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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  «Ділова  іноземна  мова  (англ.)»

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки

здобувачів  ступеня  вищої  освіти  “Магістр”  за  спеціальністю  014  Середня

освіта (Мова та література (англійська).

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  іноземний  науковий

(діловий)  дискурс,  необхідний  для  формування  професійно-орієнтованої

комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та

прагматичної)  для  забезпечення  ефективного  спілкування  в  професійному

середовищі.

Міждисциплінарні  зв’язки:  загальною  метою  курсу  є  підготовка

здобувачів  вищої  освіти  до  ефективної  ділової  комунікації  у  в  сфері

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. Завдяки формуванню

комунікативної  іншомовної  компетенції,  використанню  автентичного

матеріалу  зі  спеціальності,  здобувачі  вищої  освіти  матимуть  нагоду

поглиблювати,  корегувати  та  уточнювати  знання.  Реалізація  завдань

здійснюється  на  основі  тісних  зв'язків  з  фаховими  дисциплінами

лінгвістичного циклу, що вивчаються згідно з навчальним планом підготовки

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: «Практика усного та письмового

мовлення, «Стилістика англійської мови»,  «Лексикологія англійської мови»,

«Література та Країнознавство англомовних країн».

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:

1. Commercial correspondence.

2. Business communication 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни  «Ділова іноземна мова

(англ.)» полягає в навчанні здобувачів вищої освіти ділової англійської мови

як засобу спілкування в усній  (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання



та  письмо)  формі;  оволодіння  основами  спілкування  діловою  іноземною

мовою в межах визначеної програмою навчальної тематики для даного курсу;

подальша реалізація комунікативних підходів у вивченні іноземних мов у всіх

видах мовленнєвої діяльності з перенесенням акцентів на письмо.

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Ділова  іноземна

мова (англ.)» є 

– ознайомлення  з  загальними  вимогами  до  писемного  та  усного

ділового мовлення та особливостями англійських документів;

– формування  у  здобувачів  англомовної  компетенції,  що  включає

засвоєння  ними  мовного  матеріалу  (лінгвістичних,  соціолінгвістичних,

дискурсних, прагматичних знань) та оволодіння різними видами мовленнєвої

діяльності  (комунікативними вміннями у  читанні,  аудіюванні,  нормованого

відтворення  усного  та  писемного  мовлення,  а  також  перекладу

неспеціалізованих і професійно орієнтованих текстів у межах сфер і ситуацій,

типових для певної спеціальності аграрного сектору);

– ознайомлення   з  особливостями  оформлення  ділових  паперів

англійського  ділового  дискурсу;  повідомити  основи  та  особливості

письмового  спілкування,  включаючи  загальновживані  звороти,  кліше,

звернення;

– формування уміння й навички складання, написання та оформлення

ділового  листа  (листа-запиту,  листа-пропозиції,  листа-замовлення,

рекламного листа, листа-акредетиву);  

– розширення  словникового  запасу  студентів  за  рахунок

загальновживаної,  загальнонаукової,  загальнопрофесійної  та  спеціальної

лексики  (підмови  спеціальності),  що  супроводжується  формуванням умінь

ефективного  й  адекватного  оперування  загальнолексичними  і

термінологічними мінімумами;

– виявляти  і  реалізовувати  освітній  потенціал  іноземної  мови  як

навчального  предмета,  підключаючи  країнознавчу  та  лінгвокраїнознавчу

інформацію в доступній для здобувачів вищої освіти формі;



– формування  психолінгвістичної  готовності  (включаючи

вмотивованість)  студентів  до  англомовної  навчальної  діяльності  та

майбутньої професійної англомовної комунікації.

1.3.  За результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути

сформовані такі компетентності:

загальні:

– декларативні  знань,  що  включають  знання  світу,  соціокультурні

знання  та  міжкультурне  усвідомлення;  соціокультурна  компетенція

передбачає  засвоєння  студентами  знань  соціокультурних  особливостей

країни,  мова  якої  вивчається,  культурних  цінностей  та  морально-етичних

норм свого та інших народів, а також формування умінь їх використовувати у

практичній діяльності;

– практичні  і  між  культурні  уміння  та  навички,  такі  як  соціальні

вміння, навички повсякденного життя тощо;

– “компетенції  існування”,  яка  пов’язана  з  індивідуальними

особливостями поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів й типу особистості;

