4  2 4    4 

1.5 Тема 5. Банківські послуги 6  4  2 4    4 

1.6 Тема 6. Он-лайн банкінг 4  2  2 6  2  4 

1.7 Тема 7. Телефонний етикет 4  2  2 4    4 

1.8 
Тема 8. Порівняння 
продукції. 

4  2  2 6  2  4 

Разом за змістовим модулем 1. 42    28  18 44  8  36 

2. Змістовий модуль 2. Кредитування 

2.1 
 Тема 9. Платіжні картки 6  4  2 8  2  6 

2.2 
Тема 10. Рахунки. 4  2  2 6    6 

2.3 Тема 11. Персональні 

кредити та овердрафти 
4  2  2 6  2  4 

2.4 
Тема 12. Іпотека 4  2  2 4    4 

 
Всього 18  10  14 24  4  20 

3 Змістовий модуль 3. 

Банківська система. 
          

3.1 Тема 13. Відділи та 

структура банків 
8  4  4 8  2  6 

3.2 
Тема 14 Презентації 6  4  2 4    4 

3.3 Тема 15. Робота в 
банківській сфері 

6  4  2 6  2  4 

3.4 Тема 16  Обслуговування 

рахунків. 
6  4  2 8  2  6 

3.5      Тема 17. Корпоративні 
банки 

6  4  2 6  2  4 

3.6 
Тема 18. Банкрутство 6  4  2 6    6 

3.7 
Тема 19. Національні банки 6  4  2 6  2  4 

3.7 Тема 20. Економічна 

динаміка 
6  4  2 8  2  6 

 
Всього 50  32  18 52  12  40 

Разом 120  70  50 120  24  96 

 

 

 
 

 

 

5.Теми практичних занять 

 

Назва змістовного модуля та заняття 
Кількість годин 

Денна  Заочна  

Змістовий модуль 1 . Фінанси 
 

Тема 1.  2 2 



 
 

ПЗ1. Управління своїми фінансами. Заповнення таблиці, діалогічне мовлення, 

рольова гра.  

Покликання.  
ПЗ.2 Лексичні вправи. Можливості кар’єрного росту. Вживання дієслів make, 

get, earn, do, take, work з іменниками та іменними групами. Лексичні вправи 

2  

Тема  3 Створення власного іміджу онлайн 

.ПЗ Співбесіда. Відпрацювання лексики. Вплив онлайн іміджу кандидата на 

майбутнього роботодавця. Співбесіда з роботодавцем. Вживання модальних 

дієслів can, could, would у ввічливих проханнях та пропозиціях 

2 
2 

ПЗ4 Граматичний мінімум. Робота з граматичним матеріалом.  2 

Тема 4. Мистецтво ведення ділових розмов по телефону 

ПЗ4. Правила ведення ділових телефонних розмов. Початок та підтримання 

ділової розмови по телефону. Створення, аналізування та обговорення профілю 
кандидата на заміщення вакантної посади на підприємстві. 2 

2 

 

ПЗ5. Граматичний мінімум. Особливості написання резюме та ділового листа - 

заяви про прийняття на роботу 
2 

Тема 5.  
ПЗ6. Сучасні види інвестувань.. Повторення. Контроль засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу 1-го завдання з поза аудиторного читання. 

 

2 2 

ПЗ7. Виконання тестів. Обговорення переваг та недоліків різних форм власності. 2  
Тема6. Класифікація компаній 

ПЗ8Діалогічне, монологічне мовлення. Характеристика та аналіз діяльності 

компанії. Вживання прийменників. Секрети успішної діяльності компанії. 

Залежність успіху компанії від форми власності. 

2 2 

Тема7. 

ПЗ.9. Презентація власної компанії. Представлення, обговорення. 
2  

Тема8.  

ПЗ10 Методи збільшення об’ємів продаж. Обговорення поточних справ 
компанії, методів збільшення продажу товарів та інвестиційного плану компанії. 

Правила написання електронних листів. 

2 2 

Тема 9 
ПЗ11 Презентації. Повторення . .Виконання тестових лексичних та граматичних 

вправ. 

2  

РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ 1. 24 10 

МОДУЛЬ2. Змістовий модуль 2 Кредитування 

Тема 10. Створення умов для продажу. 

ПЗ12 Робота з лексикою. Купівельні звички. Засоби впливу на звички покупців. 

