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Консультації вівторок, 2 години, 13.00-14.30, ауд.112

1. Коротка анотація до дисципліни.

Навчальна  дисципліна  “Ділова  іноземна  мова”  є  вибірковою  при  підготовці
фахівців спеціальності  “Право”  освітнього ступеня “Бакалавр”. “Ділова іноземна мова”
зорієнтована  на  культуру  ділового  спілкування  в  усній  та  письмовій  формі,
функціонування  сучасної  ділової  іноземної  мови у фаховому спілкуванні,  мовленнєвий
діловий етикет спілкування, обмін інформацією в процесі повсякденних контактів з метою
отримання  інформації  у  професійно-орієнтованій  галузі.  Вивчення  дисципліни  “Ділова
іноземна  мова”  удосконалює  підготовку  фахівців  відповідної  спеціальності  шляхом
набуття  професійної  комунікативної  компетентності  в  основних  сферах  мовленнєвої
діяльності: аудіювання, читання, усне мовлення та письмо.

2. Мета.

Метою  навчальної  дисципліни  “Ділова  іноземна  мова  (англійська)”  є
вдосконалення  і  подальший  розвиток  знань,  навичок  та  вмінь  здобувачів  вищої  освіти
освітнього ступеня бакалавр  у різних видах мовленнєвої діяльності, оволодіння нормами
ділового спілкування, розширення знань про особливості офіційно-ділового та наукового
стилів, класифікацію та структуру документів різного рівня, вимоги щодо оформлення та
укладання ділових паперів,  засвоєння етикету ділового спілкування.  А також мета цієї
дисципліни  –  це  удосконалення  загальних  та  професійно-орієнтованих  комунікативних
мовленнєвих  компетентностей  студентів  (лінгвістичної,  соціолінгвістичної  та
прагматичної)  для  забезпечення  ефективного  спілкування  в  професійному  середовищі.
Завдання. Основними завданнями дисципліни “Ділова іноземна мова” є:

� Вивчення видів і форм ділових контактів, етики ділового спілкування; 

� Розвиток  спеціальних  умінь  офіційного  спілкування,  ведення  переговорів,

участі в дискусіях, виступах;

� Формування  мовних  умінь  і  навичок,  необхідних  для  ведення  ділової

кореспонденції й комунікації; 
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� Подання особистої інформації при влаштуванні на роботу.

А також студенти навчаються спілкуватися іноземною мовою у межах вирішення
повсякденних проблем, складати ділові документи, постанови, запрошення, заяви, резюме,
СV,  використовувати  міжнародні  стандарти  у  складанні  ділових  контрактів,  договорів,
протоколів,  тощо.  Студенти  під  час  вивчення  цієї  дисципліни  повинні  вміти   давати
письмову відповідь на ділові листи, складати тези виступів; застосовувати комунікативні
вміння та навички, здобуті у процесі вивчення іноземної мови; брати участь в обговоренні
питань  професійної  діяльності;  розуміти  та  інтерпретувати  комплексну  інформацію  у
різних  формах  та  текстах;  читати  та  перекладати  спеціальну  фахову  літературу  та
бізнесову документацію; анотувати та реферувати тексти за фахом; володіти оглядовим,
ознайомчим та вивчаючим видом читання; робити повідомлення по конкретній тематиці,
доповіді  на  конференції  тощо;  вести  бесіду  на  побутовому  та  професійному  рівнях
(дискусія, переговори, робочі діалоги, презентації); сприймати на  слух мову. 
       Оскільки майбутня діяльність фахівців передбачає спілкування іноземною мовою з
представниками різних міжнародних фірм,  ведення документації,  офіційне  та приватне
листування та наукову діяльність,  студенти опрацьовують відповідний обсяг лексики та
граматики  іноземної  мови,  що  дає  можливість  здійснювати  повсякденне  спілкування
випускників з представниками інших країн з різноманітних питань в галузі права, брати
участь у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях.

     3. Формат курсу:очний (offline)

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1
Компетентність Ступінь сформованості

компетентності
Оцінювання

Здатність  до
абстрактного
мислення,  аналізу  та
синтезу.

Частково,  в  аспекті
виконання  завдань,
передбачених  професійною
діяльністю  за  спеціалізацією
освітньої програми

Підсумкове (залік в усно-
письмовій формі з тестовими 
завданнями різних видів та 
усним монологічним чи 
діалогічним висловлюванням)

Здатність  спілкуватися
державною  мовою  як
усно, так і письмово.

