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Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови. Досвід роботи – 22 роки. Автор понад 20 
наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор із дисциплін «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова». 
 

 

Меченкова Наталя mnala2328@gmail.com. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців як активних учасників всіх глобалізаційних процесах – це їхнє глибоке занурення в 
міжкультурне спілкування, розвиток їхніх комунікативних здібностей у сферах професійного та ситуаційного спілкування в усній та письмовій 
формах, поліпшення знань іноземної мови в різних видах мовленнєвого діяльності, що обумовлено професійними потребами. Все це збільшує 
попит на кваліфікованих випускників (спеціалістів), що володіють іноземними мовами, включаючи мову міжнародного спілкування, і робить 
необхідним вивчення курсу «іноземна мова для  професійного спілкування». 

Мета та цілі 
Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами необхідним та достатнім рівнем комунікативної компетентності для 
вирішення соціальних та комунікативних завдань у різних галузях культурної, професійної та наукової діяльності, у взаємодії із закордонними 
партнерами, а також для подальшого самовдосконалення 

Формат Практичні заняття, консультації. Остаточний контроль – залік (7 семестр). 

Результати навчання 
Згідно із вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: базовi граматичні 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 – 64 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити  Студенти починають вивчати дану дисципліну після засвоєння курсу «Іноземна мова»  

 Вимоги викладача 

Студенти зобов’язані відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися та дотримуватися етики поведінки. Для успішного проходження 
дисципліни необхідно працювати з базовою та додатковою літературою, літературою на електронних носіях та в Інтернеті. Для засвоєння курсу 
необхідні відвідування та регулярна підготовка до занять. Підсумковий контроль не виконується без особистої присутності студента. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Практичне 
заняття 1 

Корпоративна  комунікація. Форми письмового та усного спілкування. 
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Соціокультурні аспекти. 
Проаналізувати фактори, що важливі для комунікації. 

Практичне 
заняття 2 

Аналіз інтерв'ю з експертом із питань комунікації. Шляхи вдосконалення 
комунікації. Лексичні та граматичні вправи. 
 

Лексика.  
Ідіоми з  say. Ідіоми з tell. 

Практичне 
заняття 3 

Електронна пошта за і проти. Переваги та недоліки використання 
електронної пошти. 
  

Використання ідіом на позначення комунікації. 

Практичне 
заняття 4 

Розвиток письмових комунікативних навичок. Написання листа-допису. 
 Вирішення проблеми: як налагодити комунікацію. 

Практичне 
заняття 5 

Міжнародний маркетинг. Переваги глобального маркетингу. Лексичні та 
граматичні вправи. 

 Соціокультурні аспекти.. 
Проаналізувати адаптацію до нових ринків. 

Практичне 
заняття 6 

Переваги та недоліки стандартизованої глобальної реклами. Проблеми, 
з якими компанії можуть зіткнутися, коли вони намагаються 
інтернаціоналізувати бренд. 
 

Лексика.  
Складні іменники. 

Практичне 
заняття 7 

Мозковий штурм як корисний спосіб генерування творчих ідей на 
зустрічах. 

Лексика.  
Сталі вирази. 

Практичне 
заняття 8 

Тематичне дослідження: створення глобального бренду. Письмова робота: написання листа на тему маркетингу. 

Практичне 
заняття 9 

Чинники для побудови міцних ділових стосунків.  Лексичні та граматичні 
вправи. 

Соціокультурні аспекти .. 
Проаналізувати важливість створення  міцних бізнес –зв’язків. 

Практичне 
заняття 10 

Відносини на світовому ринку. Особливості, які слід знати, при веденні 
бізнесу в Південній Америці та Китаї. 

Лексика. 
Складні дієслова. 

 Практичне 
заняття 11 

Інтернет-мережа є важливим засобом встановлення міцних ділових 
стосунків.  Тематичне дослідження: шляхи зміцнення лояльності клієнтів  
за умов зростаючої конкуренції. 

 
Письмова робота: написання листа-пропозиції. 



Практичне 
заняття 12 

Написання тесту.  Повторення  матеріалу. 

Практичне 
заняття 13 

Розмова про те, що робить людей/компанії успішними. Опис успішних 
людей та організацій. Лексичні та граматичні вправи. 

 Граматика. 
Теперішній та минулий часи.  

Практичне 
заняття 14 

Тематичне дослідження: проведення переговорів.  Лексика. 
Слова з префіксами. 

Практичне 
заняття 15 

Мотивуючі фактори на роботі. Обговорення створення кращих 
можливостей для підтримки задоволеності роботою. Лексичні та 
граматичні вправи. 

 
Письмова робота: написання вказівок. 

Практичне 
заняття 16 

Тематичне дослідження: тісні відносини між співробітниками та їхній 
вплив на компанію. 

 Лексика. 
Синоніми. Словотворення. 
 

