
ПЕРЕДМОВА 

Вивчення іноземних мов є необхідною та невід’ємною складовою частиною 

професійної підготовки фахівців. Це обумовлено інтеграцією наукової спільноти України 

у світове наукове суспільство, розвитком співпраці фахівців на глобальному рівні та 

розширенням сфери ділового дискурсу в сучасній комунікації. Знання іноземних мов 

полегшує доступ до фахової інформації, використання Інтернет-джерел, допомагає 

налагоджувати міжнародні наукові контакти, розширювати можливості підвищення 

професійного рівня фахівця. 

У зв’язку з процесами глобалізації посилюються інтеграційні процеси в економіці, 

культурі, освіті, що підвищує роль іноземної мови, як посередника всіх інтеграційних 

процесів. 

Саме мова забезпечує єдність процесів спілкування, пізнання та становлення 

особистості. В цих умовах цілі і завдання вивчення іноземної мови наближаються до цілей 

і завдань професійної підготовки і становлення майбутнього фахівця, тобто, мова 

опановується одночасно з фаховими дисциплінами, з навчальною діяльністю, як форма, в 

яку втілюються знання відповідно до умов професійного спілкування. 

Сучасне розуміння науки як дискурсивної практики потребує при вивченні мови 

пріоритетного знання структур і стратегій ділового дискурсу, форм і засобів комунікації, а 

також вміння ними оперувати. Курс дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська) має, 

таким чином, професійно-орієнтований і комунікативний характер. 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння іноземною мовою як засобом 

міжкультурного, міжособистісного та професійного спілкування в різних сферах 

професійної діяльності на рівні досвідченого користувача в усній та письмовій формах. 

Завдання навчальної дисципліни. В процесі досягнення цієї мети реалізуються 

комунікативні, когнітивні та розвиваючі завдання. 

Комунікативні завдання містять навчання наступним практичним вмінням і 

навичкам: 

 вільного читання  автентичної літератури відповідної галузі знань 

іноземною мовою; 

 оформлення отриманої з іноземних джерел інформації у вигляді перекладу, 

реферату, анотації; 

 усного спілкування в монологічній та діалогічній формах за фахом 

(переговори, доповідь, повідомлення, презентація, бесіда за круглим столом, дискусія, 

підведення підсумків та інше); 

 писемного наукового спілкування на теми пов’язані з науковою роботою 

(наукова стаття, тези, доповідь, переклад, реферування, анотування); 

 використання форм етикету наукового спілкування. 

Когнітивні (пізнавальні) завдання містять набуття наступних знань, вмінь і 

навичок: 

 розвиток раціональних видів мислення: вміння здійснювати різноманітні 

логічні операції (аналіз, синтез, встановлення причинно-послідовних зв’язків, 

аргументування, узагальнення та висновок, коментування);  

 формулювання цілі, планування та дослідження результатів наукової 

діяльності іноземною мовою. 

Розвиваючі завдання містять:  

 здатність чітко висловлювати свою точку зору з визначених проблем 

іноземною мовою; 

 здатність розуміти і оцінювати іншу точку зору з наукової проблеми, 

прагнути до співпраці; 

 досягнення згоди, спільної позиції в умовах різних поглядів та переконань; 



 готовність до різних форм і видів міжнародного співробітництва (сумісний 

проект, гранд, конференція, семінар тощо), а також до опанування досягнень науки в 

країнах мови, що вивчається; 

 здатність з’ясовувати та співставляти соціокультурні особливості підготовки 

бакалаврів в Україні та за її межами. 

Згідно мети іншомовної підготовки бакалавра змістом курсу являється навчання 

різним видам мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання та письмо) у 

ймовірних сферах професійного спілкування фахівця. 

Об’єктом вивчення курсу «Ділова іноземна мова» є ділове спілкування 

іноземною мовою. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: іноземний діловий дискурс, 

необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої 

компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення 

ефективного спілкування у професійному середовищі. 
Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими 

компетентностями:  

Загальні компетентності: 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 
Спеціальні (фахові, предметні компетентності): 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно 

до запиту. 
СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Методи та форми навчання: 

Програма передбачає навчання на основі комунікативного системно-діяльнісного 

підходу, відповідно до принципів єдності цілей, процесу й методики навчання; поєднання 

практичної спрямованості та систематизації мовного і мовленнєвого матеріалу в 

свідомості тих, хто навчається; системності в організації взаємопов’язаного навчання всім 

видам мовленнєвої діяльності; ефективного управління самостійними формами роботи; 

інтенсифікації навчального процесу на основі активізації мовленнєвої діяльності 

студентів; в автентичності у відборі та організації навчальних матеріалів;  навчання 

ділового спілкування іноземною мовою, як складової професійного спілкування, зі 

знанням культури; індивідуалізації навчання; використання комп’ютерних та 

інтерактивних технології. 

Підвищення якості іншомовної підготовки висококваліфікованого фахівця 

обумовлено впровадженням інноваційних освітніх технологій, які орієнтовані на 

професійну сферу і забезпечують високі критерії мовних компетенцій.  

Використання інформаційних технологій дозволяє студентам мати доступ до 

широкого спектру сучасної інформації з метою розвитку професійних компетенцій. 