Повністю.  Співвідноситься  з
метою курсу

Поточне (індивідуальні завдання,
написання CV,  круглий стіл, 
реферат, проведення співбесіди), 
рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань у формі 
презентації, ділові ігри)

Здатність  спілкуватися
іноземною мовою.

Частково.  Разом  з  іншими
освітніми  компонентами
освітньої програми

Рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдання з 
розкриття розмовних тем у 
вигляді прес-конференції), 
підсумкове (у письмовій формі з 
написання різних видів ділової 
кореспонденції: автобіографія, 
резюме тощо)

Навички використання
інформаційних  і
комунікаційних
технологій.

Частково.  Разом  з  іншими
освітніми  компонентами
освітньої програми

Поточне (практичне заняття у 
формі проведення співбесіди для
прийняття на роботу), рубіжне 
(рольові ігри в парі для 
відпрацювання діалогічного 
мовлення)

Здатність  вчитися  і
оволодівати сучасними

Повністю.  Співвідноситься  з
метою курсу

Поточне (практичне заняття-
вікторина з використанням 
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знаннями. Flashcards на індивідуальну 
тему), підсумкове (в усно-
письмовій формі з тестовими 
завданнями різних видів та 
усним монологічним чи 
діалогічним висловлюванням)

Здатність  діяти  на
основі  етичних
міркувань (мотивів).

Повністю.  Співвідноситься  з
метою курсу

Рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдання з 
написання різних видів ділових 
листів, листів-запитів чи листів-
скарг), підсумкове (залік у формі 
виступу-презентації чи проекту)

Здатність до логічного,
критичного  і
системного  аналізу
документів,  розуміння
їх правового характеру
і значення.

Частково.  Разом  з  іншими
освітніми  компонентами
освітньої програми

Поточне (написання CV,  
круглий стіл, реферат, 
проведення співбесіди), рубіжне 
(оцінювання індивідуальних 
завдань у формі презентації, 
ділові ігри)

5.  Тривалість курсу.  360 годин (12 кредитів ЄКТС), з них: 120 годин практичної
роботи; 240 годин – самостійної роботи, залік.

6. Статус дисципліни: вибіркова.

7. Пререквізити: навчальний курс інтегрований, слідує після вивчення навчальної
дисципліни  «Іноземна мова»,  а  також  «Іноземна  мова  професійного  спілкування».
Нормативна  навчальна  дисципліна  «Ділова  іноземна  мова»  є  вибірковою  дисципліною
навчального  плану  підготовки  бакалаврів.  В  основу  курсу  покладено  принципи
системності,  комунікативної  та  професійної  спрямованості  навчання,  інтерактивності,
інтеграції та мовленнєво-розумової активності. 

8.  Технічне  й  програмне  забезпечення  /  обладнання  – магнітофон,
мультимедійний проектор, комп’ютер, DVD-програвач, доступ до інтернету з можливістю
використання віртуальних дошок Jamboard та Padlet.

9. Політика курсу:

- Передбачає роботу в команді, в малих групах та роботу в парі для ведення діалогічного

мовлення 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної бесіди. 

- Виконання завдань у встановлений термін.

- Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

- Роботи щодо оформлення діалогічного мовлення подаються у парі

- Роботи з перекладу мають бути подані у письмових та усних формах індивідуально, до

кінця  курсу  студент  подає  написані  власноруч  усі  види  ділових  листів  та  ділової

кореспонденції.
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10. Зміст дисципліни: 

Курс  складається  з  восьми  змістових  модулів.  Кожен  модуль,  у  свою  чергу,
складається з практичної та самостійної частин:

3 курс 5 семестр
-  Змістовий  модуль  1  «Об’єднане  Королівство  Великої  Британії  та  Північної

Ірландії» (практичні теми 1- 4);
- Змістовий модуль 2 «Сполучені Штати Америки» (практичні теми 5-12);
3 курс 6 семестр
- Змістовий модуль 3 «Робота. Робочі години» (практичні теми 1-4);
- Змістовий модуль 4 «Ділова документація» (практичні теми 5-12);
4 курс 7 семестр
- Змістовий модуль 5 «Ділова кореспонденція» (практичні теми 1-4);
- Змістовий модуль 6 «Сучасні телекомунікації» (практичні теми 5-11);
4 курс 8 семестр
- Змістовий модуль 7 «Кодовані повідомлення як один з сучасних видів зв'язку»

(практичні теми 1-3);
- Змістовий модуль 8 «Міжнародний бізнес» (практичні теми 4-10).
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11. Форми і методи навчання.

