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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» є обов’язковим компонентом циклу загальної 

підготовки фахівців-економістів, яка спрямована на формування вмінь та навичок 

використання знань з англійської мови як у процесі повсякденного спілкування з 

представниками інших країн з різноманітних питань, так і на етапі підготовки до участі у 

міжнародних конференціях, проектах та дискусіях та подальшої роботи за фахом. Під час 

вивчення англійської мови студенти навчаються вести і підтримувати розмову на знайомі 

теми, пов’язані з навчанням та майбутньою спеціальністю, висловлюючи свої особисті думки 

і погляди під час обміну фактичною інформацією про події, пов’язані з освітою та 

спеціалізацією навчання. Дисципліна забезпечує пріоритетність розвитку особистості 

студента, його творчих здібностей; формує у студентів навички та вміння практичного 

володіння іноземною мовою як засобом спілкування, що вимагає набуття ними лінгвістичної 

(мовленнєвих знань та умінь), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, які є 

необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням і майбутньою професійною 

діяльністю; розуміти чіткі та прості повідомлення, включаючи попередження, оголошення та 

інструкції в ситуаціях, пов’язаних з навчанням та майбутньою професією; адекватно 

реагувати на такі повідомлення; аналізувати інформацію з іншомовних джерел для 

отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань; 

ефективно використовувати діапазон словникового запасу, у тому числі термінології 

академічної сфери та галузі навчання, і граматичні структури, необхідні для вираження 

відповідних функцій та понять. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 
Тема 

Години 
(лабора-
торн і/ 

самостійна 

робота) 

 
Результати навчання 

 
Завдання 

 

Оціню -

вання 

5 семестр 

                   Змістовний модуль 1.  Economic background 
 

Тема 1. 

Structure of 
economy 

 
 

2/2 

Загальна характеристика іменника. 
Присвійний відмінок. Злічувані та 
незлічувані іменники. 

Вміти застосовувати новий лексико- 

граматичний матеріал, будувати речення з 
ними в усних темах. Розуміти на слух 

мультимедійні матеріали з ситуаціями та 

будувати власні діалоги, використовуючи 
слова та сталі вирази і граматичні 

конструкції, що прослуховувалися; вміти 

укладати відповідні розмовні ситуації та 
діалоги - обговорення. 

Підготовка до 

обговорення 

теми. Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 
самостійної 

роботи (в т. ч. 

на платформі E-
learn) 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 2.  

Economic growth 

conditions 

 
2/2 

Загальна характеристика артикля в 
англійській мові. Відсутність артикля. 

Орієнтуватись в структурі англійського 

речення, вміти  правильно будувати 
граматичні  конструкції простих та 

складних речень в англійській мові з 

використанням лексичних  одиниць за 
певною темою. 

Підготовка до 
обговорення 

теми. Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 

роботи (в т. ч. 
на платформі E-

learn) 

 
0-25 
балів 

 
 

Тема 3.  

Inflation and 

competiti-veness 

 
 

2/2 

Загальна характеристика прикметника. 
Якісні та відносні прикметники. 

Класифікація прикметників за будовою. 

Вміти застосовувати новий лексико- 

граматичний матеріал, будувати речення з 
ними в усних темах. Розуміти на слух 

мультимедійні матеріали з ситуаціями та 

будувати власні діалоги, використовуючи 
слова та сталі вирази і граматичні 

конструкції, що прослуховувалися; вміти 

укладати відповідні розмовні ситуації та 
діалоги - обговорення. 

Читання 
аутентичного 

тексту та 

підготовка  

до обговорення. 
Здача 

лабораторної 

роботи, 
виконання 

самостійної 

роботи (в т. ч. 
на платформі E-

learn) 

 
 

0-25 
балів 

 

Тема 4. 
Industrial 

production and 

services 

 
 

2/2 

Найбільш вживані суфікси 

прикметників. Ступені порівняння 
прикметників. 

Розуміти значення застосування лексики в 

певних часових формах в усних розмовах. 

Знати лексико-граматичний матеріал на базі 
основних підручників та інших 

інформаційних джерел; розуміти на слух 

мультимедійні матеріали з ситуаціями та 
будувати власні діалоги, використовуючи 

слова та сталі вирази і граматичні 

конструкції, що прослуховувалися; вміти 
укладати відповідні розмовні ситуації та 
діалоги - обговорення. 

Написання ессе. 

Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі E-

learn) 

 
 

0-25 
балів 



 

Тема 5. 

Investment. 

