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2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Для успішного проходження курсу «Ділова англійська мова» та складання контрольних заходів 

необхідним є вивчення навчального матеріалу за усіма темами, зазначеними в програмі.  

Кожен здобувач вищої освіти повинен ознайомитися і слідувати «Положенню про академічну 

доброчесність Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди», Статуту і 

«Правилам внутрішнього розпорядку Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди». 

Зокрема, для успішного засвоєння програмного матеріалу здобувач зобов’язаний: 

– брати участь у контрольних заходах (поточний контроль, тестовий контроль, контроль 

самостійної роботи; підсумковий контроль); 

– своєчасно виконувати завдання для самостійної роботи; 

–  за роботу, здану викладачеві пізніше встановленого терміну, передбачається зниження оцінки; 

– самостійно вивчати матеріал пропущеного заняття; 

– брати активну участь у навчальному процесі; 

–  розвивати навички інтелектуальної роботи в команді; 

–  дотримуватись основних принципів проведення практичних занять курсу «Ділова англійська 

мова» – відкритість до нових ідей, толерантність, доброзичлива партнерська атмосфера взаєморозуміння 

та творчого розвитку; 

–  протягом усього курсу активно розвивати автономні навички, які допоможуть здобувачам 

вищої освіти самостійно опрацьовувати додаткову інформацію за темами, що не увійшли до переліку 

тем практичних занять змістових модулів, та виступати з презентаціями чи інформуванням додатково; 

– бути доброзичливим до викладачів та однокурсників; 

–  усвідомлювати, що будь-яке копіювання або відтворення результатів чужої праці (якщо тільки 

робота не виконується в групі), використання завантажених із Інтернету матеріалів без посилання на 

першоджерело кваліфікується як порушення норм і правил академічної доброчесності та передбачає 

притягнення причетного до відповідальності в порядку, визначеному чинним законодавством та 

«Положенням про академічну доброчесність Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди» http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/buhgalteria/polozhennya.pdf;   

– успішно навчатися і послідовно набирати кредити, необхідні для здобуття бажаного ступеня. 

Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60. Якщо накопичувальний бал є 
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нижчим за 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може бути відрахований відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди (у новій редакції)». 
Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Інноваційна педагогіка,  Психологія (за професійним спрямуванням),  
Філософія української культури і освіти, Іноземна мова (першого, 
бакалаврського рівня) 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 

сприяти формуванню професійної комунікативної компетентності, 

оволодінню англійською мовою як засобом спілкування, інструментом 

передачі інформації про себе та свою професійну діяльність,  

оволодінню навичками складання та ведення ділової документації. 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

формування необхідної комунікативної спроможності в усній та 

письмовій формах в межах тематики, окресленої завданнями 

майбутньої професійної діяльності здобувача; фокусування знань 

здобувачів на відповідну до обраної професії термінологію; оволодіння 

необхідними навичками спілкування, складання та ведення 

бізнесової документації. 

Завдання вивчення 

навчальної дисципліни 
 активізувати знання, уміння, навички здобувачів по практичному 

володінню англійською мовою  (аудіювання, читання, мовлення, 

письмо, переклад);  

 створити у здобувачів широку теоретичну базу щодо 

використання англійської мови у різнях галузях ділової 

комунікації;  

 ознайомити з головними формами англійської ділової документації; 

 привернути увагу здобувачів на стійкі мовленнєві конструкції, 

граматичні структури, які використовуються найчастіше у той чи 

іншій формі ділового спілкування. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ роб. тел. (057) 714-17-01 

Сформовані компетентності 

Інтегральна компетентність (ІК): Здатність розв’язувати складні 

фахові завдання, практичні проблеми у процесі професійної діяльності 

в галузі освіти, що передбачає проведення досліджень та 

впровадження інновацій, комплексне використання теоретико-

методологічних знань у самостійній професійній діяльності на основі 

духовних, естетичних і моральних цінностей, власних духовно-

світоглядних орієнтацій.  

ЗК–1. Здатність до системного наукового мислення, самостійного 

опанування нових знань; здатність критично оцінювати набутий 

досвід з позицій останніх досягнень науки та соціальної практики.  