Основними видами навчальних аудиторних занять є практичні заняття

При викладанні теоретичного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів
навчання, як  бесіди, дискусії,  робота в  парі,  практичні візуалізації пояснення складних
граматичних конструкцій. Найбільш ефективною формою практичних занять є ділові ігри.
Тематика  гри  може  бути  пов’язана  з  конкретними  проблемами  або  мати  прикладний
характер,  містити  завдання  ситуаційного  моделювання  з  актуальних  тем  та  проблем.
Важливе  місце  займають  майстер  класи,  так  звані  “case-study”.  Особливо  слушним  є
застосування кейсів при підготовці юристів,  менеджерів та економістів.  Case – це опис
ситуації. 

Для ефективного проведення практичного заняття використовуються рольові ігри для
відпрацювання  діалогічного  мовлення,  вікторини,  настільні  ігри з  використанням
різноманітних  тематичних  flashcards.  Картки  доцільно  використовувати  як  для
відпрацювання лексичного матеріалу, так і для закріплення граматичних навичок. Цікавим
для  студентів  методом  вивчення  дисципліни  є  перегляд  фільмів  мовою  оригіналу з
подальшою дискусією, дебатами чи просто аналізом та обговоренням теми та ідеї фільму.

Використовуються  також  інші  моделі  проведення  практичних  занять.  Це  можуть
бути прес-конференція, круглий стіл, дискусія. Дискусія є однією з найпоширеніших форм.
Мета дискусії – виявити відмінності в розумінні питання і у творчій суперечці установити
істину,  прийти до спільної  точки зору. Дискусія  збагачує зміст  вже відомого студентам
матеріалу,  допомагає  його  впорядкувати  і  закріпити.  Під  час  вивчення  теми  ділового
спілкування  студенти  практикують  у  групах  проведення  співбесіди щодо прийняття  на
роботу. Для цього у формі гри обирається роботодавець та потенційний працівник, який і
приходить  на  співбесіду,  приносячи  із  собою  автобіографію,  CV та  резюме.
Застосовуються також puzzle-solving activities, role play, simulations.

Прес-конференція виправдовує  себе,  як  правило,  тоді,  коли  йдеться  про  складні
суперечливі  моменти щодо написання усіх видів ділових листів,  листів-запитів,  листів-
скарг та ін. Група складає запитання, автори найцікавіших запитань сідають за столом і
задають  запитання  групі.  Ця  форма  навчання  цікава  для  студентів  тим,  що  тут  може
виявитись їх самостійність і творчість.

Реферат – форма роботи цікава і поліваріативна. Її використання потребує значної
попередньої  роботи.  Студент  працює  з  інформацією  вдома,  зокрема  з  використанням
мережі Інтернет (див. рекомендовану літературу), під час занять виконує усні та письмові
завдання,  виступаєте  з  доповідями  і  презентаціями,  підготовленими  як  групою  так  і
індивідуально, моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. 

Актуальним  залишається  використання  методів,  засобів  та  форм  дистанційного
навчання, з використанням електронних навчальних платформ,  віртуальних дошок Padlet

та Jamboard.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання
навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»
(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).
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3 курс 5 семестр

Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності студента
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Відвідування лекцій 1 - - - -
Відвідування практичних занять 1 6 6 11 11
Робота на практичному занятті 10 6 60 11 110
Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Виконання ІНДЗ 30 - - - -
Разом - 96                   151
Максимальна кількість балів 247

3 курс 6 семестр

Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності студента

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к-

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 о
ди

н
иц

ю
Модуль 3 Модуль 4

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
и

ц
ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

кі
ль

кі
ст

ь 
од

и
н

иц
ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

Відвідування лекцій 1 - - - -
Відвідування практичних занять 1 6 6 11 11
Робота на практичному занятті 10 6 60 11 110
Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Виконання ІНДЗ 30 - - - -
Разом - 96                   151
Максимальна кількість балів 247

