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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна Заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання англійська, українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс  1 

Семестр  1 

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 
 2 

Обсяг кредитів  4 
 4 

Обсяг годин, в тому числі:  120 
 120 

Аудиторні  16 

Лекції  8 

Практичні  4 

Семінарські  4 

Модульний контроль  8 

Семестровий контроль  - 

Самостійна робота  96 
 96 

Форма семестрового контролю  залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є формування умінь усного і писемного спілкування 

студентів англійською мовою відповідно до потреб галузі управління 

навчальним закладом. 

 

Завданням навчальної дисципліни є формування наступних 

компетентностей: 

 

ЗК 2. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної 

діяльності). 

ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

СК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, сучасні практики управління закладами освіти, 

в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. 

СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації 

(закладу освіти). 
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СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління закладом освіти. 

СК 7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації (закладу 

освіти), приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 

РН4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі 

ідеї. 

РН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті. 

РН9. Вміти спілкуватись у професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Educational management. 

Управління освітою. 

Тема 1. Management and daily routine. 
Управління і розпорядок дня. 

30 2 -  
2 

 

2 
  

24 

Тема 2. Career in education. 
Кар’єра в освіті. 

30 2 2 
- 2 

 24 

Разом 60 4 2 2 4  48 

Змістовий модуль 2.Business cooperation and technologies. 

Ділове співробітництво і технології. 

Тема 3. Business meetings. 
Робочі наради і ділові зустрічі. 

30 2 -  
2 

 
2 

 24 

Тема 4. Technology at workplace. 
Технології в роботі. 

30 2 2 
- 2 

 
24 

Разом 60 4 2 2 4  48 

Усього годин 120 8 4 4 8  96 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 
1 семестр 

Змістовий модуль 1. Educational management. 

Управління освітою. 

 

Тема 1. Management and daily routine. Управління і розпорядок дня. 

Лексичний матеріал: management, educational management, daily routine, 

timetable, hectic schedule, skill, skilled, administration, administrator, administrate, 

administrative, authorize, authority, authoritative, implementation, implement, 

specialize, specialist, effective, efficient, subordinate, subordination, initiate, 

oversee, assist, assistance, assistant, assign, assignation, dismiss, evaluate, graduate, 

supervise, supervisor, commute, to lead a hectic life, hectic last-minute preparations. 

Граматичний матеріал: Present Tenses. Habitual actions in the present and 

past. Grammatical structures used to, be used to, get used to. 

 

Тема 2. Career in education. Кар’єра в освіті. 

Лексичний матеріал: education, educator, school teacher, university teacher, 

headteacher, principal, kindergarten, school, gymnasium, university, secondary 

education, higher education, person, personnel, lead, leader, leadership, identify, 

identity, rule, , interfere, interference, justify, require, requirement, flexible, 

flexibility, complain, complaint, treat, belief, believe, affect, recruit, promote, 

promotion, intelligence, intelligent, competent, competence, background, apply, 

applicant, busy, impact, empower, provide, commitment. 

Граматичний матеріал: Future Tenses and forms. Comparative and 

superlative adjectives and adverbs. 

 

Змістовий модуль 2. Business cooperation and technologies. 

Ділове співробітництво і технології. 

 

Тема 3. Business meetings. Робочі наради і ділові зустрічі. 

Лексичний матеріал: business cooperation, business meeting, agenda, be 

engaged in a meeting, discussion, conference, attendee, summary, summarize, 

feedback, solicit, improvement, employer, employee, work long hours, work shifts, 

work overtime, professional experience, profile, personal details, ensure, assure, 

ambitious, assertive, creative, organized, reliable, sensitive, sensible, confident, 

collaborate with, cooperate with, broaden one’s experience, career opportunities, 

agree with, apologize for, succeed in, insist on, benefit from, dominate, judge, 

judgement, choose, choice, act, action, inaction, define, definition, evaluate, 

evaluation. 

Граматичний матеріал: Modal verbs for present and past ability, 

obligation, necessity, permission and prohibition. 
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Тема 4. Technology at workplace. Технології в роботі. 

Лексичний матеріал: technologies, technology evolution, technical ability, 

proficiency, social media, social networking, computers, tablets, powerpoint 

presentation, audio books, e-reader, electronic mail, recipient, digital filing systems, 

require, requirements, expand, access, boundary, target, interact, instantly, update, 

turn off/on, switch off/on, plug in, unplug, install, connect, disconnect, paste, copy, 

surf, browse, fix, monitor, mouse, keyboard, memory reader, hard drive, software, 

facilities, inaccessible, encourage, discourage, encouragement, discouragement, 

diligence, diligent, adapt, adaptation, adaptability, accept, acceptance. 

Граматичний матеріал: Past Tenses. Past Simple and Present Perfect. 
Participle clauses. Extreme adjectives. 

 
 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
 

 

№ 
 

п/ 

п 

 
Вид діяльності 

Кількість 

балів 

Кількість 

одиниць до 

розрахунку 

Усього 

 

1. Відвідування лекцій 1 4 4 

2 Відвідування практичного заняття 1 2 2 

3 Відвідування семінарського заняття 1 2 2 

4 Робота на практичному занятті 10 20 20 

5 Робота на семінарському занятті 10 20 20 

6 Виконання завд. для самост. роботи 5 5×8 40 

7 Модульна контрольна робота 25 4×25 100 
    188 

Максимальна кількість балів 188, коефіцієнт 188 / 100 = 1,88 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Змістовий модуль 1. Educational management. 

Управління освітою. 

 

Тема 1. Management and daily routine. Управління і розпорядок дня. 

1. Vocabulary test 1 (25 речень). 

2. Vocabulary test 2 (25 речень). 

3. Vocabulary test 3 (25 речень). 

4. Lexico-grammatical test 1 (50 речень). 
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5. Lexico-grammatical test 2 (50 речень). 
6. Lexico-grammatical test 3 (50 речень). 