Лексична вправа на засвоєння лексики заняття. Аналіз продажів товарів за 
допомогою телебачення. Гендерна політика у торгівельному бізнесі.  

2 

2 

ПЗ13. Робота з граматикою. Розвиток навичок ввічливо відмовлятися від 

незадовільних пропозицій 
2 

Тема11. Успішне ведення переговорів 

ПЗ14. Навички комунікацій. Особливості ведення ділових переговорів. Модальні 

дієслова must, need to, have to, should .  
 

2 

ПЗ.15 Робота з граматикою. Обговорення власних ідей, виконання тестових 

лексичних та граматичних завдань. 
2 

Тема  12.Партнерська угода 

ПЗ16. Робота з лексикою. Складання партнерської угоди на прикладі компанії 

EPJS. Обговорення та рольова гра. 

2 
2 

2 ПЗ 17. Робота з граматикою. Виконання лексичних та граматичних завдань. 

Тема 13. Опис людей 

ПЗ18 Робота з лексикою. Складання плану-опису. Аудіювання, виконання 

завдань. 

2 
2 

ПЗ19. Робота з граматикою. Виконання лексичних та граматичних завдань. 2 

Тема 14. Нові прибуткові ідеї в бізнесі.  2 



 
 

ПЗ20. Робота з граматикою. Обговорення можливостей прийняття інноваційних 

рішень у бізнесі у сучасному світі.  

ПЗ21. Робота з лексикою. Лексичні вправи на закріплення матеріалу заняття.   
Тема15. Успішні ідеї. 
ПЗ22. Робота з лексикою. Обговорення найуспішніших інноваційних проектів на 

прикладах компанії «Google» та приватних власників. 

 

  

ПЗ23 Робота з граматикою. 2 

2 

Тема 16. Успішні зустрічі 

ПЗ24 Робота з граматикою . Правила проведення успішної зустрічі на прикладі 

компанії «DC Dynamics»  Простий минулий час у порівнянні з минулим 

тривалим часом 
  

2 

ПЗ25 Робота з лексикою. Аудіювання, діалогічне мовлення.   
РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ 2. 20 10 

Змістовий модуль 3. Банківська система. 

Тема 17Стрес на робочому місці. Аналіз ситуацій, які призводять до стресу на 

робочому місці . Лексичні вправи на закріплення лексики заняття. 

 

2 

2 
ПЗ27 Робота з граматикою. Виконання тестових завдань. Обговорення найбільш 

стресових ситуацій на робочому місці. 

 

2 

ПЗ28. Представлення презентацій 
2 

Тема 18. Основи протистояння стресовим ситуаціям. 
ПЗ29 Робота з лексикою. Вивчення та аналізування правил опору стресовим 

ситуаціям на роботі. Обговорення дій керівництва компаній, направлених на 

зниження рівня стресу у співробітників. Правила участі в обговоренні 
проблемних питань.  

2 2 

ПЗ30 Робота з граматикою. Простий минулий час у порівнянні з теперішнім 

перфектним часом . 
 2 

Тема 19. Огляд. Огляд лексико-граматичного матеріалу уроків 
Контроль засвоєння лексико-граматичного матеріалу з тем змістового модуля. 

  

ПЗ32 Виконання тестів.    

РАЗОМ ЗА МОДУЛЕМ 3. 8 6 

РАЗОМ 70 24 

 

 

 

6. Самостійна робота 

 

Тема 

Кількість 

годин 

Денн

а  

Заочн

а  

Тема 1. Управління  своїми фінансами. 6 8 

Тема 2. Ділова комунікація 6 8 

Тема  3. Ділове листування 6 8 

Тема 4. Фінанси. Банки 6 6 

Тема 5. Міжнародний бізнес 6 8 

Тема 6. Торгівля 4 10 

Тема 7. Працевлаштування. 4 10 

Тема 8. Бізнес. 4 10 



 
 

Тема 9.  Попит та пропозиція. 4 10 

 Тема 10. Економіка 4 8 

РАЗОМ 50 96 
 

 

 

7. Методи навчання 
При вивченні дисципліни використовуються такі методи організації та здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності: 
Аудіо-лінгвальний метод – сприймання мовлення на слух, запам’ятовування слів та фраз з 
подальшим їх відтворенням, відпрацювання правильної вимови; 