ЗК–2. Здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, 

постановки мети й вибору шляхів її досягнення, здатність 

застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей 

і вирішення професійних завдань.  

ЗК–3. Здатність розвиватися й жити в соціальній взаємодії, 

змінюватися й адаптуватися до умов, що змінюються.  

ЗК–4. Здатність і готовність до активного спілкування у науковій, 

діловій і соціальній сферах діяльності, керуючись сучасними 

принципами толерантності, діалогу та співробітництва, здатність 

застосовувати культурно-історичну аргументацію у науковій, діловій і 

повсякденній комунікаціях.  

ЗК–5. Володіння навичками використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальній і професійній діяльності.  

ЗК–6. Здатність визначати мотивацію особистості до навчання, 



формувати ціннісне ставлення до пізнавальної діяльності.  

ЗК–7. Здатність до навчання протягом життя, особистісного та 

професійного самовдосконалення, саморозвитку, самонавчання, 

саморегулювання, самоорганізації. 

ЗК–8. Вільне володіння українською та іноземними мовами для 

здійснення професійної комунікації і міжособистісного спілкування. 

 

Спеціальні (фахові) 

СК–1 Здатність продемонструвати сформовану мовну і мовленнєву 

компетентності в процесі професійної, ділової і міжособистісної 

комунікації.  

СК–2 Здатність сприймати та розуміти надану інформацію у повному 

обсязі; володіння навичками кваліфікованого аналізу, коментування і 

реферування текстів й узагальнення результатів.  

СК–3 Вільне володіння сучасними орфографічними та 

пунктуаційними нормами англійської мови для здійснення 

професійної та ділової комунікації і міжособистісного спілкування у 

сфері писемного мовлення.  

СК–4 Здатність застосовувати при продукуванні текстів в усній та 

письмовій формах різностильові та різножанрові одиниці з 

урахуванням комунікативної ситуації та комунікативного завдання 

відповідно до етичних і моральних норм поведінки, прийнятих в 

іншомовному середовищі.  

СК–5 Застосовувати на практиці вміння використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології для власної навчальної 

діяльності і для навчання іноземної мови інших. 

Програмні результати 

навчання  

ПРН-1 Демонструвати креативність, здатність до системного 

наукового мислення; самостійно опановувати нові знання; критично 

оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень науки та 

соціальної практики; застосовувати теоретичні знання для аналізу 

конкретної соціальної діяльності та самовдосконалення. 

ПРН – 2 Демонструвати граматичну правильність, лексичний діапазон 

і соціолінгвістичну відповідність власного мовлення, вільно володіти 

сучасними лексико-граматичними, орфоепічними, орфографічними та 

пунктуаційними нормами англійської мови для здійснення 

професійної ділової комунікації і міжособистісного спілкування в 

усному і писемному мовленні; конструювати стилістично довершений 

текст ділового стилю. 

ПРН – 3 Здійснювати міжкультурну комунікацію і долати 

міжкультурні бар’єри на основі знання особливостей, цінностей, 

властивих культурам країн мов, що вивчаються; знання основних 

відмінностей концептуальної і мовної картини світу носіїв англійської 

мови; знання світоглядних засад, ментальних особливостей та 

онтологічних характеристик української культури. 

ПРН – 4 Уміти встановлювати зв’язки між людьми, проявляти 

адаптивність, комунікабельність; уміння прихильно визнавати 

поведінку та думки інших людей, толерантність; уміння відповідально 

ставитись до роботи, що виконується; здатність працювати в команді. 

ПРН – 5 Критично оцінювати власну навчальну та професійно-



дослідницьку діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію 

саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 
Подальше вивчення іноземної мови,  здійснення професійної ділової комунікації і міжособистісного 
спілкування в усному і писемному мовленні, науково-дослідна практика.  

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1) За джерелом інформації:  

- Словесні: пояснення, розповідь, бесіда.  

-  Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

-      Практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота 

здобувачів: з книгою; з використанням ресурсів мережі Інтернет; виконання індивідуальних 

навчальних завдань. 

5) відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 

навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані). 
7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1.   Тема 1.1. Building a Career. 

