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Шахматова Олена Вікторівна shakhmatova7@gmail.com 
Старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови. Досвід роботи - 15 років. Автор понад 20 наукових та навчально-методичних 
праць. Лектор з «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова для комунікації у науково-
педагогічному середовищі». 
 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Вивчення іноземних мов є необхідною і невід'ємною складовою частиною загальноосвітньої професійної підготовки бакалаврів. Це зумовлено 
інтернаціоналізацією спілкування, розвитком співпраці фахівців на глобальному рівні. Тому при вивченні іноземної мови пріоритетним є знання 
структур і стратегій професiйного дискурсу, форм і засобів комунікації, а також вміння ними оперувати. Курс вивчення іноземної мови носить, таким 
чином, професійно-орієнтований і комунікативний характер, а дисципліна спрямована на комплексну реалізацію практичної, загальноосвітньої, 
розвиваючої та виховної цілей навчання. 
 

Мета та цілі 

Метою викладання навчальної дисципліни “Ділова іноземна мова ” є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та 
професійному оточенні. Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння на відповідному рівні чотирма видами мовленнєвої діяльності 
в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) формах; використання соціокультурних знань і вмінь в іншомовній комунікації; 
оцінка й аналіз власного навчального досвіду та вдосконалення своїх навчальних стратегій. 
  

Формат Практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (6 семестр). 

Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: базовi граматичнi структури, що є необхідними для вираження 
відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування основних типів текстів в академічній та професійній сферах; основнi правила 
синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати основні типи текстів в академічній та професійній сферах; мовнi форми, властивi для 
нейтрального регістру академічного і професійного мовлення; необхідний діапазон словникового запасу (у тому числі базової термінології), що є 
достатнім в академічній та професійній сферах. 
 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: практичні заняття – 48 год., самостійна робота – 72 год. 



Пререквізити Повна середня освiта 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни 
необхідно працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. З метою оволодіння необхідною 
якістю освіти з дисципліни потрібна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль 
не проводиться. 

 
СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Практичне 
заняття 1 

Міжкультурні аспекти ділового спілкування 
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Розповідні часи.  

Практичне 
заняття 2 

Культурнi розбiжностi. Культурний шок. Відносні підрядні речення. 

Практичне 
заняття 3 

Лексико-граматичні вправи  

Практичне 
заняття 4 

Бiзнес-протокол та етикет Условні речення 

Практичне 
заняття 5 

Розвиток навичок письмової комунікації  Вживання герундія та інфінитива 

Практичне 
заняття 6 

Кадрові питання у міжнародних компаніях 
 Дійсний та пасивний стан 

Практичне 
заняття 7 

Робота вiддiлу кадрiв Сполучники (Conjunctions) (сурядні сполучники, підрядні 
сполучники, співвідносні сполучники, правильне 
використання деяких сполучників) 

Практичне 
заняття 8 

Процедура працевлаштування (написання резюме, 
супроводжувального листа) Повторення граматичного матерiалу 

Практичне 
заняття 9 

Процедура працевлаштування (спiвбесiда) Способи дієслова  

Практичне 
заняття 10 

Гендернi проблеми при працевлаштуваннi Конструкція used to та дієслово would 

Практичне 
заняття 11 

Розвиток навичок письмової комунікації  Повторення граматичного матерiалу 

Практичне 
заняття 12 

Лексико-граматичні вправи  Повторення лексико-граматичного матерiалу 

Практичне 
заняття 13 

Міжнародні ринки збуту  Прийменники місця 

Практичне 
заняття 14 

Розвиток торгiвлi у сучасному свiтi   
Прийменники часу  

https://teacheng.info/theory/grammar/conjunctions/
https://teacheng.info/theory/grammar/coordinating-conjunctions/
https://teacheng.info/theory/grammar/subordinating-conjunctions/
https://teacheng.info/theory/grammar/subordinating-conjunctions/
https://teacheng.info/theory/grammar/correlative-conjunctions/
https://teacheng.info/theory/grammar/correct-use-of-conjunctions/
https://teacheng.info/theory/grammar/correct-use-of-conjunctions/


Практичне 
заняття 15 

Торговельнi угоди мiж країнами  Прийменники з іншими значеннями 

Практичне 
заняття 16 

Лексико-граматичні вправи  Прийменники після дієслів і прикметників (фіксовані 
прикметники) 

Практичне 
заняття 17 

Проникнення на мiжнароднi ринки  Особливості вживання деяких прислівників 

Практичне 
заняття 18 

Робота на мiжнародних ринках 
 

 Порядок прикметників перед іменниками 

Практичне 
заняття 19 

Важливiсть знання особливостей поведiнки з представниками 
iнших культур 

 Прикметники що вживаються без іменників 

Практичне 
заняття 20 

Розповсюдженi помилки при мiжнародних контактах  Повторення граматичного матерiалу 

