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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Англійська ділова мова ” складена  відповідно до 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалаврів наук за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 

 
Напряму   6.040106- екологія, охорона навколишнього середовища та                      

збалансованого природокористування      
 
Спеціальності  6.040106-екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування         
 

 1. Опис навчальної дисципліни 
 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  є формування у студентів іншомовної 

комунікативної компетенції і здійснення в процесі навчання виховання, освіти і розвитку 
особистості студента. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Англійська ділова мова ” є набуття 
студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи 
мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання. 

    1.3. Кількість кредитів -7 
 

    1.4. Загальна кількість годин - 210 
  
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна  
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

6-й 6-й 
Семестр 

11-й 12-й 
Практичні, семінарські заняття 

12 год. 2 
Самостійна робота 

48 
 год. 

 28  
год. 

Рік підготовки 
 7-й 

Семестр 
 13-й 

Практичні, семінарські заняття 
 4 год. 

Самостійна робота 
 

  26 год. 

Рік підготовки 
 7-й 

Семестр 
 14-й 
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Практичні, семінарські заняття 
 4 год. 

Самостійна робота 
  26 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання 
1.6.1 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 
результатів навчання: 
знати:  
граматичний матеріал: Present Indefinite, present Continuous, Past Indefinite, Past Continuous, 
Future Indefinite, Future Continuous, “There Be” Constructions  Articles, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous; Past Perfect; Future Perfect; Passive Voice, Modal Verbs, Modal 
Verbs with Perfect Infinitive, Conditionals, Subjunctive Mood, Participle 1, Participle II, 
Gerund, Infinitive, Infinitive vs. Gerund. 
основи ділового мовлення; лексику, яка використовується у діловому мовленні; сучасні 
вимоги у цій галузі, професійний етикет і національно-культурну специфіку ділового 
професійного спілкування. 
вміти: 
• стежити за бесідою і підтримувати бесіду на знайому тему або брати участь в 
розмові на теми досить широкого діапазону; систематизувати основні мовознавчі процеси 
та явища; використовувати  належну термінологію; перекладати ділові папери, стежити за 
бесідою і підтримувати бесіду на знайому ділову тему, переглянути тексти в пошуках 
відповідної інформації і розуміти детальні інструкції або поради; робити записи під час 
розмови інших людей або написати ділового листа за різними напрямками ділового 
спілкування. 
Бути ознайомленим: 
З основними тенденціями ділового мовлення; з сучасними вимогами до оформлення 
ділових паперів. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Навчальний матеріал для студентів у 11 семестрі 
 
Тема 1. Комерційна термінологія та основні поняття у сфері бізнесу.  
Тема 2. Усна практика: “Types of organizations” business  
Тема 3. Індивідуальне читання: Аутентичні тексти за фахом. 
Test. Writing CV. 
 
Розділ 2. Навчальний матеріал для студентів у 12 семестрі  
Тема 1.Presentations. Business World. 
Тема 2. Аналітичне читання: тексти за фахом з базових підручників. 
 
Розділ 3. Навчальний матеріал для студентів у 13 семестрі   
Тема 1 Комунікація у сфері міжнародного бізнесу – Corporate Alliances. Інкотерміни. 
Тема 2. Аналітичне читання: тексти за фахом з базових підручників. Types of business 
letters. 
 
Розділ 4. Навчальний матеріал для студентів у 14 семестрі   
Тема 1. “Business and Environment”, “Intellectual property”. 
Тема 2. Індивідуальне читання: Аутентичні тексти за фахом. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
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Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Навчальний матеріал для студентів в 11  семестрі 
Тема 1. Комерційна 
термінологія та 
основні поняття у 
сфері бізнесу 

  4   16       

Тема 2. Усна 
практика“Types of 
business 
organizations”  

  4   16       

Тема3.Індивідуальне 
читання 

  4   16       

Разом за розділом 1 60  12   48       
Розділ 2. Навчальний матеріал для студентів в 12  семестрі  

Тема 1. 
Presentations. 

