




 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3,0 

Галузь знань: 

19  Архітектура  та 

будівництво Обов’язкова  

 

 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання- не 

передбачено 
Спеціальність: 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Рік підготовки: 

1-й   1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

1-й  1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 2 

самостійної роботи 

студента - 4 
Освітній рівень: 

 магістр 

0 год. 0 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 8 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: 0 год. Мова навчання: 

англійська Форма підсумкового 

контролю: екзамен 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» є 

формування та розвиток здатності використовувати поглиблені теоретичні та 
фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних 
спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає уміння правильно вживати знання 
ділової іноземної мови та фахову термінологію, а також формування та 
розвиток професійної компетентності.  

2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
Практичне: формувати у здобувачів вищої освіти загальні та професійно 

орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, 
соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного 
спілкування.  

Освітнє: формувати у здобувачів вищої освіти методичну компетенцію; 
розвивати уміння вчитися; сприяти розвитку здібностей студентів до 
самооцінювання та здатності до самостійного навчання; навчати встановлювати 
міжпредметні зв’язки з дисциплінами, які вивчаються у ЗВО.  

Пізнавальне: залучати здобувачів вищої освіти до таких академічних 
видів діяльності, які активізують і сприяють подальшому розвитку їхніх 
пізнавальних здібностей. 

Розвиваюче: допомагати здобувачам вищої освіти у формуванні загальних 
компетенцій з метою розвитку їхньої особистої мотивації (цінностей, ідеалів); 
зміцнювати впевненість здобувачів вищої освіти як користувачів мови, а також 
їхнє позитивне ставлення до вивчення мови. 

Соціокультурне: формувати у здобувачів вищої освіти уміння і готовність 
досягати порозуміння з представниками інших соціумів, усвідомлювати 
важливі й різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми та діяти належним 
чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 
спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК3. Здатність до письмової та усної комунікації українською та 
іноземними мовами, працювати  в міжнародному контексті.  

 
3. Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на 
формування наступних програмних результатів навчання: 

ПРН1. Використовувати усно і письмово українську та іноземну мову у 
колі фахівців з будівництва. 

 
4. Передумови для вивчення дисципліни 

 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: іноземна мова, українська мова.  
 

 
 



 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Знайомство. Офіційні та неофіційні зустрічі. Установлення контактів. 
CV, Resume.  
Тема 2. Влаштування на роботу. Співбесіда при працевлаштуванні. 
Тема 3. Ділове листування. Складання бізнес-листа. 
Тема 4. Відрядження. Подорож. Бронювання квитків. Митний контроль. 
Тема 5. Презентація продукції. Особливості тексту рекламного проспекту. 
Тема 6. Укладання угод. Обговорення контрактів. Складання листа-замовлення. 
Тема 7. Претензії та скарги. Лист-рекламація. 
Тема 8. Написання анотацій наукових статей за фахом. 

 
6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

ТЕМА 1. Знайомство. 
Офіційні та неофіційні 
зустрічі. Установлення 
контактів. CV, Resume.  

12  4  8 12  1  11 

ТЕМА 2. Влаштування на 
роботу. Співбесіда при 
працевлаштуванні. 

12  4  8 12  1  11 

ТЕМА 3. Ділове листування. 
Складання бізнес-листа. 12  4  8 12  1  11 

ТЕМА 4. Відрядження. 
Подорож. Бронювання 
квитків. Митний контроль. 

8  2  6 10  1  9 

ТЕМА 5. Презентація 
продукції. Особливості 
тексту рекламного 
проспекту. 

12  4  8 10  1  9 

ТЕМА 6. Укладання угод. 
Обговорення контрактів. 
Складання листа-
замовлення. 

12  4  8 10  1  9 

ТЕМА 7. Претензії та 
скарги. Лист-рекламація. 12  4  8 10  1  9 

ТЕМА 8. Написання 
анотацій наукових статей за 
фахом. 

10  4  6 14  1  13 

Усього годин 90  30  60 90  8  82 
 

 
 



 

7. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
Денна ФН Заочна ФН 

1 Знайомство. Офіційні та неофіційні зустрічі. Установлення 
контактів. CV, Resume. 

4 1 

2 Влаштування на роботу. Співбесіда при працевлаштуванні. 4 1 
3 Ділове листування. Складання бізнес-листа. 4 1 
4 Відрядження. Подорож. Бронювання квитків. Митний 

контроль. 
2 1 

5 Презентація продукції. Особливості тексту рекламного 
проспекту. 