Інформаційна система Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформаційних 

ресурсів: веб-сторінки різних газет світу автентичною мовою, енциклопедії, країнознавчі 

сайти та сайти, присвячені навчанню іноземної граматиці, можливість слухати on-line 

радіо- та телевізійні передачі іноземною мовою. Використання Інтернет-джерел на 

практичному занятті та для самостійної роботи студента сприяє розвитку високого рівня 

інформаційної компетентності, міжкультурної комунікації, формуванню професійного 

мислення іноземною мовою, підвищенню мотивації вивчення іноземної мови і, 

відповідно, ефективності навчання. Студент безпосередньо бачить, для чого йому 

потрібно добре володіти мовою. Це розвиває самостійність у вивченні мови, формує 

інформаційну та мовну компетенції майбутніх фахівців, сприяє розвитку аналітичних 

здібностей. Доцільно та особливо цікаво використання матеріалів Інтернету працюючи 

над проектами. 



На практичних заняттях доцільно використовувати проблемні професійно-

орієнтовані навчально-мовні ситуації; ділові, рольові та дидактичні ігри; роботу в малих 

групах; дискусії, диспути, відеофільми, проектну роботу – це дозволяє навчати студентів 

не лише передбаченим програмою правилам та особливостям іноземної мови, але й 

занурює студентів у мовне середовище, формує в них професійні навички та вміння 

професійного, ділового спілкування, які можуть бути застосовані у середовищі реальної 

комунікації з представниками інших країн, використані в процесі читання фахової 

літератури та для роботи з іншими джерелами інформації. 

Ефективна організація самостійної роботи студента робить її логічним 

продовженням діяльності студентів в аудиторії, сприяє розширенню знань студентів, 

подальшому розвитку їхньої іншомовної комунікативної компетенції, яка включає мовну, 

мовленнєву і соціокультурну; допомагає формувати у студентів навчальну (стратегічну) 

компетенцію, що є дуже важливим, оскільки передбачає здатність і готовність до 

свідомого самостійного керування власною навчальною діяльністю від моменту 

постановки цілі до самоконтролю і самооцінки результату її досягнення. 

Певний рівень самостійності особистості визначається за чотирма основними 

показниками: здатності до поступового планування, моделювання, програмування та 

оцінювання власної навчальної діяльності. Самостійна робота студента включає:  

 підготовку до практичних аудиторних занять; 

 самостійне вивчення додаткових питань курсу; 

 підготовку до контрольних робіт усіх видів;  

 роботу в бібліотеках, читальних залах; 

 самостійну роботу в комп'ютерних класах. 

Завдання для самостійної роботи передбачають: 

 читання та викладання змісту прочитаного у формі резюме, анотації, 

реферату; 

 складання контрактів, ділової кореспонденції; 

 написання факсів, електронних повідомлень; 

 підготовка зразків ділової переписки (в тому числі через Інтернет); 

 писемний переклад з іноземної мови на рідну та навпаки; 

 оформлення ділової документації; 

 підготовка презентації за темою, яка вивчається. 

В організації самостійної роботи можливо виділити чотири етапи: підготовчий, 

основний, підсумковий і зворотній. 

Підготовчий етап починається в аудиторії, коли викладач пропонує студентам 

ознайомитися із завданням, пояснює, що треба зробити на початку роботи. Під 

керівництвом викладача студенти намагаються визначити мету запропонованих завдань, 

здійснюють вибір індивідуальних форм і прийомів виконання роботи, визначають для 

себе конкретні цілі, складають план роботи, проектують кінцевий результат. 

На основному етапі студенти виконують завдання, керуючись власним планом 

роботи, здійснюють пошук додаткового матеріалу для обговорення проблемного питання, 

готують план для його презентації, роблять деякі нотатки для майбутньої дискусії. 

Успішне завершення основного етапу забезпечується здатністю студентів діяти 

продуктивно, створювати якісний особистісний навчальний продукт, знаходити власні 

підходи до його підготовки.  

На підсумковому етапі студенти повинні здійснити самоконтроль за виконанням 

СРС. Крім того студенти готуються до презентації обраної теми, озвучують підготовлені 

запитання, прогнозують можливі відповіді на них, підбирають можливі аргументи на 

захист власної позиції в аудиторії. 

На етапі зворотного зв’язку здійснюється перевірка виконання самостійної роботи 

викладачем. Проводиться перевірка виконання завдань. Студенти працюють у групах на 



чолі з лідером, який несе відповідальність за результат виконаної роботи, обговорюючи 

питання. 

Друга частина роботи на етапі зворотного зв’язку – презентація проблемного 

питання. Студенти по черзі роблять презентації, залучають аудиторію до обговорення. Під 

час дискусії викладач занотовує зроблені студентами помилки, обговорення яких є 

заключною частиною етапу зворотного зв’язку. За необхідності викладач продовжує 

роботу над помилками на наступних заняттях та під час індивідуальних занять. 

На всіх етапах навчання особливого значення набуває індивідуально-

консультаційна робота, яка проводиться з метою підвищення рівня підготовки та розвитку 

індивідуальних творчих здібностей студентів. Індивідуальна робота включає: 

 розробку, виконання і перевірку індивідуальних завдань; 

 створення презентацій; 

 підготовку доповідей. 

Навчальний матеріал модулю, передбачений  для індивідуальних завдань та 

самостійного опрацювання студентами, виноситься на поточний контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних практичних занять. 

 

Організація поточного та підсумкового контролю знань: 

Поточний контроль, модульний контроль, екзамен. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Програмними результатами навчання є: 

ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПРН4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПРН8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців і нефахівців. 

ПРН10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, відстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

 


