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1. Анотація до курсу 

Курс «Ділова українська та іноземна мова» є обов’язковою дисципліною, що спрямована на практичне опанування магістрами 

спеціальності 201 «Агрономія» англійською мовою у комунікативно-мовленнєвих ситуаціях різних сфер професійної діяльності. 

 

2. Мета та цілі курсу 

Мета курсу – сформувати навички практичного володіння іноземною мовою як засобом спілкування в освітній, науковій та професійній 

сферах, а також реалізація виховних та загальноосвітніх цілей.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: правила орфоепії та орфографії, основні розділи граматики, мати необхідний запас лексики, яка відноситься до сфери ділового 

спілкування, знати особливості ділових паперів, текстів наукового стилю, володіти навичками монологічного та діалогічного мовлення з тем 

курсу;  

вміти: брати участь у будь-яких видах мовного спілкування, що відносяться до ділової сфери; складати та перекладати ділові листи, тексти 

контрактів, робити презентації наукових доповідей, складати анотації наукових статей та реферати фахових текстів. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

загальні: 

- здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю «Агрономія»; 

- здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; 

фахові: 

- здатність показувати базові знання із суміжних, вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи.. 

https://langs.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/prepodavateli-i-sotrudniki/komisarenko-nataliya-oleksandrivna.html


3. Формат курсу 

В рамках вивчення дисципліни «Ділова українська та  іноземна мова» передбачається проведення практичних занять та самостійна робота 

студентів. 

Практичні заняття мають на меті розгляд різних аспектів навчальної дисципліни і формування вмінь та навичок їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. З метою кращого засвоєння матеріалу планується 

проведення дискусій, мозкових атак, презентацій, ділових та рольових ігор тощо. Самостійна робота передбачає виконання творчих навчальних 

завдань різних видів з метою надбання знань, накопичення вмінь та навичок, вироблення професійно важливих якостей.  

 

4. Результати навчання 

Використання усної та письмової форм української та іноземної мови (англійської) у колі фахівців з агрономії. 

 

 

5. Обсяг курсу 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

К-сть годин - 30 60 

 

 

6. Ознаки курсу 

Рік викладання семестр спеціальність Курс, (рік навчання) Обов’язковий\вибірковий 

2021 1 201 «Агрономія» 1 Обов’язковий 

 

 

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Специфічні вимоги, які студент повинен врахувати, відсутні. 

 

 

8. Політики курсу 

Під час підготовки рефератів до практичних занять, проведення контрольних заходів студенти повинні дотримуватися правил академічної 

доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 

випадку таких подій – реагування відповідно до Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

 

 

 



9. Схема курсу 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали 

Література/ 

ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага  

оцінки 

Термін 

виконання 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/  

 

Тема 1: Job Hunting. Lesson 1 “Візит зарубіжного 

партнера”. Writing an application, a cover letter. 

Граматика: особові форми дієслова; активний та 

пасивний стан. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування –

7, всього – 7 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 2: Planning a Business. Lesson 2 

“Влаштування на роботу”. Writing a resume. 

Граматика: іменник. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

3, всього – 3 

бали. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 3: Planning a Business. Lesson 2 

“Влаштування на роботу”. Writing a CV. 

Граматика: прикметник. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

4, всього – 4 

бали. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 4: Business Contacts. Lesson 3 “У 

відрядження”. Writing a thank-you letter. 

Граматика: артикль. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

7, всього – 7 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 5: Telephone Communication. Lesson 3 “У 

відрядження”. Writing an E-mail. Граматика: 

займенник. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

6, всього – 6 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 6: International Trade. Lesson 4 “Прибуття до 

країни”. Writing a letter of offer. Граматика: 

інфінітив. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

7, всього – 7 

балів. 
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Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 7: Contracts. Lesson 5 “Побут і сервіс”. 

Writing a letter of order. Граматика: герундій. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

3, всього – 3 

бали. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 8: Contracts. Lesson 5 “Побут і сервіс”. 

Writing an acknowledgement. Граматика: 

дієприкметник. 

Модульний тест 1. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування– 

3, модульний 

тест – 10, 

всього  – 13 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 9. Holding Meetings. Lesson 6 “На фірмі”.  

Writing a reminder. Граматика: комплекси з 

неособовими формами дієслова. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

7, всього – 7 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 10: Negotiations. Lesson 7 “На виставці”. 

Граматика: однорідні члени речення; 

відокремлені члени речення. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

7, всього – 7 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 11: Scientific Conferences. Lesson 8 

“Торгівля”. Writing a report. Граматика: 

узгодження часів, порядок слів у реченні. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

7, всього – 7 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 12: Making a Report. Lesson 9 “Платіжні 

засоби”. Writing summaries. Граматика: 

складнопідрядні та складносурядні речення, 

непряма мова. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

6, всього – 6 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 13: Academic Presentation. Lesson 10 

“Контракт”. Writing summaries. Граматика: 

особливості пунктуації в англійській мові. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

7, всього – 7 

балів. 
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Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 14. Academic Presentation. Lesson 10. 

Граматика: граматичні особливості текстів 

наукового стилю. 

Модульний тест 2. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

3, всього – 3 

бали. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 15: : Scientific Discussion.  

Граматика: аналіз виконання модульного тесту. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-9, 1-4 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, ділових листів 

тощо), 2 год. 

Опитування –

3, модульний 

тест – 10, 

всього – 13 

балів. 

 

 

10. Система оцінювання та вимоги 

Навчальні досягнення магістрів із дисципліни «Ділова українська та іноземна мова» оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою в основу якої покладено принцип модульного контролю та накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 100. Вивчення дисципліни завершується заліком. 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Модуль № 1 

Мод. 

контроль 
Модуль № 2 

Мод. 

контроль 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6   

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 
10 

Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 
10 100 

7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 7 6 

 

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 
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