Як побудувати кар’єру.  
 3  7 

Тема 1.2. Information. Інформація.   4  7 

Модуль 2.  Тема 2.1.  Quality.Якість.   4  8 

Тема 2.2. Feedback.Зворотній зв’язок.   4  8 

Модуль 3.  Тема 3.1.  Selling More. Продаж.   3  7 

Тема 3.2.  New Business. Як розпочати нову 

справу.  
 4  7 

Модуль 4.  Тема 4.1.  Financial Control. Контроль 

фінансів.  
 4  8 

Тема 4.2.  Fair Trade. Чесна торгівля та вільна 

торгівля.  
 4  8 

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

- вхідний (тестовий контроль, усне опитування, перевірка рівня володіння іноземною мовою); 

- поточнний- усне або письмове опитування; підготовка та робота на практичних заняттях; 

індивідуальні (парні) завдання; презентації результатів виконаних завдань; перевірка дібраного 

ілюстративного матеріалу; оцінювання якості виконання завдань самостійної роботи; виконання 

навчальних тестів; 

- модульний – оцінювання тестового контролю; 

-  підсумковий контроль. 

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. 

Оцінювання відбувається за всіма видами та формами роботи за накопичувальною системою 

рейтингових балів, підсумкова форма контролю – залік. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками 

82 – 89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

69 – 73 балів 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 



професійної діяльності 

60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів 

знань (умінь) 

35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ залік 

 

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за 

вид роботи 

Робота на практичному занятті 5 8 40 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 5 8 40 

Тестовий контроль 10 2 20 
Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базова 

1. Allison John, Townend Jeremy, Emmerson Paul. The Business. Upper-Intermediate. MacMillan Education. 

2013. 161 p. 

2. Duckworth Michael. Business Grammar and Practice. Oxford. 2016. 232 p. 

3. Emmerson Paul. Business Vocabulary Builder. MacMillan Education. 2009. 178 p.  

4. Gates B. Business at the Speed of Thought. Penguin Readers. 2001. 63 p. 

5. Mascull Bill. Business Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge. 2013. 176 p. 

6. Безкоровайна О.Л., Васильєва М.П., Щебликіна Т.А. Усі вправи з граматики англійської мови. Х.: 

Навчальна література, 2020. 320 с. 
Допоміжна 

1. Appleby Rachel. Bradley John. Business. One: One. Oxford University Press. 2011. 128 p. 

2. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use. Intermediate. Cambridge. 2010. 

3. Christine Johnson. Market Leader. Banking and Finance. Pearson Longman. 2010. 96 p. 

4. MacKenzie Ian. English for Business Studies. 2010. 191 p. 

5. Marks John. Check Your Vocabulary for Banking and Finance. Second Edition. A & C Black, London. 

2007. 

6. O’Driscoll Nina. Market Leader. Marketing. Pearson Longman. 2010. 96 p. 

7. The Business. English at work: people, skills, language. BBC world service. 2001. URL: 

https://docplayer.net/20982341-Bbc-learning-english-talk-about-english-business-language-to-go-part-1-

interviews.html  

8. Wyatt Rawdon. Check Your English Vocabulary for Business and Administration. Fourth Edition. A & C 

Black, London. 2007. 
Інформаційні ресурси 

 

1. British Council. http://www.britishcouncil.org/ 

2. Cambridge University Press. http://www.cup.cam.ac.uk/ 

3. Collins Cobuild. http://www.cobuild.collins.co.uk/ 

4. Dave’s ESL Café. http://www.pacificnet.net/~sperling/eslcafe.html 

5. ESL Home Page. http://www.lang.uiuc.edu/r-li5/esl 

6. ESL lab. http://www.esl-lab.com/ 

7. ESL magazine. http://www.eslmag.com/ 

8. Heinemann. http://www.helt.co.uk/ 

9. Internet TESL magazine. http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/ 36 

10.Longman. http://www.longman.co.uk/ 

https://docplayer.net/20982341-Bbc-learning-english-talk-about-english-business-language-to-go-part-1-interviews.html
https://docplayer.net/20982341-Bbc-learning-english-talk-about-english-business-language-to-go-part-1-interviews.html


 

11.Prentice Hall. http://www.phregents.com/ 

12.Ted Power Home Page. http://www.btinternet.com/~ted.power/index.html 

13.TESOL. http://www.tesol.edu/ 
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