        1   10 

Тема 2. Аналітичне 
читання 

        1   18 

Разом за розділом 2 30        2   28 
Розділ 3. Навчальний матеріал для студентів в 13  семестрі  

Тема 1. Types of 
business letters 

        2   10 

Тема 2. Аналітичне 
читання 

        2   16 

Разом за розділом 3 30        4   26 
Розділ 4. Навчальний матеріал для студентів в 14  семестрі  

Тема 1. Business and 
Environment 

        2   10 

Тема 2. Аналітичне 
читання 

        2   16 

Разом за розділом 4 30        4   26 
Усього годин  150  12   48   10   80  

 
4. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

                              Назва теми Кількість 
Годин 
(денне 

відділення) 

Кількість 
годин ( заочне 

відділення) 

 11 семестр   
 граматика   
1 Комерційна термінологія та основні поняття у сфері 

бізнесу  
4  

             
 

2 Усна практика “Types of business organizations” 4            
3. Аналітичне читання. Тексти з фахових англомовних 4  
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видань 
 

 12 семестр   

1.  Presentations   1 
2 Аналітичне читання  1 
 13  семестр   
    
1 Types of business letters. Writing CV.  2 

    2 Аналітичне читання   2 
  

                                         14 семестр 
  

1. Business and Environment   2 
2 Аналітичне читання   2 

   
 

                          5. Завдання для самостійної роботи  
 

  
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількіс
ть 

годин 

Кількість годин  
заочне відділенн  

 11 семестр   
 

1 Підготовка домашніх завдань з комунікації у сфері 
міжнародного бізнесу – Corporate Alliances. Інкотерміни.  

16  

2 Підготовка до аналітичного читання .Комерційна 
термінологія та основні поняття у сфері бізнесу. 

16  

3 Підготовка до усної практики за темами: Types of business 
organizations  

16  

 12 семестр   
1 Підготовка домашніх завдань з теми  Presentations   14  
2 Підготовка до індивідуального читання аутентичних текстів 

за фахом. 
 14 

 13 семестр   
1 Підготовка домашніх завдань з теми Types of business letters.   13  
2 Підготовка до індивідуального читання статей та аутентичних 

текстів за фахом. 
 13 

 14 семестр   
1 Підготовка домашніх завдань з теми Business and Environment   13  
2 Підготовка до індивідуального читання статей та аутентичних 

текстів за фахом. 
 13 

 Разом  48 80  
 
 

6. Методи контролю 
1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування. 
2. Метод письмового контролю: контрольна робота, словниковий диктант, переклад 

тощо. 
                                                                        

7. Схема нарахування балів 
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Критерії оцінювання 

 Бали Бали: письмова 
залікова робота 

Сума балів 

Практичні заняття 80 

(60*+20**) 

(поточна успішність 
+ контрольна 

робота) 

20*** 100 

*поточна успішність = середній бал х 12 
**письмова контрольна робота х 4 
***підсумкова робота = середній бал х 4 
Письмова контрольна робота 
 

Тестові завдання 
Кількість 
завдань 

Кількість 
контрольних 

моментів 

Кількість балів Час виконання 

40 40 20 
(по 0,5 балу за 
кожну вірну 
відповідь) 

45 хвилин 

 
Письмова залікова робота  
1. Переклад речень іноземної мови рідною 

Тип завдання Кількість 
контрольних 

завдань 

Кількість балів Час виконання 

Переклад речень 10 10 45 хвилин 
2. Лексико-граматичний переклад 
Тип завдання Кількість 

завдань 
Кількість 

балів 
Час 

виконання 
Переклад з 
рідної мови 
іноземною 

10 10 45 хвилин 

 
 

 
Критерії оцінювання тестової контрольної роботи 

 Кількість 
активних 
моментів 

Кількість 
штрафних 

балів на «5» 

Кількість 
штрафних 

балів на «4» 

Кількість 
штрафних 

балів на «3» 

Кількість 
штрафних 

балів на «2» 
Тест 40 0– 5 6 - 10 11 – 19  20  і більше 

 
Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи 

 Кількість 
активних 
моментів 

Кількість 
штрафних 

балів на «5» 

Кількість 
штрафних 

балів на «4» 

Кількість 
штрафних 

балів на «3» 

Кількість 
штрафних 

балів на «2» 
Текст 20 0– 3 3 - 5 6 – 10  10  і більше 
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Штрафні бали за переклад 

- 2 б. – неадекватний лексико-граматичний переклад 
- 1 б. –  помилка в активній лексиці або граматиці 
 
1. Усна частина екзамену – 10 балів 
2. Анотація до наукової статті за фахом – 10 балів 

 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 
контрольної роботи та письмового семестрового контролю – 10 (50 %). 
Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він 
впорався з 50 % учбового матеріалу контрольної роботи, тобто набрав не 
менше 10 балів (50 %). 