 

Тема 2. Career in education. Кар’єра в освіті. 

7. Vocabulary test 4 (25 речень). 
8. Vocabulary test 5 (25 речень). 

9. Vocabulary test 6 (25 речень). 

10. Lexico-grammatical test 4 (50 речень). 

11. Lexico-grammatical test 5 (50 речень). 
12. Lexico-grammatical test 6(50 речень). 

 

Змістовий модуль 2. Business cooperation and technologies. 

Ділове співробітництво і технології. 

 

Тема 3. Business meetings. Робочі наради і ділові зустрічі. 

13. Vocabulary test 7 (25 речень). 

14. Vocabulary test 8 (25 речень). 

15. Vocabulary test 9 (25 речень). 

16. Lexico-grammatical test 7 (50 речень). 

17. Lexico-grammatical test 8 (50 речень). 
18. Lexico-grammatical test 9 (50 речень). 

 
 

Тема 4. Technology at workplace. Технології в роботі. 

19. Vocabulary test 10 (25 речень). 

20. Vocabulary test 11 (25 речень). 

21. Vocabulary test 12 (25 речень). 

22. Lexico-grammatical test 10 (50 речень). 

23. Lexico-grammatical test 11 (50 речень). 
24. Lexico-grammatical test 12 (50 речень). 

 

Критерії оцінювання: Максимальна оцінка – 5 балів 

 
Критерії оцінювання завдань: 

100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими 
незначними недоліками 

80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без 
суттєвих (грубих) помилок 

70-80% від зазначеного балу – в цілому достатній рівень виконання з 
незначною кількістю помилок 

60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю 
недоліків 

50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання 
 

Форма подання результатів: виконаний тест в системі електронного навчання. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання 

Модульний̆ контроль є складовою поточного контролю і здійснюється в 

формі виконання студентом модульної контрольної роботи (у вигляді 

комп’ютерного тестування). Кількість модульних контрольних робіт – 4. 

Максимальний бал модульного контролю складає 25. Модульний контроль 

передбачає відповіді на тестові завдання різного рівня складності. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

За кожну вірну відповідь на тестове завдання нараховується 1 бал. Кількість 

тестових завдань – 25. 
 
 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно- 

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок на практичних заняттях та під час виконання самостійної 

роботи. 

Семестровий контроль знань студентів у формі заліку здійснюється після 

завершення вивчення навчального матеріалу двох змістових модулів. 

 
6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно / А 100 – 90 

Дуже добре / В 

Добре / С 

82 – 89 

75 – 81 

Задовільно / D 

Достатньо / Е 

69 – 74 

60 – 68 

Незадовільно / FX, F 0 – 59 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120 год.: лекції – 8 год., практичні заняття – 4 год., семінарські заняття – 4 год., 

самостійна робота – 96 год., модульний контроль – 8 год., залік 

 
 

Модулі Змістовий модуль 1 

Назва модуля Educational management. 
Управління освітою 

Кількість балів за модуль 94 бали 

Лекції 

(відвідування 2 бали) 

1 1 

Практичні, семінарські 1 1 

Теми практичних/ 

семінарських занять 

(всього 22 бали, з них 2 бали 

за відвідування) 

Тема 1 

(1 бал + 10 балів) 

Тема 2 

(1 бал + 10 балів) 

Самостійна робота 10 балів 

Види поточного 

контролю (всього 50 

балів) 

Модульна контрольна 

робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна 

робота 2 

(25 балів) 

  

Модулі Змістовий модуль 2 

Назва модуля Business cooperation and technologies. 
Ділове співробітництво і технології. 

Кількість балів за модуль 94 бали 

Лекції 

(відвідування 2 бали) 

1 1 

Практичні, семінарські 1 1 

Теми практичних/ 

семінарських занять 

(всього 22 бали, з них 2 

бали за відвідування) 

Тема 3 

(1 бал + 10 балів) 

Тема 4 

(1 бал + 10 балів) 

Самостійна робота 10 балів 

Види поточного 

контролю (всього 50 

балів) 

Модульна контрольна 

робота 3 

(25 балів) 

Модульна контрольна 

робота 4 

(25 балів) 

Підсумковий контроль Залік 
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8. Рекомендовані джерела 

 

Основна (базова) 

1. English for everyone. Business English. Course book. Level 2. / Dorling 

Kindersley. – London, 2018. – 192 p. 

2. English for everyone. Business English. Practice book. Level 2. / Dorling 

Kindersley. – London, 2018. – 176 p. 

3. Ozminska, I. D. English for Public Administration and Management. 

Англійська мова для публічного управління та адміністрування: a 

practical coursebook / I. D. Ozminska. – Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 

2017. - 130 p. 

4. Raymond Murphy. English Grammar in use: a self-study reference and 

practice book for intermediate students with answers. – Edinburgh: 

Cambridge University Press, 2019. – 394 с. 

5. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова для 

менеджерів) / Н. В. Мукан, Л. П. Балацька, М. В. Гаврилюк, О. Л. 

Гасько, Ю. В. Закаулова, М. І. Запотічна, Н. М. Ільчишин, С. Ф. 

Кравець, І. С. Миськів, О.В. Мукан, І. В. Сай, О. Р. Сенькович, Г. В. 

Яремко. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 496 с. 

 

Додаткова 

1. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use: Advanced Book. – Cambridge, 

2018. – 176 p. 

2. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use: Intermediate Book. – Cambridge, 

2018. – 176 p. 

3. Англійська мова для магістрів: методичний посібник / [уклад.: 

Могельницька Л.Ф.]. Житомир: ЖДТУ, 2015. – 77 с. 


