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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

 Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
необхідно мати достатньо мовленнєвих засобів і достатній словниковий 
запас, для того щоб висловитись із деяким ваганням та підбираючи слова на 
теми, що пов’язані з сім’єю, хобі, інтересами, роботою, подорожами та 
останніми подіями на рівні B1+. 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. граматичні структури необхідні для розуміння різноманітних текстів 
професійно орієнтованого характеру; розуміти  різноманітні тексти 
професійно орієнтованого характеру; 

2. лексичний мінімум (включаючи термінологічний) необхідний в 
академічній та професійній сфері; 

Вміти:  

1. розуміти на слух монологічну та діалогічну мову за фахом; 
2. читати та письмово перекладати спеціальну літературу; 
3. анотувати та реферувати тексти на англійській мові за фахом; 
4. складати ділові документи: запрошення, заяви, резюме англійською 

мовою; 
5. використовувати міжнародні стандарти у складанні ділових листів; 
6. давати письмову відповідь на ділові листи, заповнюючи реєстраційні 

картки, складати тези виступів. читати професійно орієнтовані тексти у 
режимі оглядового та ознайомчого читання;  

7. укладати діалоги за матеріалом теми, що вивчається. 
8. вести бесіду в межах певної ситуації спілкування, використовуючи 

інформацію з прочитаного, почутого, побаченого; 
9. описувати події, явища; 
10.  писати зрозумілі тексти різного спрямування; 

Володіти: 
1. навичками комунікативного спілкування; 
2. навичками складання усних та письмових повідомлень з даної мовної 

теми. 
 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1.  
• Знайомство.  
• Ділова поїздка. 
• Діловий етикет.            
• Готівки та валюти. 
• Банки та банківська система. 



Модуль 2. 
• Пошук роботи. 
• Кар'єра. 
• Ділова зустріч. 
• Норми  поведінки в різних країнах. 

 

4. Список рекомендованої літератури 

№ 
з/п 

Найменування навчальної літератури 
№ 

модулів 
Рік 

видання 
Автори 

1 2 3 4 5 
1. Business Result. Pre-Intermediate. 

Students book – Oxford University 
Press. 

1, 2 2011 
D. Grant 

 J. Hudson  
R. McLarty 

2. 
Business Result. Pre-Intermediate. 
Work book – Oxford University Press. 

1, 2 2011 
D. Grant 

 J. Hudson  
R. McLarty 

3. Англійська мова. Business English : 
навч.-метод. посіб. для студ. 3 курс 
інж. та інж.-пед. спец. 

1, 2 2015 
Г. І. Зеленін 
В. В. Кочина 
В. Г. Вем’ян 

4. English for Business.  Серия «Высшее 
образование» 

1, 2 2003 Агабекян И.  

5. Бизнес-курс английского языка: 
Словарь-справочник. 

1, 2 1999 
Богацкий И. 
Дюканова Н. 

 
 

 


