
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Іноземна мова академічної та професійної комунікації» 

 

Спеціальність 124 Системний аналіз 

Освітня програма Управління складними системами 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання Англійська 

Курс / семестр 4 курс, 7 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Практичні (семінарські) – 48 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу, 

ауд. 502 першого корпусу, телефон: (057) 702-18-32, 

(дод. 3-51), сайт кафедри: http://www.kafpif.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Захарова Ганна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент; 

Уразова Світлана Вікторівна, старший викладач 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Захарова Ганна Валеріївна: annatkach2311@gmail.com, 

+38 (050) 167-63-40; 

Уразова Світлана Вікторівна: +38 (095) 011-93-91, 

svetlana1984urazova@gmail.com  

Дні занять Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі педагогіки, іноземної філології та перекладу, 

очні / дистанційні; відповідно до графіка консультацій / 
за домовленістю з ініціативи здобувача; індивідуальні / 

групові 

Метою навчальної дисципліни: удосконалення та розвиток мовних та мовленнєвих 

компетентностей академічної та професійної комунікації і поглиблення знань з англійської 

мови професійного спрямування. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Іноземна мова (за професійним спрямуванням), 

Поглиблене вивчення іноземної мови, Ділове спілкування іноземною мовою 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сучасні тенденції в інформаційному прогресі 

Тема 1. Новітні технології 

Тема 2. Інноваційні процеси в бізнесі з використанням новітніх технологій 

Тема 3. Новітні технології та глобалізація бізнесу 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5553  

Система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. 

Наприкінці семестру, у відповідності до навчального плану освітньої програми, 

студенти мають складати залік, який оцінюється накопиченням балів протягом семестру 

(максимальна сума – 100 балів). 

Накопичення балів відбувається протягом семестру під час проведення практичних 
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занять та опрацювання самостійних завдань за такими критеріями: 

На практичних заняттях оцінюється здатність студента оволодінням мовленнєвою 

компетентністю, зокрема з читання, аудіювання, письма та говоріння, засвоєння яких, 

оцінюється окремо кожне або інтегровано, у залежності від мети практичного заняття: 

Тема 1 – 16 балів, Тема 2 – 16 балів, Тема 3 – 16 балів; модульні поточні контрольні роботи: 

Тема 1, 2 – 12 балів; Тема 2, 3 – 12 балів; обов’язковими для поточного контролю є дві 

презентації, які студенти виконують за вивченими темами: Тема 1 – 8 балів, Тема 3 – 8 балів; 

самостійна робота студентів оцінюється: Тема 1 – 4 бали, Тема 2 – 4 бали, Тема 3 – 4 бали. 

Студента слід вважати атестованим, коли сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення 

академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5553). 
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