4 курс 7 семестр

Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності студента

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к-

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 о
ди

н
иц

ю

Модуль 5 Модуль 6

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
и

ц
ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

кі
ль

кі
ст

ь 
од

и
н

иц
ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

Відвідування лекцій 1 - - - -
Відвідування практичних занять 1 6 6 8 8
Робота на практичному занятті 10 6 60 8 80
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Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Виконання ІНДЗ 30 - - - -
Разом - 96                   118
Максимальна кількість балів 214

4 курс 8 семестр

Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності студента

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к-

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 о
ди

н
иц

ю

Модуль 7 Модуль 8

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
и

ц
ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

кі
ль

кі
ст

ь 
од

и
н

иц
ь

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

Відвідування лекцій 1 - - - -
Відвідування практичних занять 1 4 4 8 8
Робота на практичному занятті 10 4 40 8 80
Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Виконання ІНДЗ 30 - - - -
Разом - 74                   118
Максимальна кількість балів 192

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Під час вивчення курсу виконуються самостійні роботи (завдання до самостійної
роботи див.: Робоча  програма дисципліни, п. IV).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали.
- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.
Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.
14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний  контроль знань здійснюється шляхом усної бесіди за вивченими
темами курсу, тестування та написання самостійних і контрольних робіт, написання усіх
видів ділової кореспонденції.

Підсумковий  контроль  знань  проводиться  в  кінці  семестру  за  умови  наявності
позитивних оцінок поточного контролю шляхом проведення усного заліку.

Залік складається з трьох практичних завдань:
-  читання,  переклад  з  англійської на українську мову та стислий переказ  тексту

англійською мовою, пояснення деяких термінів,
- вільна бесіда на запропоновану тему курсу,
- переклад речень з української мови на англійську.
Модульний контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів.  Під

час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

- Презентація розмовної теми – 5 балів

- Повнота розкриття теми – 10 балів

- Якість інформації – 5 балів

- Самостійність та креативність – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.
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15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Залік.  Студенти  готують  текст  відповідної  тематики  та  усну  презентацію  своєї
розповіді.  А  також  письмову  частину,  де  представлено  усі  види  ділової  документації.
(Методологічні  рекомендації  до проведення й оцінювання заліку див.  Робоча програма

дисципліни). 
16. Орієнтовний  перелік  питань  для  семестрового  комплексного  контролю

(див.: Робоча програма дисципліни, п.п. 5.4).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

ОцінкаECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

1-34
F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1. Business Vocabulary in Use. Elementary to Pre-intermediate. Second edition. Bill
Mascull. Cambridge University Press, 2006. 138p.
2. Английский деловой язик :  учеб. пособ. / И. А. Капрусь. К.: МАУП, 2007.
224 с.
3. Бізнес-курс англійської мови : навч.посіб. / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова.
К.: «Логос», 2015. 352с.
4. Граматика англійської мови : Збірник вправ / Т. В. Барановська. К. : «Логос»,
2010. 384 с.

Додаткова:

5. Англійська  ділова  мова  :  Навч.  посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.  /  О.  В.

Гринько. К. : МАУП, 2004. 216 с.

6. Англійська  для  економістів  і  бізнесменів:  підручник /  В.  К.  Шпак,  О. О.

Мустафа, Т. І. Бондар ; За ред. В. К. Шпака. К.: Вища шк.., 2004.- 223с.

7.  Англійська мова для менеджерів (Частина I): підручник / Н.І.  Арзянцева,

І.А. Дейнега; За ред.Н. І. Арзянцева. Х.: Хмельницький університет управління та

права, 2011. – 172 с.

8. Англійська мова для юристів : Навч. посіб. з англ.. мови для  студ.  юрид.  фак../ Н. С. Хоменко. К. :

МАУП, 2003. – 120с. 

9. Богацький  И.С. Бизнес-курс  английского  языка:  словарь-справочник. 5-е

издание / И.С. Богацький, Н.М Дюканова. К. : "Логос", 2008. 351 с.. 

10. Бонк Н.А. Английский для международного сотрудничества / Н.А Бонк. М. :

СП “СПРИН - ДИ”, 1992. 378 с.
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11. Буданов  С. І.  Business  English  /  Ділова  англійська  мова  :  посібник  /  С. І.

Буданов. Харків : Torsing Publishing House, 2006. 125 с.

12. Граматика сучасної англійської мови (довідник): навчальний посібник / Л. Г.

