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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Іншомовна міжкультурна комунікативна компетентність у професійній 

діяльності – це навички та вміння, які забезпечують кваліфіковану 

професійну діяльність у приватній, суспільній, професійній та освітній 

сферах спілкування в багатонаціональному суспільстві іноземною мовою, а 

також невербальними (формули, графіки, жести, міміка) засобами 

спілкування у контексті цільової культури.  

2.  Мета навчальної дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни 

є вивчення мови на побутовому, культурологічному та професійному рівнях; 

практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному 

для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі 

комунікативних намірів, пов'язаних з виробничими умовами фаху; 

досягнення студентами рівня знань, відповідних до вимог дипломованого 

спеціаліста, який забезпечить можливість застосування іноземної мови у 

практичній діяльності. 

3. Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни є участь в усному 

мовленні англійською мовою, реалізація комунікативних намірів на письмі 

(ділове листування, оформлення спеціалізованої документації, статті, 

реферати, тощо); робота з іншомовними джерелами загального-побутовогго 

та професійно-виробничого характеру за результатом скласти реферат або 

анотацію до прочитаного тексту зі спеціальності; участь в бесідах 

англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою. 

4. Пререквізити. «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова 

іноземна мова». 

5. Результати навчання. Після прослуховування курсу студенти повинні 

знати: фонетичний аспект мовлення: фонеми та їхні артикуляційно-

акустичні характеристики; основні модифікації звуків у потоці мовлення; 

фонетичну організацію слів (складу, словесного наголосу); інтонацію та її 

основні компоненти (мелодику, ритм, паузацію, наголос, темп, гучність і 

тембр); танскрипцію чи інші умовні символи (в залежності від ІМ) та 



графічні можливості відображення інтонації; лексичний аспект мовлення: 

усну і письмову форми слова; їхню семантику (денотативне і конотативне 

значення); відносну цінність слова або його здатність мати антоніми, 

синоніми, омоніми, пароніми, стилістичну і соціокультурну забарвленість; 

синтаксичну і лексичну сполучувальні цінності слова; правила словотвору 

(складання слів, конверсії тощо); типи словників; основні поняття, пов᾽язані 

зі структурою слова: (корінь, профікс, суфікс); схожість та/або розбіжність у 

лексичних системах рідної та іноземної мов; граматичний аспект мовлення: 

правила лінгвістичної граматики, пристосовані для навчання іноземної мови. 

 Вміти: здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-

трудової, побутової і культурної сфер спілкування; розуміти на слух 

основний зміст автентичних текстів; читати і розуміти тексти різних жанрів 

та видів з різним ступенем розуміння їхнього змісту (читання з розумінням 

основного змісту; читання з повним розумінням змісту); зафіксувати і 

передати письмово необхідну інформацію. 

 
3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Риторика іншомовного спілкування 
Тема 1.  Самопрезентація. 
Правила етикету. 
Підготовка до 
самопрезентації  
Початок бесіди. 
Відповіді на запитання 

     4      8      2      8 

Тема 2. Розмова по 
телефону. Ділове і приватне 
спілкування.   

  4   8   2   8 

Тема 3. Досяжність і 
недосяжність людей щодо 
ділових розмов у після 
робочий час.  

     2     6      2      6 

Тема 4. Світ мистецтва. Мої 
вподобання. Фільм. Театр. 
Художня література.    

  4   8   4   8 

Разом за  ЗМ1 44  14     30  44   14     30 
Теми практичних занять Змістовий модуль 2. Академічне письмо  

Тема 1. Написання ділових 
листів. Структура і зміст 
офіційних та неофіційних 
листів. 

     4      8      4      8 

Тема 2. Написання 
біографії.     2     7       2      7 

Тема 3. Написання 
мотиваційних листів. 
Структура і зміст 
мотиваційних листів. 

  4   8   4   8 

Тема 4. Ведення ділової 
документації.   4   7   4   7 

Разом за ЗМ 2 44    14      30  44    14     30 

Залік 2      2      

Усього годин  90                       



3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 
№ 
  

Назва теми 

1 Риторика іншомовного спілкування 
2 Види академічного письма 
3 Особливості ділового усного дискурсу 
4. Особливості ділового писемного дискурсу 

 

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань 
№ 
  

Назва теми 

1. Морфологія. Частини мови. 
2. Вживання іменників. Артикль.  
3. Вживання займенників. 
4. Дієслово. Часи. Активний стан.  
5. Прикметники. 
6. Прийменники. 
7. Синтаксис. 
8. Пасивний стан.  
9. Узгодження часів.  
10. Словотворення. 

 

3.2.3. Самостійна робота 
№ 
  

Назва теми 

1 Правила етикету на ділових зустрічах. Ведення бесіди.  
2 Особливості дипломатичного дискурсу.  

3 Тайм – менеджмент.  
4 Ведення ділових паперів для різних потреб у різних сферах. 
5 Особливості подання проектів. 
6. Оформлення проектів на подання заявок. 