– загальнонавчальні  компетенції  (вміння  вчитися),  що  сприяють

оволодінню студентами стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на

розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем, розуміння та сприйняття

етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи;

– здатність до критики й самокритики;

– креативність, здатність до системного мислення;

– адаптивність і комунікабельність;

– наполегливість у досягненні мети;

– турбота про якість виконуваної роботи;

– фундаментальні  знання філософії  та  методології  науки,  психології,

педагогіки,  що  сприяють  розвитку  загальної  культури  й  соціалізації

особистості, схильності до етичних цінностей;

– базові  знання  фундаментальних  розділів  філології, в  обсязі,

необхідному для володіння лінгвістичним апаратом відповідної галузі знань,

здатність використовувати загальнонаукові методи в обраній професії;



– здатність  використовувати  навички  іншомовного  спілкування  в

подальшій професійній діяльності;

– базові  знання  в  галузі  інформатики  й  сучасних  інформаційних

технологій;  навички використання  програмних засобів  і  навички роботи  в

комп'ютерних  мережах,  уміння  створювати  бази  даних  і  використовувати

інтернет-ресурси;

– базові  знання  фундаментальних  наук,  в  обсязі,  необхідному  для

освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

– базові знання щодо специфіки управління навчальними закладами;

– базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально професійних

дисциплін.

спеціальні:

– знання системи мови та закономірностей її функціонування у процесі

комунікації;

– володіння  технологією  вивчення  рідної  та  іноземної  мови,

формування способів  самостійного опанування знань та розвитку мовних

навичок та вмінь;

– здатність  реалізувати отримані  знання в професійній  діяльності  на

практиці;

– здатність  володіти  іноземною  мовою  на  адаптивному  рівні,  що

визначається конкретною педагогічною ситуацією;

– практичне  володіння  рідною  та  іноземною  мовами  на  рівні

програмних вимог, знання основ теорії мови;

– здатність  використовувати  знання  про системи рідної  та  іноземної

мов, а також правила їхнього функціонування в процесі комунікації;

– здатність  використовувати  професійно  профільовані  знання  щодо

особливостей  соціокультурного  розвитку  країни,  мова  якої  вивчається,

уміння здійснювати мовленнєву поведінку відповідно до них;

– здатність  та  готовність  реалізувати  одержану  підготовку  в  своїй

майбутній діяльності.



На вивчення навчальної дисципліни відведено 90год / 3кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Commercial correspondence

Тема 1. Commercial correspondence and its layout

1. The basics of good business letter writing. 

2. Types of business writing. 

3. The  structure  of  a  business  letter,  phrases  and  clichés  for  business

correspondence.

Тема 2. Trade. Market

1. Making enquiries. 

2. Writing replies to enquiries.

3.  Making orders. 

4. Confirming/refusing orders.

5.  Advice of dispatch. 

Тема 3. Finance

1. Forms of payment. 

2. Asking for credit facilities.

3. Replying to requests for credit facilities. 

4. Enquiring about company’s credit rating.

Тема 4. Complaints

1. Types of complaints.

2. Complaining about delivery/non-delivery/defective goods, etc.

3. Replies to complaints (favorable/unfavorable).

Змістовий модуль 2.

Business communication

Тема 1. Applying for a job

1. Employment correspondence: writing CV, resume, covering letter. 

2. Filling in application forms. 



3. Special Business Letters.  Letters of  congratulations.  Letters of Sympathy.

Letters of appreciation. Invitations. Announcements. Memos and reports.

4. Asking for references. Providing references (positive/negative).

5. Business interview.

Тема 2. Business communication and business across culture

1. Business etiquette. 

2. Negotiations. Situations and negotiators. Difficulties. Reaching agreement.

3. Making Contract.

4. Modern business Structure. Staff of the enterprise.

3. Рекомендована література

1. Биконя О. П. Ділова  англійська  мова:  навчальний

посібник / О. П. Биконя. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 312 с.

2. Биконя О. П. Завдання для самостійної роботи з англійської мови за

професійним  спрямуванням:  навчальний  посібник  / О. П. Биконя. –

Вінниця : Нова книга, 2010. – 220 с.

3. Биконя О. П. Книга  для  викладача  “Ділова англйська мова”  (з

електронним  носіем  (CD)) :  навчальний посбник  /  О. П. Биконя. –

Вінниця : Нова книга, 2010. – 175 с.