Task-based learning/навчання, що базується на завданнях - орієнтовані на виконання певних 
завдань – під час їх виконання, студенти навчаються взаємодіяти; 
Presentation-Practice-Production / Представлення-Практика-Продукування - представлення 
нової лексики чи граматики (нових лексичних чи граматичних функцій), потім практика їх 

вживання у контрольованих умовах та останній етап – вільне використання вивченого. У 
цьому методі, як і в деяких інших, граматичні та лексичні функції є найважливішою 
частиною мови. Типовими видами роботи є ситуативне використання вивченої лексики чи 

рольові ігри. 
Лексичний метод (Lexical Approach) - акцентує увагу саме на лексиці.  Увага  
концентрується на вивченні чанків та різних видів лексики загалом чи окремих усталених 

мовних зворотів. Під час використання такого методу застосовується автентичні ресурси, а 
студенти працюють із текстами, виокремлюючи (виписуючи, підкреслюючи) окремі 
лексеми. Також наявна практика вивчених лексем у різних умовах: контрольованих, дещо 
вільних та вільних. 

Комунікативні методи (Communicative Approaches) -  пріоритетом є власне успішність 
комунікації – тобто успішне донесення думки до співрозмовника за допомогою функцій, 
граматики, лексики, синтаксису та іншого (сукупності мовленнєвих компетентностей). 

Найкращий спосіб вивчити мову – взаємодія (interaction).  
Граматико-перекладний підхід (Grammar-Translation Approach) - у мові вбачаємо ряд 
граматичних правил/закономірностей, відповідно, мову вивчають через їх аналіз та 

застосування. Види роботи включають заучування лексем напам’ять, акцентування уваги 
на грамотності. 
Total Physical Response - Повне фізичне відтворення- навчання відбувається через 
занурення в мову . Усвідомлення передує використанню мовних одиниць.  

Content-based learning (навчання, що базується на змісті) - ключовим принципом є 
мотивація  до навчання через використання матеріалів, зміст (тема) яких відповідає 
інтересам. 

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
- словесні: розповідь, пояснення, бесіда; 
‒ наочні: ілюстрація, демонстрація; 
‒ практичні: виконання вправ;  

‒ індуктивні, дедуктивні; 
‒ аналітичні, синтетичні, аналітико-синтетичні, репродуктивні; 
‒ проблемно-пошукові; робота з літературою та інтернет-ресурсами; 

-  методи стимулювання і мотивації  навчально-пізнавальної діяльності: 
‒ інтересу: змагання, пізнавальні ігри, дискусії, створення  
ситуацій емоційно-моральних переживань пізнавальної новизни; 

‒ обов’язку: заохочення, переконання в значущості навчання; 
 
Самонавчання на основі  посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище навчального процесу 

Moodle. Матеріали курсу «Іноземна мова» розміщені на платформі Moodle 
https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=724. В разі запровадження карантинних 



 
 

обмежень проводяться відеоконференції в форматі практичних занять. Зв'язок студентів з 

викладачем забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom. 
 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю «залік» 

 

Рекомендовані форми розподілу балів 

№ Вид навчальної діяльності Оціночні бали 

1 Виконання лексичних та граматичних практичних 

завдань 

0-5 

2 Активність в обговоренні проблемних запитань та 

участь в дискусіях 

0-5 

3 Результати експрес-контролю 0-3 

4 Виконання письмових творчих завдань 0-5 

5 Виконання письмових завдань за зразком 0-3 

6 Участь у рольовій грі 0-5 

7 Виконання завдань з аудіювання 0-5 

8 Монологічне мовлення 0-5 

9 Виконання проектного завдання 0-7 

10 Підготовка та захист повідомлення на тему ( виступ 

до 5 хвилин) 

0-5 

11 Виконання модульних контрольних робіт 0-8 

 

 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена спеціальна 100- бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма 
видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної 
роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни розподіляються 

наступним чином: поточний контроль. Максимальна сума балів поточного контролю – 100. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: систематичність та активність роботи на 

практичних заняттях, виконання тестових завдань та контрольних робіт. 

При контролі систематичності та активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 

виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; 

результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного 

змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за 

кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 11 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення 

модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача 

модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання 

студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови коли сума балів його 

поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне перескладання модуля у 

терміни, встановлені викладачем. 