Верба, Г.В. Верба. К. : “ВП Лотос –М”, 2007. 341 с.

13. Пінська  О.  В.  Ділова  англійська  мова.  У  двох  частинах: навчальний

посібник. / О. В. Пінська. К. : “Знання”, 1998. 128 с.

14. Gillian  D.Brown.  Sally  Rice.  Professional  English  in  Use  Law.  Cambridge

University, 2007.

15. Hartley B. Viney P.  Streamline English.  Connections.  Oxford University  Press,

2009.

16. Hartley B. Viney P Streamline English.  Destinations. Oxford University  Press,

2009.

17. Headway. Student’s Book. Intermediate. Oxford University Press, 2009.

18. Knodel  L.V.  English  for  Business.  Textbook.  Kyiv,  Publisher  Paluvoda  A.V.,

2007.

19. Macmillian  English  Dictionary  for  Advanced  Learners.  International  Student

Edition, 2006.

20. Norman S. We’re in Business. English for Commercial Practice and International

Trade / Student’s Book. England: Longman, 1980.

21. The  Write  Way.  An  easy-to-follow  illustrated  guide  to  help  you  write  better.

Distributed By Brother International Corporation. Milton Samuels Advertising Agency

Inc., 2008.

22. Аудіо - та відеозаписи, навчальні розробки.

23. Комплекти ресурсних матеріалів викладачів. 

Електронні ресурси:

1. www.menti.com

2. www.mentimeter.com

3. www.padlet.com

4. http://ilearn.org.ua

5. http://kahoot.com

6. http://quizlet.com

7. http://naurok.com.ua

Інформаційні ресурси мережі інтернет:

1. Український  освітній  портал  «Все  для  вчителя».  Режим  доступу  з:

http://www.teacher.in.ua 

2. Платформа для вивчення іноземних мов. Режим доступу з: http://www.duolingo.com

3. Жива американська англійська мова. Режим доступу з: http://www.americanenglish.ua 

4. Освітній  портал «Освіта.  UA: Освіта  в  Україні  та  за  кордоном».  Режим доступу з:

http://www.osvita/ua 

5. Тренажер  для  поповнення  словникового  запасу  .  Режим  доступу  з:

http://www.beta.freerice.ua

6. Львівський  національний  університет  імені  Івана  Франка.  Режим  доступу  з:

http://www.lnu.edu.ua
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7. Бібліотека  відео,  аудіо  і  текстових  матеріалів.  Режим  доступу  з:

http://www.lingualeo.com.ua

8. Освітній портал «Академія» Режим доступу з: http://www.zno.academia.in.ua

9. Методичні  рекомендації  МОН  щодо  викладання  іноземних  мов.  Режим  доступу  з:

http://www.osvita.uz.ua



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Ділова іноземна мова»

Разом: 360 год., з них 120 год. – практичні та семінарські заняття, 240 год. - самостійна робота. 
3 курс 5 семестр

Кількість балів
за семестр

247 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II
Назва модуля Об’єднане Королівство Великої

Британії та Північної Ірландії
Сполучені Штати Америки

Практичні заняття 1-2 (20 балів) 3 (10 балів) 1-2 (20 балів) 3 (10 балів) 4 (10 балів) 5-6 (20 балів)

Теми 
практичних

занять

Об’єднане 
Королівство 
Великої 
Британії та 
Північної 
Ірландії

Політична система 
Великої Британії.

Сполучені 
Штати 
Америки. 
Географічне 
положення та 
адміністративн
ий поділ США

Державний лад 
США. Вашингтон 
– столиця США

Американський 
Конгрес. Виконавча 
та законодавча гілки 
влади

Європейський Союз. 
Політична структура 
Європейського Союзу

Практичні
заняття

4 (10 балів) 5-6 (20 балів) 7 (10 балів) 8-9 (20 балів) 10 (10 балів) 11 (10 балів)

Теми 
практичних

занять

Виборча 
система в 
Англії. Лондон 
– столиця 
Англії

Палата Лордів та 
Палата Общин

Рада міністрів 
Європи. 
Європейський 
Парламент

Україна. Київ – 
столиця України

Політична система 
України

Виконавча та законодавча
гілки влади в Україні. 
Український Парламент 
та Уряд України

Лабораторна
робота

1 (10 балів)           2 (10 балів)

Самостійна
робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
(25 балів)