 
Усна відповідь оцінюється за наступними критеріями: 
1. Змістове наповнення (виконання комунікативного завдання) (макс. 70 %);  
1. Мовна правильність  (використання лексики та граматики) (макс. 20 %); 
2. Структура відповіді та зв’язність (макс. 10 %); 

 
Критерії оцінювання усної відповіді та анотації  у підсумковому контролі 

Критерії 
оцінки 

Бали 
нараховані 

Параметри  
оцінювання 

90-100% 5 розгорнута, максимально повна відповідь, вільно 
володіє запропонованою темою; відсутні граматичні та 
лексичні помилки; комунікативне завдання виконано 
повністю. 

89-70% 
 

4 
 

Розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої 
інформації яка, проте, не має ключового значення; 
відсутні граматичні та лексичні помилки; 
комунікативне завдання виконано повністю. 

69-50 % 3 відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення 
певної частини інформації; наявні деякі граматичні та 
лексичні помилки, які не порушують виконання 
комунікативного завдання 

49% і менше 2 відповідь в мінімальному припустимому або в 
недостатньому обсязі, значна частина інформації 
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пропущена або спотворена; наявні серйозні помилки, 
що заважають розумінню; комунікативне завдання не 
виконано або відсутність відповіді взагалі. 

 
 

 
10. Рекомендоване методичне забезпечення 

 
Базова література: 

1.Черкашина Н.І.English Bachelor’s Course in Ecology. /Н.І.Черкашина Н.І., Воронова Є.М., 
Н.В.Максименко. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012 .- 502 с. 
2.Ужик В.А. English for Geographers/ Ужик В.О., Черкашина Н.І. , Сергєєва  О.А.-  Х.: ХНУ 
імені В.Н.Каразіна, 2008.-370 с. 
3. Аутентичні тексти за фахом з міжнародних журналів. 
 

Допоміжна література: 
1. We Learn to Speak English : под ред. Сергеевой Е. А. – Харків : ХНУ, 2002. – 100с. 

2.Ужик В. О., Черниш Т. В. Методичні вказівки з розвитку навичок мовлення. Тема “My 
Speciality. University”. – Харків : ХНУ, 1999. – 30 с. 

3.M. Swan, C. Walter. How English Works. – Oxford : Oxford University Press, 1997. –  358с. 
4.T. Khimunina, N. Konon, I. Walshe. Customs, Traditions and Festivals of Great Britain. – М. : 

Просвещение, 1984. –  239 с. 
5.Газети “Day”, “Kyiv Post”. 

 
 

11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
1. Bell English Online 
http://www.bellenglish.com/ 
2. English with the BBC Service 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 
3. Oxford University Press 
http://www.oup.co.uk/ 
4. OUP online 
http://www.oup.com/online/ 
Oxford DNB, online references, etc. 
5. Longman Dictionary 
http://www.ldoceonline.com/ 
6. Internet Grammar of English (very academic) 
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 
7. English Grammar and Writing online 
http://www.edufind.com/english/grammar/ 
8. Good tests and exercises in English Grammar 
http://www.usingenglish.com/online-tests.html 
9. Vocabulary and Grammar Exercises online 
http://www.roseofyork.co.uk/learning.html 
10. English for learners 
http://www.churchillhouse.com/english/learners.html 
 

Допоміжні: 
1. What is the latest news in the Guardian? 
British Press online 
http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm 
2. What is the word of the day? 
Oxford Dictionaries online… 

http://www.bellenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
http://www.oup.co.uk/
http://www.oup.com/online/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
http://www.edufind.com/english/grammar/
http://www.usingenglish.com/online-tests.html
http://www.roseofyork.co.uk/learning.html
http://www.churchillhouse.com/english/learners.html
http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
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http://www.askoxford.com/ 
3. Enjoy English idioms with Cambridge University Press 
CUP Activity Page 
http://www.dictionary.cambridge.org/activity.htm 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання 

залікової роботи 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   100 
       

http://www.askoxford.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/activity.htm
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Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
  

 
 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового 

екзамену або залікової роботи 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4     100 
         

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

 
 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 
9. Рекомендована література 

 
Основна література 

 
Допоміжна література 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
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