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Сторінка курсу в 

MOODLE 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=524 

Консультації Щопонеділка з 13.00. по 15.00 на кафедрі української та іноземних мов (корпус №4, IV поверх) 

 

1. Анотація до курсу 

Курс «Іноземна мова» є обов’язковою дисципліною, що спрямована на практичне опанування здобувачами початкового рівня вищої освіти  

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» англійською мовою у комунікативно-мовленнєвих ситуаціях різних сфер професійної діяльності. 

 

2. Мета та цілі курсу 

Мета курсу – сформувати навички та вміння практичного володіння іноземною мовою як засобом спілкування у побутовій, 

загальноосвітній та професійній сферах 

Завданням вивчення дисципліни є підготовка студента до спілкування іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також реалізація 

виховних та загальноосвітніх питань.  

Дисципліна «Іноземна мова» спирається на загальноосвітній курс вивчення іноземної мови та є «ввідним курсом» для бажаючих 

продовжити навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Знання з дисципліни «Іноземна мова» необхідні для вивчення дисциплін 

«Іноземна мова» (освітній рівень: бакалавр), «Основи наукової комунікації іноземними мовами» (освітній рівень: магістр) 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

https://langs.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/prepodavateli-i-sotrudniki/movchan-lyudmila-volodimirivna.html
mailto:Liuda-movchan@ukr.net


Інтегральна:  
- здатність вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері обліку і оподаткування як у процесі навчання так і у господарській діяльності. 

Загальні: 

  ЗК04. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

  ЗК09.Здатність спілкуватися іноземною мовою.   

Програмні результати навчання: 

     ПР10. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови. 

 

 

3. Формат курсу 

В рамках вивчення дисципліни «Іноземна мова» передбачається проведення практичних занять та самостійної роботи 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 іноземної мови (англійської) у колі фахівців з обліку та оподаткування. 

 

5. Обсяг курсу 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

К-сть годин - 70 80 

  

6. Ознаки курсу 

 

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

2020 1,2 
071 «Облік  і 

оподаткування» 
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. Heroes and Villains (I, p. 6-14). 

Topic: Character and Appearance. Grammar: 

Present Simple vs Present Continuous; 

adverbs of frequency. Writing: a letter 

giving advice. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 4 год. 

Опитування –

10, всього – 

10 балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

 Тема 2. Lifestyles (I, p.16-24). Topic: Jobs. 

City/country. Grammar: Comparatives. 

Gerund vs Infinitive. Writing: a letter of 

application 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 4 год. 

Опитування – 

10, всього – 

10 бали. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 3. ESP: Money (II, p.4-5). Reading: 

Advertisement 
Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

5, всього –5 

бали. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 4. ESP: Bank documents (II, p. 10-11) 

Reading: Teller manual 

Модульний тест 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

5, модульний 

тест – 5, 

всього – 10 

балів. 

 

http://mkr.udau.edu.ua/
http://mkr.udau.edu.ua/
http://mkr.udau.edu.ua/
http://mkr.udau.edu.ua/
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Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 5. Earth Calling (I, p. 30-39). Topic: 

Environment Grammar: Present Perfect vs 

Present perfect continuous. Writing: poster 

about environment. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 4 год. 

Опитування – 

10, всього – 

10 балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 6. Travellers’ tales (I, p. 40-48). Topic: 

Holidays. Transport. Grammar: Past Simple 

vs Past Continuous. Writing: Holiday 

advertisement 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 4 год. 

Опитування – 

10, всього –10 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 7. ESP: Bank Machines (II, p. 12-13) 

Reading: websites 
Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

5, всього – 5 

бали. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 8. ESP: Parts of a Bank (II, p.14-15) 

Reading: Bank checklist 
Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування– 

5, всього  – 5 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 9. On offer (I, p. 54-62). Topic: 

Shopping Grammar: Modal verbs. Writing: 

Poster of school/work rules 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання тощо), 

4 год. 

Опитування – 

10, всього – 

10 балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 10. Happy Days (I, p. 64-72). Topic: 

Festivals and events. Grammar: Future 

forms. Writing: Postcard. 

Модульний тест. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

10, 

модульний 

тест – 5, 

всього – 15 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 11. ESP: Savings accounts (II, 18-19). 

Reading: Newspaper article. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

5, всього – 5 

балів. 
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Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 12. ESP: Checking accounts (II, p.20-

21). Reading: advertisement. 
Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування – 

5, всього – 5 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 13. Eating out (I, p.78-87). Topic: 

places to eat. Grammar: Past perfect vs Past 

perfect continuous. Writing: recipe for a 

local meal 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 6 год. 

Опитування – 

10, всього – 

10 балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 14. Fit for Life (I, p. 88-97). Topic: 

Sports. Grammar: Passive. Writing: 

massages. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 6 год. 

Опитування – 

10, всього – 

10 бали. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 15. ESL: Online Banking (II, p. 26-

27). Reading: website. 