Практичне 
заняття 17 

Ризик та його аспекти.  Інтерв'ю з фахівцем та засоби прийняття рішень 
(ризик-менеджмент) в управлінні проектами. Плани на майбутнє та 
управління ризиками. Співбесіда з фахівцем. Лексичні та граматичні 
вправи  

 
Дієслова та прикметники, які використовуються в контексті теми. 
Прислівники порівняння. Вираження згоди або незгоди. 

Практичне 
заняття 18 

Навички: досягнення угоди в бізнес−спілкуванні. Робота в групах 
(дискусія). 

 Повторення. Пасивний стан.  

Практичне 
заняття 19 

Тематичне дослідження: сприяння між культурному співробітництву 
Написання тесту. 

 Письмова робота (перевірка словникового запасу за темою). 

Практичне 
заняття 20 

Стилі керування: різні аспекти стилю управління. Лексичні та граматичні 
вправи. 

 Прикметники, створення прикметників. Вставні слова. 

Практичне 
заняття 21 

Презентації. Тематичне дослідження: компанія шукає менеджера 
проектів . 

 Підготовка власної презентації. Підготовка відео-презентації. 

Практичне 
заняття 22 

Тимбілдінг. Як створити ефективну команду? (інтерв'ю та  обговорення 
статті). 

 Префікси. Модальні дієслова перфектного виду. 

Практичне 
заняття 23 

Навички: розв'язання конфліктів. Тематичне дослідження: мотивація 
команди з продажу: підготовка плану дій для підвищення мотивації 
команди з продажу  

 
Сталі вирази. Письмова робота. 

Практичне 
заняття 24 

Лексичні та граматичні вправи. Тематичне дослідження: як вирішити 
конфлікт (завдання та робота в групах). 

 Перевірочна робота. 

Практичне 
заняття 25 

Фінансування: як і де фінанси можуть бути зібрані. Проект «управління 
фінансами» . 

 Фінансові терміни. Прийменники з іншими частинами мови. 

Практичне 
заняття 26 

Перемовини. Тематичне дослідження: підвищення фінансування для 
нового фільму. 

 Письмова робота пов’язана з попереднім тематичним 
дослідженням. 

Практичне 
заняття 27 

Міжкультурна комунікація. Управління міжнародними командами.  
Написання тесту. 

 Перевірочна робота. 



Практичне 
заняття 28 

Обслуговування клієнтів: фактори та особливості.  Вживання герундія.  
Скарга. Написання листа-скарги відносно наданих послуг та 
відповідь компанії. 

Практичне 
заняття 29 

Лексичні та граматичні вправи. Тематичне дослідження: скарги та 
робота клієнтського відділу для вирішення проблем та врегулювання 
ситуації. 

 Вставні конструкції. Письмова робота: лист-відповідь на претензію 
та вирішення конфліктної ситуації з клієнтом.  

Практичне 
заняття 30 

Управління в умовах кризи: шляхи та досвід компаній.  Умовні речення (I, II, III типів). Конференц-зв'язок у питаннях та 
відповідях. 

Практичне 
заняття 31 

Тематичне дослідження: параметри обговорення та керування 
проектом. 

 Вживання прийменників в іменникових сполученнях. Повторення 
лексико-граматичного матеріалу. 

Практичне 
заняття 32 

Злиття та поглинання в бізнес-середовищі, визначення та поняття.  Бізнес –прогнозування: теоретичні конструкції та практичні вправи. 

Практичне 
заняття 33 

Проектна робота та її захист.   

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  

О
сн

ов
на

 

1. Cotton, D. (2013) Market Leader (Upper inter), 3rd ed.Longman. 
2. Cotton, D. (2014) Market Leader. Practice File (Upper inter), 3rd ed. Longman.  
3. Murphy, R. (2011) English Grammar in Use. CUP. 
4. Yule G. (2010) Oxford Practice Grammar (Advanced). OUP. 
5. Jenny Dooley & Virginia Evans (1999) Grammarway 3. Express Publishing. 
6. Jenny Dooley & Virginia Evans (1999) Grammarway 4. Express Publishing. 
7. Carl Spetzler Decision Quality: Value creation  from better business decisions. 
Wiley. 2016  
8.  Ronald R. Sims  Managing Organizational Behavior. 2002 
9. Prof. Dr AP Faure Money Market. An Introduction. Bookboon.2013 
10. Shep Hyken The Amazement Revolution: Seven Customer Service Strategies 
to Create an Amazing Customer (and Employee) Experience. 2011 
11. Claire Connoly Knox (ed.),Brittany “Brie” Haupt  Cultural Competency for 
Emergency and Crisis Management : Concepts, Theories and Case Studies.2020 

12. Patrick A. Gaughan  Mergers,Acquisitions and Corporate Restructurings. 
1991 

13. Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mending, Hajo A. Reijers Fundamentals 
of Business Process Management, 2nd ed. 2018 

 Д
од

ат
ко

ва
 

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  

 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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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 

75-81 С 
64-74 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 
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