
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Іноземна мова академічної та професійної комунікації» 

 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма Економічна кібернетика 

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) Діденко Жанна Іванівна, викладач; 

Полежаєва Олена Вікторівна, старший викладач 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Діденко Жанна Іванівна: d0504005760@gmail.com; 

Полежаєва Олена Вікторівна: 

olena.polezhaieva@hneu.net  

Дні занять Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації 

 

На кафедрі педагогіки, іноземної філології та перекладу, 

очні; відповідно до графіка консультацій, індивідуальні, 

чат в ПНС 

Метою навчальної дисципліни: удосконалення та розвиток мовних компетентностей 

академічної та професійної комунікації і поглиблення знань з англійської мови для успішного 

складання вступних іспитів до магістратури. 

Передумови для навчання 

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

Ділове спілкування іноземною мовою 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Глобальні процеси та ринки 

Тема 1. Міжнародна маркетингова діяльність 

Тема 2. Інноваційні процеси на підприємстві 

Тема 3. Глобалізація бізнес діяльності 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор, персональний комп’ютер 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=5553  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує практичні заняття, а 

також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що 

здійснюється протягом семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи, оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; 

мінімальна сума, що дозволяє студенту складати залік, – 60 балів); підсумковий/семестровий 

контроль проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до графіку навчального 

процесу. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; поточні 

контрольні роботи; самостійна робота, презентації за темами та написання есе. 
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Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

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

Політики навчальної дисципліни 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: фабрикація, фальсифікація, 

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

доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. Списування 

під час контрольних (модульних) робіт заборонено (в тому числі із використанням 

мобільних девайсів). 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

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

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