Практичне 

заняття. 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки. 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування –

5, всього – 5 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 16. ESL: Phone Banker (II, p. 30-31). 

Reading: Letter. 

Модульний тест. 

Практичне 

заняття 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування –

5, модульний 

тест – 5, 

всього – 10 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 17. Going out (I, p. 102-111). Topic: 

Entertainment. Grammar: Conditional (2,3). 

Writing: informal letter 

Практичне 

заняття 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 6 год. 

Опитування –

10, всього – 

10 балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 18. Fast forward (I, p. 112-121). 

Topic: Education. Technology. Grammar: 

Indirect questions. Causative. Writing: a 

letter of complaint. 

Практичне 

заняття 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 6 год. 

Опитування –

5, всього – 5 

балів. 

 

http://mkr.udau.edu.ua/
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Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 19. ESP: Transfers (II(2), p. 4-5 ). 

Reading: website. 
Практичне 

заняття 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування –

5, всього – 5 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 20. ESP: Loans (II(2), p. 6-7). 

Reading: website 
Практичне 

заняття 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 2 год. 

Опитування –

5, всього – 5 

балів. 

 

Заняття 

проводяться 

згідно з 

розкладом. 

http://mkr.udau.e

du.ua/ 

Тема 21. ESP: Fraud I. Accounting fraud (II 

(3), p. 16-17). Reading: newspaper article. 

Модульний тест. 

Практичне 

заняття 

Навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

вказівки 

1-18 

Робота на практичному занятті, 

в т.ч. перевірка  ДЗ (підготовка 

доповідей, виступів, 

повідомлень, виконання вправ 

тощо), 4 год. 

Опитування –

5, модульний 

тест – 5, 

всього – 10 

балів. 

 

  

10. Система оцінювання та вимоги 

10.1. Денна форма навчання 

 

Навчальні досягнення початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр) із дисципліни «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. 

І семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Сум

а Модуль № 1 

 

Мод. 

контроль 

Модуль № 2 Мод. 

контроль 

Самос. 

робота 

ЗМ 1 ЗМ 2 

 

 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6   
 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4  

5 

Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 5 10  

100 10 10 5 5 

 

10 10 5 5 10 10 

http://mkr.udau.edu.ua/
http://mkr.udau.edu.ua/
http://mkr.udau.edu.ua/
http://mkr.udau.edu.ua/
http://mkr.udau.edu.ua/
http://mkr.udau.edu.ua/


ІІ семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Сум

а Модуль № 3 

 

Мод. 

контроль 

Модуль № 4 Мод. 

контроль 

Самос. 

робота 

ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8   ЗМ 9 ЗМ 10    

Т 11 Т12 Т 13 Т 14 Т 15 Т 16 5 Т 17 Т 18 Т 19 Т 20 Т 21 5 15 100 
5 5 10 10 5 5 10 10 5 5 5 

 

 

 

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 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для студентів економічних спеціальностей 

/ Ю. І. Фернос. Умань: 2020. 57 с.  

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять із дисципліни «Іноземна мова» для здобувачів освітнього рівня молодший 

бакалавр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / Ю. І. Фернос. Умань: 2020. 20 с.  

3. Virginia Evans, Jenny Dooley (2012) “Upstream pre-intermediate. Student's Book”. Express Publishing.  

4. Virginia Evans, Ken Gilmore (2014) “Career Path. Banking”. Express Publishing. 



 5. Virginia Evans, Jenny Dooley(2012) "Upstream pre-intermediate. Work Book". Express Publishing.  

 

Допоміжна 

6. Diane Hall & Mark Foley (2018). My grammar lab. Intermediate level. Harlow : Pearson.  

7. Ruth Gairns & Stuart Redman (2018). Oxford word skills : Intermediate. Oxford: Oxford University Press  

8. Nilghiun Ismail (2014). English for economics. Bucureşti : Pro Universitaria.  

9. Liz England (2020). TESOL career path development : creating professional success. New York, NY : Routledge. 

  

 Інформаційні ресурси 

 10. Вивчення англійської мови онлайн http://englishlearner.com/ 

 12. Вчимо англійську «LEO Network » http://www.learnenglish.de/  

13. Вивчення американської англійської «Voice of America» http://learningenglish.voanews.com/  

14. Англійська як друга мова. UsingEnglish.com http://www.usingenglish.com/ 

15. English Computerized Learning Incorporated http://www.englishlearning.com/ 

16. Вчи англійську мову правильно http://angliyska-mova.com/  

17. Школа англійської Дарії Дзюби http://www.enrucafe.com/uk/freelessons.html  

18. English Listening Lesson Library Online: https://www.elllo.org/ 

http://englishlearner.com/
http://www.learnenglish.de/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.usingenglish.com/
http://www.englishlearning.com/
http://angliyska-mova.com/
http://www.enrucafe.com/uk/freelessons.html