 
2/2 

Ступені порівняння прикметників, що 

становлять виключення. Послідовність 

прикметників у реченні. Вміти застосовувати 
новий лексико-граматичний 

матеріал, будувати речення з ними в усних 

темах. Розуміти на слух мультимедійні 

матеріали з ситуаціями та будувати власні 
діалоги, використовуючи слова та сталі 

вирази і граматичні конструкції, що 

прослуховувалися; вміти укладати 
відповідні розмовні ситуації та діалоги - 
обговорення. 

Читання 

аутентичного 

тексту та 
підготовка 

 до обговорення. 

Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі E-

learn) 

 
 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 6. 
Employment and 
productivity 

 
 

2/2 

Загальна характеристика прислівника  в 
англійській мові. Види прислівників. 
Класифікація прислівників за будовою. 
Ступені порівняння прислівників. 

Знати лексико-граматичний матеріал на базі 
основних підручників та інших 

інформаційних джерел; розуміти на 

слухмультимедійні      матеріали  з 
ситуаціями та будувати власні діалоги, 

використовуючи слова та сталі вирази і 

граматичні конструкції, що 

прослуховувалися; вміти укладати 
відповідні розмовні ситуації та діалоги - 
обговорення. 
 
 

Написання       
ессе. 
Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі E-

learn) 

 
 

0-25 
балів 

 

 

Тема 7. 
Export and 

import. 

 
 
 

2/2 

Загальна характеристика сполучників в 

англійській мові. Класифікація 

сполучників за будовою. Класифікація 
сполучників за значенням. Розуміти на 

слух мультимедійні матеріали з 

ситуаціями та будувати власні діалоги, 
використовуючи  слова та сталі вирази і 

граматичні конструкції, що  

прослуховувалися; вміти       укладати  

відповідні розмовні ситуації та 
діалоги - обговорення. 
 
 

Підготовка до 

обговорення 

теми. Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 
самостійної 

роботи (в т. ч. 

на платформі E-

learn) 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 8. 
Revision. 

 
 

2/2 

Непряма мова. Питальні речення в непрямій 
мові. Розуміти значення застосування 
лексики в певних часових формах в усних 
розмовах.  Знати лексико-граматичний 
матеріал на базі основних підручників та 
інших інформаційних джерел; розуміти на 
слух мультимедійні      матеріали з  
ситуаціями та будувати власні діалоги, 
використовуючи слова та сталі вирази і 
граматичні конструкції, що 
прослуховувалися; 

Читання 
аутентичного 

тексту та 

підготовка    до  
обговорення. 

Здача 

лабораторної 

роботи, 
виконання 

самостійної 

роботи (в т. ч. 

на платформі E-
learn) 

 

 

 
 

0-25 
балів 



 

 

 

                              
Змістовий модуль 2. Economic strategies 

 

Тема .1  

Life changes 

 
 

2/2 

Непряма мова. Наказові речення в непрямій 

мові.  Розуміти      значення застосування 

лексики в певних часових формах  в
 усних розмовах. 

Знатилексико-граматичний матеріал на 

базі основних підручників та  інших 

інформаційних джерел; 

Читання 

аутентичного 

тексту та 
підготовка  до 

обговорення. 

Здача  

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі 
E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 2. State-

owned and 

private-owned 
sectors. 

 
 

2/2 

Умовні речення в англійській мові. Типи 
умовних речень. 

Розуміти на слух мультимедійні матеріали з 

ситуаціями та будувати власні діалоги, 
використовуючи слова та сталі вирази і 

граматичні конструкції, що 

прослуховувалися;        вміти        укладати 
відповідні розмовні ситуації та діалоги - 
обговорення. 

Підготовка до 
обговорення 

теми. Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі E-

learn) 

 
 

0-25 
балів 

 

Тема 3.  

Privatization. 

 
2/2 

Умовні речення змішаного типу. 

Конструкція  “wish you were here” 

Розуміти на слух мультимедійні матеріали з 

ситуаціями та будувати власні діалоги, 
використовуючи слова та сталі вирази і 

граматичні конструкції, що 

прослуховувалися; вміти укладати 
відповідні розмовні ситуації та діалоги - 
обговорення. 

Читання 

аутентичного 

тексту та 

підготовка       до 
обговорення. 

Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі E-

learn) 

 
 
0-25 
балів 



 
Тема 4. 

Monopolies 

and mergers 

 
 
2/2 

Загальна характеристика модальних 
дієслів. Еквіваленти деяких модальних 
дієслів у різних часових формах. 

  Знати та вміти правильно ставити    

      питання. Розрізняти їх в усній мові. Знати 

лексико-граматичний матеріал на базі 

основних підручників та інших  
інформаційних джерел; 

Підготовка до 

обговорення 

аудіо та відео з 
запропонованої 

теми. 

Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи   (в т. ч. 

на платформі 
E-learn) 

 
 
0-25 
балів 

 
Тема 5. 

Anti-competitive 
practices 

 
 
2/2 

Поняття інфінітиву в англійській мові. 

Основні випадки використання 

інфінітиву. Уживання інфінітиву без 
частки to. 

Pозуміти на слух         мультимедійні 
матеріали з ситуаціями та будувати власні 

діалоги, використовуючи слова та сталі 

вирази і граматичні конструкції; вміти 
укладати відповідні розмовні ситуації та 

діалоги - обговорення. 

Обговорення 

тем, що 

безпосередньо 
пов’язані із 

професійною 

діяльністю. 
Здача 

лабораторної 

роботи, 
виконання 

самостійної 

роботи (в т. ч. 

на платформі 
E-learn) 

 
 
0-25 
балів 

 

Тема 6.   
Monetary 

policy 

 
 

2/2 

Поняття та загальна характеристика 

герундію в англійській мові.  
Орієнтуватись в структурі англійського 

речення, вміти правильно будувати 

граматичні конструкції простих та складних 
речень в англійській мові з використанням 

лексичних одиниць за певною темою. Знати 

та використовувати лексику, пов’язану з 

темою занять. 

Читання 

автентичних 
текстів. Здача 

лабораторної 

роботи, 
виконання 

самостійної 

роботи  (в т. ч. 

на платформі  
 E-learn) 

 
 
0-25 
балів 

 
 
Тема 7. 
Tax rates to 

provide 

incentives 

 
 

2/2 

Поняття та загальна характеристика 

дієприкметника в англійській 

мові.Participle I,Participle II. 
Вміти висловити свою думку. Вміти читати, 

розуміти та використовувати лексико-

граматичний матеріал в усному та 
писемному іншомовному спілкування. Знати 

та застосовувати необхідну лексику. Вміти 

перекладати короткі тексти та працювати в 
парах. 

Обговорення 
тем, 
безпосередньо 

пов’язаних із 
професійною 

діяльністю. 

Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 

роботи  
(в т.ч. на  

платформі E-

learn) 

 
 
0-25 
балів 



 
Тема 8.  
Revision. 

 
2/2 

Revision. Pозуміти на слух  мультимедійні 
матеріали з ситуаціями та будувати власні 
діалоги, використовуючи слова та сталі 

вирази і граматичні конструкції; вміти 

укладати відповідні розмовні ситуації та 
діалоги - обговорення. 

Обговорення 

тем,      що 

безпосередньо 
пов’язані із 

професійною 

діяльністю. 

Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 
самостійної 

роботи (в т. ч. 

на платформі 
E-learn) 

 

 
 

0-25 
балів 

Всього за 1 
семестр 

 
64 

          
70 

Залік 3.5   30 
 

Всього за курс 67,5   100 
 

                                                                            Семеcтр VI 

                                                     Змістовий модуль 1.Jobs 

 
Тема 1. 
Applying for a 
job. 
Talk about you 
abilities 

 
 

2/2 

Аспектні форми англійського дієслова: 
Tenses Review. Active voice. 

Сприйняти іноземне мовлення на слух, 

вміти правильно вживати модальні слова, 

що означають здатність, використовуючи 
їх як щодо подій в минулому так і в 

майбутньому, вживаючи їх як у 

повсякденному житті так і в 
професіональній сфері. 
 

Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі 

 E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 2. 
CV. Covering 

letter. 

Interview 

horrors 

 
 

2/2 

Аспектні форми англійського дієслова: 
Tenses Review. Passive voice. 

Вміти висловити свою думку. Вміти 
читати, розуміти та використовувати 

лексико-граматичний матеріал в усному 

та писемному іншомовному спілкування. 

Знати та застосовувати необхідну  лексику. 

Підготовка до 
обговорення 

теми. Здача 

лабораторної 

роботи, 
виконання 

самостійної 

роботи (в т. ч. 

на платформі  
E-learn) 

 

 
 

0-25 
балів 

 

Тема 3. 
Democracy at 

work. Leisure 
activities 

 
 

2/2 

Аспектні форми англійського дієслова: 

The Future Indefinite in the Past 

Орієнтуватись в структурі англійського 
речення, вміти правильно будувати 

граматичні конструкції простих та 

складних речень в англійській мові з 
використанням лексичних одиниць за 

певною темою. Знати та використовувати 
лексику, пов’язану з темою занять. 

Читання 

аутентичного 

тексту та 
підготовка  до 

обговорення. 

Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

 
 
0-25 
балів 



на платформі 
E-learn) 
 

 

Тема 4. 

Good, bad 

boss 

 
 

2/2 

Питальні речення в англійській мові. 
Види питальних речень. 

Pозуміти на слух         мультимедійні 
матеріали з ситуаціями та будувати власні 

діалоги, використовуючи слова та сталі 

вирази і граматичні конструкції; вміти 
укладати відповідні розмовні ситуації та 
діалоги - обговорення. 

Підготовка до 

обговорення 

теми. Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі 

 E-learn) 
 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 5. 
Male or female 

boss.  

Dream job. 

 
 

2/2 

Модальні дієслова в англійській мові. 
Загальна характеристика. 
Вміти висловити свою думку. Вміти 

читати, розуміти та використовувати 
лексико-граматичний матеріал в усному 

та писемному іншомовному спілкуванні. 

Знати та застосовувати необхідну 
лексику. Вміти перекладати короткі 

тексти та працювати в парах. 

Підготовка до 
обговорення 

теми. Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 

роботи (в т. ч. 
на платформі  

E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 6. 
Workaholic, 

couch 
potato: likes and 

dislikes 

 
2/2 

Загальна характеристика займенників  в 
англійській мові. Розряди займенників. 

Вміти висловити свою думку. Знати та 
вміти застосовувати вивчений матеріал та 

вміти спілкуватись на запропоновані  
теми. Знати та застосовувати необхідну 

лексику. Вміти перекладати короткі 

тексти та працювати в парах. 

Обговорення 
тем, 
безпосередньо 

пов’язаних із 
професійною 

діяльністю. 

Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

 самостійної 

роботи  (в т. ч. 
на платформі 

E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 7. 
Job requirements 

 
 

2/2 

Числівники в англійській мові. Читання 

дат та позначення часу. Приклади читання 

арифметичних дій. Сприйняти іноземне 
мовлення на слух, вміти правильно 

вживати вивчену   граматику та лексику як 

в повсякденному житті так і в 

професіональній сфері. 

Читання 
автентних 

текстів. Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання  
самостійної 

роботи 

(в т. ч. на 
платформі  
E-learn) 

 
 

0-25 
балів 



Тема  8. 
Starting 

business. 

Career ladder. 

 
 

2/2 

Загальна характеристика прийменників 

в англійській мові. Прийменники, що 

виражають просторові відношення. 
Вміти застосовувати новий лексико- 

граматичний матеріал, будувати речення з 

ними в усних темах. Розуміти на слух 

мультимедійні матеріали з ситуаціями та 
будувати власні діалоги, використовуючи 

слова та сталі вирази і граматичні 

конструкції, що прослуховувалися; вміти 

укладати відповідні розмовні ситуації та 
діалоги - обговорення. 

Підготовкадо 
діалогічного та 

монологічного 

мовлення. 

Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 
самостійної  

роботи      (в т. ч. 

на платформі  
 E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

                                   Змістовний модуль 2 : Personal and professional success. 

 

Тема 1.  

Some 
succeed, other 

fail. Why? 

 
 

2/2 

Загальна характеристика прийменників 

в англійській мові. Прийменники,що 

виражають граматичну залежність слів 
у реченні. 

Сприйняти іноземне мовлення на слух, 

вміти правильно вживати вивчену 
граматику та лексику як в повсякденному 
житті так і в професіональній сфері. 

Написання ессе. 

Здача 

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платормі 
E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 2. 

The road to 
success 

 
 

2/2 

Сполучник і вигук в англійській мові.  
Вміти висловити свою думку. Знати та 
вміти застосовувати вивчений матеріал та 
вміти спілкуватись на запропоновані  
теми. Знати та застосовувати необхідну 

лексику. Вміти перекладати короткі 
тексти та працювати в парах. 

Підготовка до 
обговорення 
теми. Здача  

лабораторної 
роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи (в т. ч. 

на платформі  

E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

Тема 3. 
Gain ultimate 

self-confidence. 

 
 
2/2 

Синтаксис англійської мови. 

Сприйняти іноземне мовлення на слух, 
вміти правильно вживати вивчену 

граматику та лексику як в повсякденному 

житті так і в професіональній сфері. 

Читання 

аутентичного 
тексту та 

підготовка  до 

обговорення. 

Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 
самостійної 

роботи (в т. ч.  

на платформі E-

learn) 

 
0-25 
балів 

 
 
Тема 4. 
Personal and 

professional 

growth. 