4. Богацкий И. С. Бізнес-курс  англійської  мови / И. С. Богацкий –

Київ : Логос, 1997. – 352 с.

5. Буданов С. І., Борисова А. О. Business

English / С. І. Буданов. – Харків : Торсінг плюс, 2005. – 128 с.

6. Вдосконалюємо  навички  спілкування  по  телефону:  методичні

рекомендації  для  аудиторної,  самостійної  та  індивідуальної  роботи  /

Уклад. О. І. Лещенко, А. О. Ходцева. – Суми : ДВНЗ «УАБС  НБУ», 2008. –

47 с.

7. Гринько Е. В. Практикум  по  деловому  английскому  языку

/ Е. В. Гринько. – К. : МАУП, 2000. – 264 с.



8. Ділова  лексика:  англо-український,  українсько-англійський

словник / уклад. : О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. –К. : Ак

адемія, 2011. – 296 с.

9. Особливості ділового  письма  англійською  мовою : Практичний

посібник (Business writing specifics : Practical manual) / Л. В. Федоряченко, О. 

В. Кіровська. – К. : Знання, КОО, 1998. – 114 с.

10. Тіллі Р. Ділове листування / Р. Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 с.

11. Тіллі Р. Телефонні переговори / Р. Тіллі – К. : Знання, 2010. – 160 с. 

12. Тіллі Р. Презентації / Роберт Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 с.

13. Хачатурова А.С. Business English / А.С. Хачутурова – Київ: Знання,

1993. – 174 с.

14. Шух Елке, Формули ділового мовлення /  Елке Шух – К. :Знання,

2010. – 160 с.

15. Ashley A., Commercial Correspondence. – Oxford, 2001. – 298 p.

16. Business English Essentials / Укл. О. Біленька, А. Павлюк, О.Чепурна

– Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 2003. – На англ. мові. Ч. 1. – 200 с.

17. Business English Essentials / Укл. О. Біленька, А. Павлюк,

О.Чепурна. – Тернопіль :  Видавництво  Карп’юка, 2003. – На  англ.  мові.

Ч. 2. – 236 с.

18. Communication Skills at Work (Навички  ділової  комунікації) :

Навчальний  посібник/ С. В. Дорда, Л. И. Клочко. – Суми : Поліграф, 2007. –

101 с.

19. Dubichka I., O’Keeffe  Margaret,  New  market  Leader. – Pearson

Longman, 2000. – 176 p.

20. English  Vocabulary  in  Use.  Intermediate / Michael  McCarthy,  Felicity

O’Dell. Cambridge University Press. – Cambridge, 2005. – 168 p.

21. English Vocabulary in Use. Advanced / Stuart Redman. Cambridge Univ

ersity Press. – Cambridge,2003. – 264 p.

22. Flower John, Build  your  Business  Vocabulary. – Thomson  Heihnle,

2000. – 199 p.



23. Geffner B. Andrea,  Business  Letters. The Easy way. – Baron’s

Educational Series, 2008. – 180 p.

24. Jackson Acy L., How  to  Prepare  a  Curriculum  Vitae. – VGM  Career

Books, 2001. – 192 p.

25. Market Leader :  Course  Book.  Intermediate  Business  English  /

David Cotton, David Falvey, Simon Kent. – Longman. – 2004. – 176 p.

26. http://www.fortune.com/fortune/ 

27. http://english2american.com 

28. http  ://  www  .  cnn  .  com  /  video  /  netshow

29. http  ://  www  .  oup  .  com  /  elt  /  global  /  products  /  oald  /  lookup

30. http  ://  www  .  businessballs  .  com

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

5. Засоби діагностики успішності навчання

–  усне опитування на практичних заняттях;

– індивідуальні і фронтальні опитування; 

– співбесіда; 

– перевірка практичних та самостійних завдань; 

– модульне письмове тестування; 

– написання творів, рефератів; 

– перевірка результатів індивідуальних завдань; 

– бесіди, дискусії, тощо.

http://www.businessballs.com/
http://www.oup.com/elt/global/products/oald/lookup
http://www.cnn.com/video/netshow

	Навчальна Програманавчальної дисципліни
	1. Мета й завдання навчальної дисципліни
	3. Рекомендована література