4 1 

6 Укладання угод. Обговорення контрактів. Складання 
листа-замовлення. 

4 1 

7 Претензії та скарги. Лист-рекламація. 4 1 
8 Написання анотацій наукових статей за фахом. 4 1 

 
                                                                                                              

8. Теми лабораторних занять 
Не передбачено. 

 
9. Індивідуальні завдання  

Не передбачено. 
 

 
10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання студентів Луганського національного аграрного університету. 

 
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 
 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування, тестування 
або виконання відповідних завдань. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести 

та презентації студентами результатів виконаних завдань. 
 

 
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Семестровий 

контроль Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8    
8 6 8 8 6 8 8 8    40 100 

Т1, Т2 ... Т8 – теми навчальної дисципліни. 



 

 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна  

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 
забезпечення: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна ліцензія). 

 
13. Рекомендовані джерела інформації 

 
13.1. Навчальна та інша література 

1. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи 
студентів з  дисципліни «Ділова іноземна мова». – Харків, 2018. – 48 с. 

2. Жук Л.Я., Ємельянова Є.С., Ільєнко О.Л. Academic and Professional 
Communication: Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як 
навч. посібник для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних 
закладів (лист № 1/11-1449 від 21.02.2011). – Х.: „Міськдрук”, 2011. – 268 
с. Англ. мовою. 

3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання./ Наук. ред. С.Ю. Ніколаєва. − К.: Ленвіт, 2003. − 273 с. 

4. Жук Л.Я., Ємельянова Є.С. Research writing: навчальний посібник для 
студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів. – Х.: 
ХНТУСГ, 2011. – 56 с. 

5. Жук Л.Я., Ємельянова Є.С., Говердовський В.І. Culture of Academic 
Presentation. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2009. – 24 с. 

6. Анастасьєва О.А. Business English: Робочий зошит для аудиторної та 
самостійної роботи з курсу ділової англійської мови для студентів-
магістрантів денної, заочної та дистанційної форми навчання. – Х.: 
ХНТУСГ, 2011. – 22 с. 

7. Ємельянова Є.С., Жук Л.Я. Business communication. Навчально-
методичний посібник для студентів та магістрів ВНЗ інженерного 
профілю. – Х.: ХНТУСГ, 2009. – 28 с. 

8. Ємельянова Є.С., Жук Л.Я. Writing summaries: навчально-методичний 
посібник для студентів, магістрів та аспірантів денної, заочної та 
дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів. – Х.: ХНТУСГ, 
2011. – 48 с. 

9. Ємельянова Є.С., Жук Л.Я., Говердовський В.І. Culture of  Academic 
presentation. Навчально-методичний посібник для студентів та магістрів 
ВНЗ інженерного профілю. – Х.: ХНТУСГ, 2009. – 25 с.  

10. Жук Л.Я., Ємельянова Є.С. Research writing: навчальний посібник для 
студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів. – Х.: 
ХНТУСГ, 2011. – 56 с. 

11. Тупченко В.В. Методичні вказівки та практичні завдання з англійської 
мови для аудиторної та самостійної роботи аспірантів і магістрантів 
вищих навчальних закладів аграрного профілю / В.В. Тупченко. – Харків: 
«Влавке», 2016. – 68 с. 

12. Тупченко В.В. Business English for Agrarian Students: методичні 
рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів з 



 

дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів усіх спеціальностей  / 
В.В. Тупченко. – Харків, 2018. – 48 с. 

13. English for Spesific Purposes. National Curriculum for Universities. − Kyiv, 
2005. – 108 с.  

14. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання / Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. 
– К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 

15. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Бакаєва 
Г.Є., Борисенко О.А., Зуєнок І.І. та ін.] – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с. 

16. Everyday English: Life and Agriculture: навч. посібник з англійської мови 
[для підготовки бакалаврів аграрних ВНЗ] / [Тимкова В.А., Довгань Л.І., 
Черниш Л.А. та ін.]. – Вінниця, 2011. – 338 c. 

17. Cambridge English for Engineering / M. Ibbotson. – Cambridge University 
Press, 2008. – 112 p. 

18. Professional English in Use Engineering / M. Ibbotson. – Cambridge 
University Press, 2009. – 144 p. 

 
 

13.2. Електронні  ресурси 
1. Література бібліотеки ЛНАУ та Електронного ресурсу навчально-
методичного забезпечення ЛНАУ. 
2. Інтернет-ресурси: 
nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського; 
korolenko.kharkov.com – електронний каталог Харківської державної 
наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка   
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