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 2,47
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Ділова іноземна мова»

Разом: 360 год., з них 120 год. – практичні та семінарські заняття, 240 год. - самостійна робота. 
3 курс 6 семестр

Кількість балів
за семестр

247 балів

Модулі Змістовий модуль ІII Змістовий модуль IV
Назва модуля Робота. Робочі години Ділова документація

Практичні заняття 1-2 (20 балів) 3 (10 балів) 1-2 (20 балів) 3 (10 балів) 4-5 (20 балів) 6 (10 балів)

Теми
практичних занять

Робота. Робочі 
години, 
обов’язки, 
умови праці та 
платня

Повна та часткова 
робоча зайнятість

Укладання 
контракту. 
Види 
контрактів

Кар’єра. 
Кар’єрний ріст

Укладання договору. 
Види договорів

Написання резюме

Практичні заняття
заняття

4 (10 балів) 5-6 (20 балів) 7-8 (20 балів) 9 (10 балів) 10 (10 балів) 11 (10 балів)

Теми
практичних занять

Постійна та 
тимчасова 
робота

Професії. Види 
професій. 
Професійні 
інтереси

Автобіографія. 
Правила 
написання та 
оформлення 
автобіографії

Ділові знайомства Співбесіда Контрольна робота з 
написання резюме, 
автобіографії, контракту 
та договору

Лабораторна
робота

1 (10 балів) 2 (10 балів)

Самостійна
робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
(25 балів)

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 2,47
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Ділова іноземна мова»

Разом: 360 год., з них 120 год. – практичні та семінарські заняття, 240 год. - самостійна робота. 
4 курс 7 семестр

Кількість балів
за семестр

214 балів

Модулі Змістовий модуль V Змістовий модуль VI
Назва модуля Ділова кореспонденція Сучасні телекомунікації

Практичні заняття 1-2 (20 балів) 3 (10 балів) 1-2 (20 балів) 3 (10 балів) 4 (10 балів) 5 (10 балів)

Теми 
практичних

занять

Ділова 
кореспонденція
та особливості 
її оформлення в
англійській 
мові

Ділові листи. 
Будова та 
оформлення 
комерційного листа

Спілкування 
телефоном

Переговори. 
Планування

Загальні стилістичні 
принципи викладу 
думки та стандартні 
вислови-свідчення 
ділової 
кореспонденції

Стилі ділових листів. 
Застарілий, архаїчний та 
сучасний стилі

Практичні
заняття

4 (10 балів) 5-6 (20 балів) 6 (10 балів) 7 (10 балів) 8 (10 балів) -

Теми 
практичних

занять

Службові 
листи. Форми 
звертання 
услужбових 
листах

Правила 
оформлення 
конверту

Контрольна 
робота з 
написання 
ділових листів

Телекомунікації у 
сферу бізнесу

Телеграма. 
Написання телеграм

Лабораторна
робота

1 (10 балів) 2 (10 балів)

Самостійна
робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
(25 балів)

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 2,14
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Ділова іноземна мова»

Разом: 360 год., з них 120 год. – практичні та семінарські заняття, 240 год. - самостійна робота. 
4 курс 8 семестр

Кількість балів
за семестр

192 балів

Модулі Змістовий модуль VIІ Змістовий модуль VIII

Назва модуля Кодовані повідомлення як один з
сучасних видів зв'язку

Міжнародний бізнес

Практичні
заняття

1-2 (20 балів) 3 (10 балів) 1-2 (20 балів) 3 (10 балів) 4 (10 балів) 5 (10 балів)

Теми 
практичних

занять

Телетайп. Факс Кодовані 
повідомлення як 
один з сучасних 
видів зв’язку

Міжнародний 
бізнес

Ринок іноземної 
торгівлі. Експорт 
та імпорт

Банківська система 
Великобританії та 
США. Банк. Види 
банків

Лондонська біржа праці

Практичні
заняття

4 (10 балів) - 6 (10 балів) 7 (10 балів) 8 (10 балів)
-

Теми 
практичних

занять

Скорочення у 
діловій 
кореспонденції

Судова система
Великобританії
та США

Бізнес та 
економіка. Доходи
та витрати

Розвиток економіки 
України, США та 
Англії

Лабораторна
робота

1 (10 балів) 2 (10 балів)

Самостійна
робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
(25 балів)

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1, 92