 
 

2/2 

Порядок слів в англійському реченні. 
Орієнтуватись в структурі англійського 

речення, вміти  правильно  будувати 

граматичні   конструкції простих та 

складних речень в англійській мові з 
використанням лексичних  одиниць за 

певною темою. Знати та використовувати 

лексику, пов’язану з темою занять. 

Підготовкадо 
обговорення 

теми. Здача 

лабораторної 

роботи, 
виконання 

самостійної 

роботи (в т. ч. 
на платформі  

E-learn) 

 
 

0-25 
балів 



 
Тема 5. 
 

Unemployment. 

 
 

2/2 

Порядок слів у розповідному 
(непитальному) реченні. 

Pозуміти на слух мультимедійні 
матеріали з ситуаціями та будувати власні 

діалоги, використовуючи слова та сталі 

вирази і граматичні конструкції; вміти 

укладати відповідні розмовні ситуації та 
діалоги - обговорення. 

Підготовка до 
обговорення 

теми.  Здача 

лабораторної 

роботи, 
виконання 

самостійної 

роботи (в т. ч. 

на платформі  
E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

Тема 6. 
Consider 

Life’s 

Challenges 

as Hidden 
Blessings 

 
 

2/2 

Порядок слів у питальному реченні. 
Орієнтуватись в структурі англійського 

речення, вміти правильно будувати 

граматичні конструкції простих та складних 
речень в англійській мові з використанням 

лексичних одиниць за певною темою. 
Вміти застосовувати новий лексико- 
граматичний матеріал, будувати речення з 
ними в усних темах. 

Аудіювання 
наукових статей 

та  їх подальше 

обговорення; 

Читання 
автентичних 

текстів  з 

економіки. 
Здача         лабора-

торної роботи, 

виконання 
самостійної 

роботи  (в т. ч. 

на платформі 
E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

 
Тема 7. 
The real road to 

growth. 

 
 

2/2 

Порядок слів у спонукальному та 
окличному реченнях. 

Розуміти на слух мультимедійні матеріали з 

ситуаціями та будувати власні діалоги, 
використовуючи слова та сталі вирази і 

граматичні конструкції, що 

 прослуховувалися; вміти укладати 

відповідні розмовні ситуації та діалоги - 

обговорення. 

Підготовка до 
діалогічного та 
монологічного 
мовлення. 

Здача 

 лабораторної 

роботи, 
виконання 

самостійної 

роботи           (в т. ч.  

на платформі   
E-learn) 

 
 
 
0-25 
балів 

 
Тема 8. 
Revision. 

 
 

2/2 

Орієнтуватись в структурі англійського 

речення, вміти  правильно  будувати 

граматичні   конструкції простих та 
складних речень в англійській мові з 

використанням  лексичних  одиниць за 

певною темою. Знати та використовувати 
лексику, пов’язану з темою занять. 

Читання 

аутентичного 

тексту та 
підготовка    до 

обговорення. 

Здача 
лабораторної 

роботи, 

виконання 

самостійної 
роботи 
(в т. ч. на 
платформі 
 E-learn) 

 
 

0-25 
балів 

Всього  
за 2 семестр 

 
64 

  70 

Залік 3.5   30 

Всього за 
курс 

  67,5   100 

 



 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Відтермінування здачі завдань самостійної роботи, практичних 

занять у випадках хвороби чи якоїсь іншої вагомої для студента 

причини може бути дозволене за умови надання необхідної 

документації. 

Відтермінування здачі екзамену може бути дозволене за умови 

погодження з деканатом. 

Проведення навчальних занять, терміни та умови виконання 

навчальних завдань можуть бути адаптовані до запитів студентів 

із документально підтвердженими особливими потребами. 

Відповідальністю студента залишається вчасне надання таких 

документів. 

 

 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Вступаючи на цей курс, студенти повинні дотримуватися норм 

поведінки, прописаних у Положенні про  академічну 

доброчесність у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (https://nubip.edu.ua/node/12654). 

Ви повинні знати та дотримуватись академічної доброчесності з 

усіх питань цього курсу. Порушення академічної доброчесності 

тягне за собою академічну відповідальність. 
 

 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування лекцій та практичних занять з курсу є обов’язковим, 

воно забезпечує краще розуміння матеріалу, дає можливість 

простежити зв’язок між теоретичною інформацією та її 

прикладним аспектом, сформувати систему знань та ґрунтовно 

підготуватись до екзамену. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он- 

лайн формі за погодженням із деканом факультету). 
 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання 
екзаменів, заліків 

 
екзаменів 

 
заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59                  незадовільно не зараховано 

 
 

https://nubip.edu.ua/node/12654

