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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова для бізнесу» базується на 

формуванні комунікативної, мовної, лінгвосоціокультурної компетен-

тності студентів в рамках комунікативного та компетентнісно-

орієнтованого підходів до навчання,  формування інтерактивних на-

вичок і вмінь усного та писемного англомовного мовлення з послідов-

ним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності 

згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти;  за-

безпечення практичного володіння іноземною мовою як засобом усно-

го і письмового спілкування у сфері бізнесу;  формування навичок та 

вмінь самостійної роботи з оригінальним іншомовним матеріалом за 

фахом та вміння користуватися іноземною мовою, як засобом спілку-

вання з носіями мови. 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється формуванню 

у студентів навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професій-

ними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іно-

земні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мо-

вленням у межах фахової тематики; переклад з іноземної мови на рід-

ну текстів фахового характеру; опанування новим словниковим запа-

сом, зокрема термінологією, специфічними граматичними явищами, 

притаманними фаховій літературі; навчити студентів раціонально ко-

ристуватись необхідними словниками; навчити студентів користува-

тись різними видами читання (ознайомчим, читанням-переглядом, ви-

бірковим, глобальним); навчити студентів вибирати та фіксувати сут-

тєву інформацію, яка міститься в публікаціях; тренувати вміння вико-

ристання іноземної мови в ситуаціях, з якими студенти можуть зустрі-

тися в бізнес сфері.  

 

 

 

The discipline "Foreign Language for Business" is based on the forma-

tion of communicative, linguistic and socio-cultural competence of students 

in the framework of communicative and competence-oriented approaches 

to learning, the formation of interactive skills also oral and written English 

language skills with consistent improvement of each individual type of spe-

ech activity in accordance with the Common European recomendations for 

language education; ensuring practical knowledge of a foreign language as 
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a means of oral and written communication in the business scope; formati-

on of skills and abilities of independent work with original foreign langu-

age material in the specialty and the ability to use a foreign language as a 

means of communication with native speakers. 

The main focus in the study of the discipline is paid to the formation of 

students' skills of practical knowledge of a foreign language in various ty-

pes of speech activities in the amount of topics due to professional needs; 

obtaining the latest specialty information through foreign sources; use of 

oral monologue and dialogic speech within specialty topics; translation of 

specialty texts from a foreign language into the native; mastering a new 

vocabulary, in particular terminology, specific grammatical phenomena 

inherent in the specific literature; to teach students to use rationally the ne-

cessary dictionaries; to teach students to use different types of reading (int-

roductory, reading-viewing, selective, global); to teach students to select 

and capture relevant information contained in publications; to train the abi-

lity to use a foreign language in situations that students may encounter in 

the business scope. 
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ВСТУП 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексика, граматика 

і фонетика англійської мови.  
Метою дисципліни є оволодіння студентами мовленнєвими навич-

ками та вмінням користуватися іноземною мовою як засобом спілку-

вання на рівні вимог часу; сприяння підвищенню рівня професійної 

підготовки майбутніх фахівців шляхом сприймання за допомогою іно-

земної мови додаткової інформації фахового напрямку. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; здатність вільно оперувати спеціаль-

ною термінологією для розв’язання професійних завдань; здатність до 

організації ділової комунікації. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні, 

достатньому для здійснення професійної діяльності; ефективно 

працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

Навчальна дисципліна є вібірковою. 

Форма підсумкового контролю знань – екзамен. 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Шляхи встановлення та роз-
витку бізнес спілкування 

Unit 1. Communication 
Місце та роль іноземної мови в контексті бізнесу. 

Знайомство з різними формами привітань та прощання у формаль-

них та неформальних ситуаціях. 

Мовна політика компаній.  

Переваги вивчення іноземних мов у контексті бізнесу. 

Перевірка орієнтування в часових формах. 

 
Unit 2. Careers 

Вміти представитися англійською мовою у формальних та нефор-

мальних ситуаціях. 

Ознайомитися та засвоїти лексику по темі «Кар’єри». 

Ознайомлення зі структурою та основними вимогами до написання 

резюме. 

Тренування ситуативного мовлення «Поради колезі». 

Граматичні форми теперішнього простого та тривалого часу. Особ-

ливості побудови речень. 

 
Unit 3. Employment 

Вміти складати резюме вдповідно до всіх норм та вимого часу. 

Ознайомитися та засвоїти лексику по темі «Працевлаштування». 

Описові прикметники. 

Тренування ситуативного мовлення «Виражаємо уподобання щодо 

умов роботи». 

Ознайомлення зі структурою супровідного листа до резюме. 

Граматичні форми минулого простого та теперішнього доконаного 

часу.  
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Модуль 2. Ділова комунікація у торгових 
відносинах 

Unit 4. Import-Export 
Ознайомитися та засвоїти лексику по темі «Торгівля. Імпорт-

Експорт» 

Проблеми в імпорті та експорті. 

Переваги та недоліки вільної торгівлі. 

Моделювання рольової ситуації «Телефонні дзвінки від міжнарод-

них партнерів. 

Злічувальні та незлічувальні іменники. 

 
Unit 5. Marketing 

Ознайомитися та засвоїти лексику по темі «Маркетинг». 

Розвиток маркетингової стратегії. 

Тренування ситуативного мовлення «Презентація продукції компа-

нії». 

Розвивати здатність до утворення логічних зв’язків. 

Практикувати вічливу вимову, фрази для вічливих пропозицій, 

прохань. 

Модальні дієслова для формування запитів та пропозицій 

 
Unit 6. Retail 

Ознайомитися та засвоїти лексику по темі «Роздрібні торгові точки 

та мережі поставок». 

Ознайомлення та опрацювання теоретичного матеріалу, що описує 

зміни у звичках покупця. 

Розв’язання проблем роздрібної торгівлі. 

Тренування ситуативного мовлення «Пояснення колезі, як прави-

льно користуватися офісним обладнанням». 

Майбутній час. Передбачення та планування. 
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