7. Написання тез у науковому виданні. 

8 Написання наукової статті. Структура і зміст. 

9. Знамениті художники та їх стиль виконання робіт. 

10. Сучасні письменники та особливості модерного дискурсу.  

 



4. Система контролю та оцінювання 
Види та форми контролю  
Форми поточного контролю - усна відповідь студента, реферат, творча 

робота.  
Форма підсумкового  контролю  - залік.  
Засоби оцінювання:  контрольні роботи; реферати; есе; презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень. 
  

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

    Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 
оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 
за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 
    Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою 
якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 
використовуваної числової (рейтингової шкали). 
 

Розподіл балів, які отримують студенти (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна 
робота) 

Кількість 
балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть 
балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
50  100 

5 5 5   10 5  5 5 10 
 

5. Рекомендована література 
 

5.1. Базова (основна) література 
1. Озарко І.І. Ділова англійська мова. Job Hunting: навчальний посібник /        
І.І. Озарко, Т.О. Літовка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 132 с.   

2. Основи наукового англомовного письма : [навч. посібник для студентів, 
аспірантів і науковців]. Вид.2-ге. – Львів. – ПАІС, 2003. – 220 с. 

3. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури /              
В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2001. – Ч. 1 : Граматичні труднощі. – 
271 с. 

4. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури /              
В. І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2001. – Ч. 2 : Лексичні, термінологічні 
та жанрово-стилістичні труднощі. – 303 с. 



5. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма. Навчальний 
посібник для студентів, аспірантів і науковців / Т.В. Яхонтова. – Львів : 
ПАІС, 2003. – 218 с. 

6. Academic English In Use / Michael McCarthy, Felicity O’Dell – Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008 

7. Murphy, Raymond Essential Grammar in Use / Raymond Murphy. – Cambridge 
University Press, 2013. – 319 р. 

8. Hancock M. English Pronunciation in Use [Intermediate] / Mark Hancock. – 
Cambridge University Press : The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK, 
2008. – 200 p.  

  
5.2. Допоміжна література 

1. Paterson K. Oxford Grammar for EAP: English grammar and practice for 
Academic Purposes / Ken Paterson, Paterson Roberta Wedge. – Oxford : OUP 
Oxford, 2013. – 288 p. 
2. Foley, Mark, Hall, Diane. Longman Advanced Learners’ Grammar: A Self-
Study Reference and Practice Book with Answers. – Longman, 2003. – 384 p.  
3. Guide to Public Speaking / O’Hair D., Rubenstein H., Stewart R. A Pocket. 
– Second Edition. – Boston, New York : Bedford / St. Martin’s, 2007. – 314 p 
4. Kaufman L., Stern T. The Blue Book of Grammar and Punctuation: An 
Easy-to-Use Guide with Clear Rules, Real-World Examples, and Reproducible 
Quizzes 11th Edition/ Jane Straus, Lester Kaufman, Tom Stern. – New Jersey : 
Wiley, 2014. – 224 p. 
5. Sowton Ch. 50 Steps to Improving Your Grammar 
Study Book/ Chris Sowton. – Reading : Garnet Education, 2016. – 272 p. 
6. Vicary A. English for Academic Study: Grammar for Writing 
Study Book/Anne Vicary. – Reading : Garnet Education, 2014. – 240 p. 

 
6. Інформаційні ресурси 

 
Режим доступу: 

http://www.examenglish.com/leveltest/ 

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/ 

http://www.transparent.com/learn-english/proficiency-test.html 

http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level 

http://www.englishtag.com/tests/level_test.asp 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

https://www.amazon.co.uk/Ken-Paterson/e/B007JZVI8C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.uk/Ken-Paterson/e/B007JZVI8C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.uk/Ken-Paterson/e/B007JZVI8C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.uk/Ken-Paterson/e/B007JZVI8C/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.co.uk/Roberta-Wedge/e/B00FWWAPW4/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/Lester-Kaufman/e/B00QU7FQCO/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Tom+Stern&search-alias=books&field-author=Tom+Stern&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Jane-Straus/e/B001JRUFR6/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Lester-Kaufman/e/B00QU7FQCO/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Tom+Stern&search-alias=books&field-author=Tom+Stern&sort=relevancerank
https://www.garneteducation.com/Contributor/926/Chris_Sowton.html
https://www.garneteducation.com/Contributor/926/Chris_Sowton.html
https://www.garneteducation.com/Contributor/931/Anne_Vicary.html
https://www.garneteducation.com/Contributor/931/Anne_Vicary.html
http://www.examenglish.com/leveltest/
http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
http://www.transparent.com/learn-english/proficiency-test.html
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level
http://www.englishtag.com/tests/level_test.asp
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish

	1. Paterson K. Oxford Grammar for EAP: English grammar and practice for Academic Purposes / Ken Paterson, Paterson Roberta Wedge. – Oxford : OUP Oxford, 2013. – 288 p.