 



 
 

 

 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНОЗЕМНА МОВА » (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
Поточний (модульний) контроль 

Сума Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

 

Т

9 

 

Т

10 

Т

11 

Т

12 

Т

13 

Т

14 

Т

15 

Т

16 
Т 17 Т 18 

Т 

19  

5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5  

5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5  

 

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент 

одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• усна відповідь є повною та обґрунтованою; 

• письмове завдання виконане з дотриманням усіх вимог та граматично та лексично           

правильно побудоване; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

- студент вживає всі актуальні лексичні конструкції, вільно їх вживає; 

- студент бере активну участь в груповому обговоренні, чітко формує свою думку, 

ставить запитання, вступає в дискусію; 

- всі практичні завдання виконані в повному обсязі та без помилок. 

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• усна відповідь є повною та обґрунтованою з певними помилками під час мовлення; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• письмове завдання виконане з дотриманням усіх вимог, але   граматично та 

лексично           побудоване з мінімальною кількістю помилок 

 • студент орієнтується матеріалі, але допускає певну кількість помилок; 

- студент вживає не всі актуальні лексичні конструкції, допускає певні помилки; 

- студент бере участь в груповому обговоренні, формує свою думку, ставить 

запитання, вступає в дискусію тільки після адресного звертання; 

- всі практичні завдання виконані в повному обсязі, але з певною кількістю 

помилок.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 

• завдання виконане несвоєчасно, але правильно або з певною кількістю помилок; 

• усна відповідь є не повною, але обґрунтованою з помилками під час мовлення; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• письмове завдання виконане з дотриманням усіх вимог, але   граматично та 

лексично           побудоване з помилками;  

 • студент погано орієнтується в  матеріалі та  допускає певну кількість помилок; 

- студент вживає не всі актуальні лексичні конструкції, допускає помилки; 

- студент бере участь в груповому обговоренні, але неохоче формує свою думку, 

ставить запитання, вступає в дискусію тільки після адресного звертання; 

- всі практичні завдання виконані в повному обсязі, але з помилками. 

 Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

-  своєчасно, але з великою кількістю помилок виконане завдання; 

- усна відповідь є не повною, дещо необґрунтованою з помилками під час мовлення; 

- зроблені висновки неповні, неконкретні або взагалі не зроблені; 



 
 

- письмове завдання виконане без повного дотриманням усіх вимог,    граматично та 

лексично   побудоване з помилками;  

-  студент не орієнтується в  матеріалі та  допускає певну кількість помилок; 

- студент не орієнтується в актуальних лексичних конструкціях, допускає помилки; 

- студент не бере участь в груповому обговоренні,  неохоче формує свою думку,не 

ставить запитання, вступає в розмову тільки після адресного звертання; 

- не всі практичні завдання виконані в повному обсязі, та з помилками. 

-  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне 

завдання. 

Таким чином, за опрацювання лексичного та граматичного  матеріалу, виконання 

практичних завдань і самостійної роботи студент може отримати максимально 100 балів.  

 
Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Іноземна мова » (заочна форма навчання) 
Поточний (модульний) контроль 

Сума Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

 

Т

9 

 

Т

10 

Т

11 

Т

12 

Т

13 

Т

14 

Т

15 

Т

16 
Т 17 Т 18 

Т 

19  

5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5  

5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5  

 
Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 
матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим 
модулем студент отримує 30 запитань із чотирма поданими відповідями, одна з яких є 
правильною. За кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 5 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 
виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з  читання, лексичних,  
граматичних та письмових завдань з розгорнутою відповіддю. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Пономаренко О.В.Інструктивно-методичні матеріали для проведення практичних 

занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів вищої освіти першого  



 
 

(бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «фінанси, 

банківська справа та страхування». Умань: Редакційно-видавничий Уманський НУС. 2021. 

47 с 

2. Пономаренко О.В. Методичні матеріали та вказівки для виконання контрольної 

роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня денної заочної форми навчання 1 та 2 курсу  спеціальності 072 

«фінанси, банківська справа та страхування». Умань: Редакційно-видавничий Уманський 

НУС. 2021. 80 с. 

3. Пономаренко О.В., Бондаренко Н.В. Методичні матеріали та вказівки для 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальностей 072 

«фінанси, банківська справа та страхування». Умань: Редакційно-видавничий Уманський 

НУС 2021. 67 с. 

