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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до ефективної усної та письмової 

комунікації у їх академічній та професійній діяльності. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції – 2год., практичні заняття 58 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна 

модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) – 1 семестр, екзамен – 2 семестр 

Базові знання  Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні А2 

Мова викладання Англійська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні  

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Демонструвати навички аналізу ситуації та 

здійснення комунікації у різних сферах діяльності 

організації (ПР 11); 

Спілкуватися в усній та письмовій формі 

державною та іноземними мовами (ПР13); 

Демонструвати навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, 

бути критичним і самокритичним (ПР16). 

 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу (З3); 

Здатність спілкуватися іноземною мовою (З7); 

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

(З13); 

Здатність працювати у міжнародному контексті (З14); 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Module 1. Economics and economic systems 

Тема 1. What is economics? 

The verb. The verb “to be ”. 

 

Відвідування занять; тестування  

(Entry test) та аналіз його результатів; 

захист домашнього 

завдання;обговорення теоретичного 

та практичного  матеріалу (усні 

відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); презентації; контрольна 

робота на занятті (Revision); 

завдання самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 2. Macroeconomics. 

Indefinite tenses, active 

voice. 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 3. 

Macroeconomics. Adjectives 

and adverbs. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 4. Two branches of 

economics. Continuous 

tenses, active voice. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 5. The economic 

environment. The numeral. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи; поточна модульна робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 6. Economic 

systems.  Perfect Tenses, 

active voice 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи; поточна модульна робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 7. Planned economy. Відвідування занять; захист Домашнє додаткове читання, ведення словника; 
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Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

The preposition домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи; поточна модульна робота. 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 8. Market economy. 

Passive voice. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи; поточна модульна робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 9. Mixed economy. 

Modal verbs. Acronyms and 

abbreviations 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи; поточна модульна робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Module 2. Forms of business 

Тема 10. Incorporated 

Organisations: Corporations. 

The gerund and the ways of 

its translation 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 11. Non-Incorporated  

Organisations:  

Partnership. The participle 

and the ways of its 

translation 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 12. Non-Incorporated  

Organisations: Sole 

Proprietorship. The infinitive 

and the ways of its 

translation 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); поточна модульна робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 13. Types of joint-

stock companies. Three 

types of conditionals 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=51270&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=51271&displayformat=dictionary


Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 14. 

Nonprofit Organizations. 

Suffixation 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 15. Types 

of Organizational Structure 

.Prefixation 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 16. Management of 

the organization 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 17. Leadership Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Module 3.  Economics activity and its main concepts 

Тема 1. How 

to measure economic 

activity? The infinitive and 

its functions 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 2. Demand and supply. 

Complex object 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

роботи. 

Тема 3. Income and its 

distribution. Complex 

subject 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 4. National income. 

Infinitive complex with for 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 5. Business cycle. The 

participle I and its functions 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 6. Unemployment and 

its types. The participle II 

and its functions 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 7. Inflation and its 

types. The gerund and its 

functions 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 8. The impact of 

inflation on business 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 9. Can inflation be 

beneficial? 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Module 4. Finance and banking 

Тема 10. 

Finance and financial 

system. The preposition. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 11. Financial 

institutions. Verb-tenses. 

Active voice. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 12. Financial 

institutions of the USA. 

Verb-tenses. Passive voice. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 13. The money market. 

Complex sentence. Relative 

clause. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 14 Exchanges. Non-

defining relative clause. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 15. Stock markets. 

Sequence of tenses: 

affirmative sentences. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 16. Banking systems. 

Sequence of tenses: 

interrogative sentences. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 17. Central banking 

system 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 18. The 

National Bank of Ukraine 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 

Тема 19. Commercial banks Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  

матеріалу (усні відповіді); виконання 

навчальних завдань (рольові ігри, 

письмові  завдання); презентації; 
контрольна робота на занятті 

(Revision); завдання самостійної 

роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

виконання письмових завдань; аналіз конкретної 

виробничої ситуації та    

підготовка аналітичної записки (Case study); 

підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою проблематикою; 

індивідуальна  робота в комп’ютерному класі. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 семестр (ПМК (залік)) 

Модуль 1 (теми 1-9): виконання практичних завдань за означеними темами (30 балів); самостійна 

робота (10 балів); поточна модульна контрольна робота (5 балів). 

 

45 

Модуль 2 (теми 10-17): виконання практичних завдань за означеними темами (30 балів); 
самостійна робота (10 балів); поточна модульна контрольна робота (5 балів); підсумкова модульна 

контрольна робота (10 балів). 

55 

 100 

2 семестр (екзамен) 

Модуль 1 (теми 1-9): виконання практичних завдань за означеними темами (33 бали); самостійна 

робота (10 балів); поточна модульна контрольна робота (5 балів). 

 

48 

Модуль 2 (теми 10-19): виконання практичних завдань за означеними темами (30 балів); 
самостійна робота (10 балів); поточна модульна контрольна робота (5 балів); підсумкова модульна 

контрольна робота (7 балів). 
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 100 

 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення  

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=51269&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=51239&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/glossary/showentry.php?eid=51239&displayformat=dictionary
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

 


