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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “іноземна мова спеціальності” складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр міжнародна інформація 

напряму 6.0302040  міжнародна інформація  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів загальних та професійно 

орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної, 

соціокультурної та побутової) для забеспечення їхнього ефективного спілкування в академічному 

та професійному середовищі, а також здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку 

особистості студента.  

1.2. Основними завданнями даної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами мовних 

професійно орієнтованих, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи 

мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.  

1.3. Кількість кредитів – 5 

1.4. Загальна кількість годин – 150 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

7,8-й -й 

Лекції 

 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 112 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 38 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

1.6. Заплановані результати навчання: студенти мають оволодіти навичками здійснювати 

професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іноземних видань 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. 

Тема 1. Ведення переговорів. Заснування компанії. Фінансування молодої компанії.Вихід на 

європейський ринок. 

Розділ 2.  

Тема 2. Презентування бізнес-ідеї. Організація ділової подорожі. Ділові конференції. 

Розділ 3. 

Тема 3. Робочі наради. Бюджет продажів. Соціальні ЗМІ у діловому просторі. 

Розділ 4.  

Тема 4. Бізнес і питання екології. Звітування з кадрових питань. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог у тому числі усьог у тому числі 
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Розділ 1. 
Тема 1. Ведення переговорів. 

Заснування компанії. Фінансування 

молодої компанії.Вихід на 
європейський ринок. 

45  32   13       

Разом за розділом 1 45  32   13       

Розділ 2. 
Тема 2. Презентування бізнес-ідеї. 

Організація ділової подорожі. Ділові 

конференції. 

45  32   13       

Разом за розділом 2 45  32   13       

Розділ 3. 
Тема 3. Робочі наради. Бюджет 
продажів. Соціальні ЗМІ у діловому 

просторі. 

30  24   6       

Разом за розділом 3 30  24   6       

Розділ 4. 
Тема 4. Бізнес і питання екології. 

Звітування з кадрових питань. 
30  24   6       

Разом за розділом 4 30  24   6       

Усього годин 150  11

2 

  38       

4. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

 Семестр 7  

  Розділ 1  

1 Тема 1. Ведення переговорів. Заснування компанії. Фінансування молодої 

компанії.Вихід на європейський ринок. [1: 38-55] [2: 20-27] 

32 

 Розділ 2   

1 Тема 2. Презентування бізнес-ідеї. Організація ділової подорожі. Ділові конференції. 

[1: 56-69] [2: 28-33] 

32 

 Семестр 8  

 Розділ 3  

1 Тема 3. Робочі наради. Бюджет продажів. Соціальні ЗМІ у діловому просторі. [1: 70-

83] [2: 34-39] 

24 

 Розділ 4  

1 Тема 4. Бізнес і питання екології. Звітування з кадрових питань. [1: 84-91] [2: 40-43] 24 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Розділ 1 Підготовка індивідуального читання(5 год), підготовка до практичних занять(5 год), 

презентації, робота зі словниками та аудіо- та відеоматеріалами, включаючи 

електронні(3 год). 

13 

Розділ 2 Підготовка індивідуального читання(5 год), підготовка до практичних занять(5 год), 

презентації, робота зі словниками та аудіо- та відеоматеріалами, включаючи 

електронні(3 год).. 

13 

Розділ 3 Підготовка індивідуального читання(2 год), підготовка до практичних занять(3 год), 
презентації, робота зі словниками та аудіо- та відеоматеріалами, включаючи 

електронні(1 год). 

6 

Розділ 4 Підготовка індивідуального читання(2 год), підготовка до практичних занять(3 год), 
презентації, робота зі словниками та аудіо- та відеоматеріалами, включаючи 

6 



електронні(1 год). 

Разом  38 

6. Індивідуальні завдання 

не передбачено 

7. Методи контролю 

7 семестр 

1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота (комбінований тест). 

2. Підсумковий контроль: письмова залікова робота (комбінований тест/переклад) 

       8 семестр 

1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота(комбінований тест). 

2. Підсумковий контроль:   письмова екзаменаційна робота (комбінований тест/переклад) 

Шкала відповідності оцінки(за національною системою) кількості помилок 

 Кількість 

активних 

моментів 

Кількість 

штрафних 

балів на «5» 

Кількість 

штрафних 

балів на «4» 

Кількість 

штрафних 

балів на «3» 

Кількість 

штрафних 

балів на «2» 

Переклад 50 0-7,5 8-15 15,5-25 25,5 і більше 

Комбінований тест 80 0-8 8-24 25-40 36 і більше 

8. Схема нарахування балів 

7 семестр – залік 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залік Сума Розділ 1-2 

 

Контрольна робота, 

передбачена навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання 

Разом 

Т1 Т2      

30(мін.15) 30(мін.15)   60 40 100 

8 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен Сума Розділ 3-4 

 

Контрольна робота, 

передбачена 
навчальним планом 

Індивідуальн

е завдання 
Разом 

Т3 Т4      

30(мін.15) 30(мін.15)   60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 

 
добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

9. Рекомендоване методичне забезпечення 

Основна  література 

1. Guy Brook-Hart Business Benchmark (Upper-Intermediate).// Student’s book. – Cambridge: CUP, 2013 – 

207 p. 

2. Guy Brook-Hart Business Benchmark (Upper-Intermediate).// Workbook. – Cambridge: CUP, 2011 – 80 p. 

 

 

Допоміжна 

1. Business Vantage. Business English Certificate. – Cambridge: CUP, 2012. – 167 p. 



2. Bill Mascull Business Vocabulary in Use (Advanced). – Cambridge: CUP, 2018. – 176 p. 

 

10. Інформаційні ресурси 
1. Ділові сторінки Інтернет: www.yahoo.com/news, www.bbc.co.uk, www.ukrbiz.net,  www.bigmir.net. 

2. Англомовна преса 

3. Телевізійні ділові новини й огляди (BBC World News) 

4. Бизнес: Оксфордский толковый словарь: Англо-русский. – М.: Изд-во «Прогресс-Академия», изд-

во РГГУ, 1995. – 752 с. 

5. Longman Business English Dictionary. – Pearson Longman, Harlow, 2007. – 1112 p. 

6. Электронный ресурс: www.pearsonlongman.com/dictionaries 

7. Электронный ресурс: www.oup.com/dictionaries 

8. BBC English Dictionary. – London : HarperCollins Publishers, 1993. – 1372 p. 

9. The dictionaries and encyclopedias. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.thefreedictionary.com/ 

10. The Oxford Paperback Thesaurus. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.oxfordreference.com 

11. Synonyms Thesaurus with Antonyms & Definitions (STAD). [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:  http://www.synonym.com/ 

12. The Oxford Dictionary of English (2nd edition revised). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.oxfordreference.com 

13. Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE). [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.ldoceonline.com/search/ 

 

 

http://www.yahoo.com/news
http://www.bbc.co.uk/
http://www.ukrbiz.net/
http://www.bigmir.net/
http://www.oup.com/dictionaries
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.synonym.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.ldoceonline.com/search/

	Робоча програма навчальної дисципліни
	1. Опис навчальної дисципліни