 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Rosemary Rechey. English for Banking and Finance 1  (2011). Pearson Edication Limited. 

P.79 
 

2. Christine Johnson. Intelligent Business.(2012) Pre- Intermediate. Course book. Longman. 
176c. –  

3. Hudson J. Navigate: Workbook with key (Pre -Іntermediate).Oxford University Press, 2015. – 
112 с. –  

4. Jenny Dooley: Cultural crossroads (Part 3). United Kingdom: Express Publishing, 2017. 55p. 
5. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for 

elementary students of English: with answers.Cambridge University Press, 1990. . 
6. David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader: Business English Course Book 

(Pre-intermediate).-Pearson Education Limited, 2012. 175 c.  
7. John Rogers. Market Leader: Business English Practice File (intermediate).-Pearson 

Education Limited, 2012.  96 c. 
 

 

Допоміжна 
 –  

8. Гришкова Р. О. Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням 
студентів нефілологічних спеціаль1ностей . Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів.  Миколаїв.  Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 220 с. 

9. Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык. Инкос, 
2017. 267 с. –  –  

10. English Longman Doctionary (2012). Oxford University Press 
11. Жукова Т.В. Develop Your English Grammar Skills : добірка дидактичних матеріалів для 

розвитку граматичних навичок. Мелітополь: ТДАТА, 2021. 48 с. –  
        10. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник - К.: ВП Логос 
        2006.  342 c. –  

11. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ 7-ме вид., виправл. та доповн. Арій, 

2014.544 с. –  
12. Коломієць В.О. Типові помилки при вивченні англійської мови: Навч. Посіб.  К.: 

Вища шк., 2001. 119 с. 
13. Пономаренко О.В. Партнерство як умова успішної соціально-педагогічної роботи в 

закладах освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: 



 
 

зб.наук.праць КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. 2018.  

№ 9.  С.87-91. 

14. Пономаренко О.В. Шляхи формування мотиваційної складової у студентів 

економічного спрямування у вивченні ділової іноземної мови. Вісник 

післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». ДЗНЗ « 

Університет менеджменту освіти». Київ 2020. № 6. С. 68-74. 

15. Пономаренко О.В. The peculiarities of realizing the contextual meaning of the English 

article in Ukrainian translation.  Матеріали до VII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Vznik Moderni Vedecke» Praha education and science 2017. C.146 

16. Пономаренко О.В. Ділова англійська мова (BE) та підмова для спеціальних цілей ( 

ESP). Друга Міжнародна наукова конференція «European Applied Science: modern 

approaches in scientific researches»/ Stuttgart ORT Publishing 2017. С.54 

17. Пономаренко О.В. Теоретичні аспекти викладання іноземної мови на спеціальностях 

фінансового спрямування. Матеріали до X Міжнародної науково-практичної 

конференції «Eurasian Scientific Congress» Барселона, Іспанія 2020, С256 

18. Пономаренко О.В., Бондаренко Н. В. Сучасний стан кредитування фізичних осіб в 

Україні .The 7 th International scientific and practical conference «GOAL AND ROLE OF 
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11.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. https://pidru4niki.com/72228/finansi/slovnik_terminiv_finansi ( роз’яснення фінансових 
термінів) 

2. https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/educator-tools/youth-financial-
education/glossary/ (financial terms glossary) 

3. https://www.naco.org/sites/default/files/documents/Glossary%20of%20Public%20Finance%20Terms
.pdf (глосарій фінансових термінів) 

4. https://news.finance.ua/ua/-/11/0 (термінологічний словник) 
 

 

 

12. ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, охоплюють: 

1.Внесення відповідних коригувань в розподіл балів, що їх отримують студенти 

в процесі вивчення дисципліни; 

2. Оновлення тем практичних занять; 

3. Оновлення переліку рекомендованої літератури. 

 

https://pidru4niki.com/72228/finansi/slovnik_terminiv_finansi
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https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/educator-tools/youth-financial-education/glossary/
https://www.naco.org/sites/default/files/documents/Glossary%20of%20Public%20Finance%20Terms.pdf
https://www.naco.org/sites/default/files/documents/Glossary%20of%20Public%20Finance%20Terms.pdf
https://news.finance.ua/ua/-/11/0