Практичне 
заняття 21 

Стилі професійного спілкування 
 

 Дієслово dare 

Практичне 
заняття 22 

Розвиток навичок письмової комунікації  Had better  

Практичне 
заняття 23 

Професійна етика  Узгодження часів 

Практичне 
заняття 24 

Моральнi аспекти бiзнесу  Прислівники міри та ступеня 

Практичне 
заняття 25 

Етика при написаннi резюме  Прислівники порядку та послідовності 

Практичне 
заняття 26 

Лідерство у діловому світі  Ствердні речення непрямої мови 

Практичне 
заняття 27 

Риси сучасного лідера  Питання у непрямій мові 

Практичне 
заняття 28 

Лексико-граматичні вправи  Повторення лексико-граматичного матерiалу 

Практичне 
заняття 29 

Успiшнi лідери  Прохання та накази у непрямій мові 

Практичне 
заняття 30 

Презентації (структура та мовні засоби презентації)  Надії, бажання та наміри у непрямій мові 

Практичне 
заняття 31 

Презентації (особливості мовного стилю презентацій)  Повторення лексико-граматичного матерiалу 

Практичне 
заняття 32 

Презентації (контакт з аудиторією та техніки передачі інформації)  Безособові речення 



Практичне 
заняття 33 

Презентації (підготовка та використання наочних засобів)  5 типів запитань 

Практичне 
заняття 34 

Презентації (коментування графічної інформації)  Вигук (interjection) 

Практичне 
заняття 35 

Конкуренція 
 

 Вправи контрастно-порівняльного характеру 

Практичне 
заняття 36 

Конкуренція на міжнародному рiвнi  Дієприкметник 

Практичне 
заняття 37 

Переговори  Прикметник (перехід у інші частини мови) 

Практичне 
заняття 38 

Стилi проведення  переговорiв  Інверсія 

Практичне 
заняття 39 

Розвиток навичок письмової комунікації  Розділові знаки 

Практичне 
заняття 40 

Лексико-граматичні вправи   

Практичне 
заняття 41 

Етикет професійного спілкування   Дробові числа 

Практичне 
заняття 42 

Стилi спілкування  Змішаний тип умовних речень. 

Практичне 
заняття 43 

Дотримання корпоративної етики  Ідіоми 

Практичне 
заняття 44 

Дотримання дрес-коду  Фразові дієслова 

Практичне 
заняття 45 

Професійне спілкування у рiзних культурах  Фразові дієслова розділені об’єктом 

Практичне 
заняття 46 

Лексико-граматичні вправи  Повторення лексико-граматичного матерiалу 

Практичне 
заняття 47 

Проектна робота: захист індивідуальних завдань.  Повторення лексико-граматичного матерiалу 

Практичне 
заняття 48 

Контрольна робота   
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1. Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової та фахової 
літератури Навчальний посібник, авт. авт. О.І. Горошко, Г.Ю. Гребінник,  Г.І. 
Дідович,  Г.В. Комова, НТУ «ХПІ»; 2011. 
2. Г.І Дідович, Г.В. Комова, Н.І Корнет, О.О. Науменко. Методичні вказівки для 
підсумкового  контролю та самоконтролю знань з граматики англ. мови. 
Харків:НТУ «ХПІ». 2005. 
3. В.В. Ларченко. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для 
студентів економічних спеціальностей за темою «BRANDING». Харків:НТУ «ХПІ». 
2011. 
4. Г.С. Тарасова, Н.В. Полоусова. Методичні вказівки до практичних занять та 
самостійної роботи з курсу англійської мови за темою «Телефонні розмови та 
електронне спілкування» для студентів економічних спеціальностей та 
факультету комп’ютерних та інформаційних  технологій. Харків:НТУ «ХПІ». 2009. 
5. С.І. Ніконоров. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи 
з англійської мови за темою «Телефонні розмови у бізнесі» для студентів 
економічних  спеціальностей БФ факультету і факультету комп’ютерних та 
інформаційних технологій. Харкiв,НТУ «ХПI». 2011. 
6. Костікова І. І. Англійська мова в економіці, маркетингу, менеджменті. Вінниця : 
Поділля. 2003. 
7. Періодичні видання. 

 
 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЗАЛІКА  
Розуміти прості тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних журналів та Інтернет джерел; ефективно використовувати стратегії 
читання; виступати з підготовленими міні-презентаціями щодо знайомого кола тем академічного та професійного спрямування; писати прості зв’язані тексти (есе, короткі 
звіти, доповіді), пов'язані з особистою, навчальною та професійною сферами; при аудiюваннi розуміти фактичну інформацію, що стосується академічних або професійних 
тем, розрізняючи як основний зміст, так і специфічні деталі за умови чіткої артикуляції та нормативної вимови. 
 
 

 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• аудиторна/самостійна робота: 40% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до 
співробітників дирекції інституту. 
Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 
 


