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Business 

English

Ділова комунікація: теорія і практика.

Business Communication: Theory and 

Practice

Англійська мова для презентацій. 

English for Presentations

Основи міжкультурного ділового

спілкування. Basics of Intercultural 

Business Communication

Пошук роботи. Працевлаштування. 

Applying for a Job. Recruitment.

Організація ведення ділових

переговорів (соціокультурний аспект)

Negotiations (Social and Cultural Aspect)

Ділова кореспонденція Business 

Correspondence



Хочеш сформувати
комунікативні компетенції у 
діловій сфері та ефективно

взаємодіяти з діловими
партнерами, реалізуючи
комфортне психологічне
спілкування і різноманітні

стратегії і тактики?



Ділова комунікація: 
теорія і практика. 

Business 
Communication: 

Theory and Practice

Взаємодія з 
міжнародними 
колегами та 
клієнтами в 

бізнесі

Різноманітні
стратегії і 
тактики

ефективної
ділової

комунікації

Розвиток 
навичок 
письма і 
читання 

бізнес-текстів



Хочеш приймати більш
обґрунтовані рішення в 

процесі ділових
переговорів та дізнатись

про соціальні та
культурні відмінності

різних країн?



Навчаємо продуктивно
проводити зустрічі та 
підтримувати діалог з 
іноземними партнерами



Хочеш бути готовим до
пошуку своєї роботи, 
впевненим та 
конкурентноспроможнімпід
час інтерв’ю та написати
якісне резюме?



Пошук роботи. Працевлаштування. Applying for a Job. Recruitment

Рекомендаційний лист

Підготовка до інтерв’ю

Резюме для міжнародних 
компаній



Хочеш володіти оформленням усіх видів
ділових листів, контрактів, угод та інших

документів, що функціонують в діловій сфер?



Ділова кореспонденція
Business Correspondence

Есе, статті, резюмеДілова електронна 

кореспонденція, 

службові записки, звіти

Ділові листи, контракти, 

угоди та інші документи, що

функціонують в діловій
сфері



Хочеш дізнатися про комунікативні стратегії у сфері бізнесу та засади формування
гармонійних стосунків з представниками інших країн та бути готовим до обміну знаннями, 

ідеями, думками, концептами та емоціями з людьми різних культур?



Основи міжкультурного ділового спілкування. 
Basics of Intercultural Business Communication

Навчимо:
вести бесіди 
англійською з 

колегами

обговорювати і 
аналізувати робочі 
проекти, проводити 

ділові зустрічі

аргументувати і 
відстоювати свою 

точку зору



Хочеш виступати
публічно перед
аудиторією на

конференціях, meeting -
ах, event -ах з якісно

підготовленою
презентацією?



Англійська мова для презентацій. 
English for Presentations

Способи ефективної самопрезентації

Структура та основні умови проведення

успішної презентації

Мовленнєві стилістичні і комунікативні

принципи презентації



Залишились запитання? 

Кафедра англійської мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди (вул. Алчевських, 
29, ауд. 210, тел. (057) 714-17-01)

(057) 714-17-01

kaf-english-language@hnpu.edu.ua

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-angliyskoyi-movi
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