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Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 

Рівень В2 з англійської мови 

Що буде вивчатися 

Метою викладання навчальної дисципліни «Бізнес курс 

англійської мови» є формування комунікативної 

компетенції у сферах ділового спілкування англійською 

мовою в усній і письмовій формах, формуванні навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі бізнес тематики, якісній 



підготовці фахівців до іншомовного спілкування в 

професійній сфері на основі світового досвіду. 

Чому це цікаво / треба вивчати 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Бізнес 

курс англійської мови» є: 

1. вчити майбутнього фахівця вільно орієнтуватися в 

сучасному інформаційному потоці з метою 

удосконалення іншомовних умінь і навичок; 

2. ознайомити студентів зі структурою та організацією 

внутрішньої та міжнародної бізнесової діяльності, 

основними принципами та правилами міжкультурної 

бізнес-комунікації; 

3. навчити студентів використовувати термінологічний 

апарат і моделі міжкультурної ділової комунікації; 

4. удосконалювати комунікативні уміння та навички 

володіння англійською мовою та структурного 

оформлення мовлення в усній та писемній формах 

при діловому спілкуванні; 

5. розвивати уміння комбінувати та оптимально 

використовувати вивчений матеріал в залежності від 

ситуації спілкування, адекватно поводитися в 

різноманітних життєвих ситуаціях ділового 

спілкування; 

6. формувати у студентів сучасні уявлення про реалії 

життя та праці в іншомовних країнах; 

7. готувати студента до наукової діяльності, 

продовження освіти. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

 

 

 

 

 

     Очікувані програмні результати навчання. Успішно 

опанувавши «Бізнес курс англійської мови», здобувачі 

освіти здатні: 

• Вільно спілкуватися з професійних питань із 

фахівцями та нефахівцями англійською мовою усно 

й письмово, використовувати її для організації 

ефективної міжкультурної комунікації ;  

• Ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з 

фахової літератури та електронних баз, критично 

аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати; 

• Організовувати процес свого навчання й самоосвіти;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

• Розуміти фундаментальні принципи буття людини, 

природи, суспільства; 

• Співпрацювати з колегами, представниками інших 

культур та релігій, прибічниками різних політичних 

поглядів тощо;  

• Використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології для вирішення комунікативних задач; 

• Характеризувати діалектні та соціальні різновиди 

англійської мови, описувати соціолінгвальну 

ситуацію; 

• Знати норми літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності; 

• Знати принципи, технології і прийоми створення 

усних і письмових текстів різних жанрів і стилів 

іноземною мовою; 

• Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню 

взаємодію та характеризувати мовні явища і 

процеси, що їх зумовлюють; 

• Використовувати англійську мову в усній та 

письмовій формах, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній сферах життя; 

• Збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти мови й мовлення та 

використовувати їх для розв’язання складних задач і 

проблем у спеціалізованих сферах навчання. 

• Здатність зберігати та примножувати моральні та 

культурні цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння місця іноземної мови у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій; 

• Здатність бути критичним і самокритичним; 

• Здатність учитися й оволодівати сучасними 

знаннями; 

• Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел; 

• Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у 

спілкуванні іноземною мовою; 

• Здатність працювати в групах, парами та автономно; 

• Здатність спілкуватися іноземною (англійською) 

мовою; 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 



• Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

• Здатність використовувати в професійній діяльності 

знання про мову як особливу знакову систему, її 

природу, функції, рівні; 

• Здатність аналізувати діалектні та соціальні 

різновиди мов, що вивчаються, описувати 

соціолінгвальну ситуацію; 

• Здатність вільно, гнучко й ефективно 

використовувати мову, що вивчається, в усній та 

письмовій формі, у різних жанрово-стильових 

різновидах і регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя; 

• Здатність вільно оперувати спеціальною 

термінологією для розв’язання професійних завдань; 

• Усвідомлення засад і технологій створення текстів 

різних жанрів і стилів англійською мовою; 

• Здатність до надання консультацій з дотримання 

норм літературної мови та культури мовлення; 

• Здатність до організації ділової комунікації. 

Інформаційне забезпечення 

Силабус дисципліни, навчальна література, освітні ресурси, 

веб-портали, сайти по підготовці до міжнародних іспитів. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

