
Іншомовна підготовка є невід’ємним складником

формування професійної компетентності та важливою

передумовою академічної та професійної мобільності

студентів. Навчальна дисципліна «Професійне ділове та

наукове спілкування англійською мовою» розширює Ваші

кругозір та ерудицію, розвиваючи такі специфічні вміння як

навик лінгво-культурологічного аналізу тексту, вміння

користуватися культурологічними довідниками, словниками,

посібниками. Всі ці навички формують у Вас вміння працювати

самостійно, створюють умови для розвитку потреби у

самоосвіті. При цьому розвиваються пізнавальна та

комунікативна функції мислення, здібності до таких логічних

операцій як аналіз, синтез, співставлення.

Вивчення даної навчальної дисципліни надасть Вам

змогу спілкуватися з фахівцями та нефахівцями своєї галузі (з

експертами з інших галузей) державною та іноземною мовами

усно та письмово та демонструвати вправність у володінні

основною термінологією та стилістичними засобами писемного

мовлення іноземною мовою, зокрема, в оформленні ділових

документів.

Навчальна дисципліна «Професійне ділове та наукове

спілкування англійською мовою» носить міждисциплінарний

характер, використовує сучасні технології навчання

міжкультурної комунікації, є одним із способів поєднання курсів

гуманітарного циклу із дисциплінами фахової підготовки. Якщо

Ви навчаєтеся за освітніми програмами з економіки та

менеджменту, то цей освітній компонент є обов'язковим.
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ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

Знання англійської мови не нижче рівня Pre-Intermediate, а саме:

• розуміння загального змісту висловлювань співрозмовника, вміння підтримувати

простий діалог і ставити запитання, при цьому розмова можлива короткими

уривчастими реченнями;

• знання основ граматики на достатньому рівні, але допускаються труднощі

використання її в спонтанній мові, є труднощі в конструкціях або будуванні фрази,

при використанні лише простих часів;

• вивчення англійської мови у виші або на спеціалізованих курсах підготовки та

отримання базових знань.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

• здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою;

• здатність до вільного спілкуватися з професійних та наукових питань державною та

іноземною мовами усно і письмово;

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

• спроможність дотримуватися принципів академічної доброчесності.

МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

Освітній процес будується як комбінація лекцій та самостійного вивчення навчального
матеріалу на платформі Moodle — з одного боку, та проблемно орієнтованих семінарських
занять і практичних занять з відпрацювання граматичних та лексичних навичок — з іншого.
Семінари і практичні заняття передбачають аналіз умовно змодельованих ситуацій і реальних
кейсів. Окрім роботи на цих заняттях від студента потребується виконати індивідуальні
завдання та модульні контрольні роботи. Опціонально доступні індивідуальні та групові
консультації. Підсумковий екзамен (залік) включатиме тестові завдання, підготовку анотацій,
листів різних типів англійською мовою за стандартами оформлення ділової кореспонденції та
складання резюме англійською мовою.



Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти за програмами з економіки та менеджменту)

Підсумкова оцінка (ПО) за освітній компонент здобувачам освіти за програмами з
економіки та менеджменту розраховується за формулою

Переведення кількості балів у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, F, FX) та інші шкали
здійснюється відповідно до регламентів Університету.

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

І семестр

Робота на семінарських та практичних заняттях 30 -

Виконання індивідуальних граматично-лексичних 

завдань
40 60

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)
30 40

Всього (О1) 100 100

ІІ семестр

Робота на семінарських та практичних заняттях 30 -

Виконання індивідуальних граматично-лексичних

завдань
40 60

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)
30 40

Всього (О2) 100 100

Іспит (І)
100 100

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

• Модульні контрольні роботи складаються на практичних заняттях за розкладом,
графік складання контрольних точок (надання та захисту індивідуальних завдань,

надання підсумкової контрольної роботи для заочної форми) повідомляється
викладачем на початку викладання освітнього компоненту, однак вони мають бути
захищені не пізніше, як за один тиждень до закінчення семестру (теоретичного

навчання);
• В рамках процедур визнання та перезарахування кредитів враховуються кредити та

оцінка результатів навчання з дисциплін (освітніх компонентів) «Ділова та

академічна англійська мова», «Професійне ділове та наукове спілкування
англійською мовою», отримані на попередніх або такому ж рівні вищої освіти;

• Результати неформальної або інформальної освіти можуть бути визнані в рамках

оцінювання окремих індивідуальних завдань за узгодженням з викладачем.



ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

• Результати участі у науковій роботі (статті, тези виступів, конкурсні наукові роботи
тощо) можуть бути визнані в рамках оцінювання окремих індивідуальних завдань і

модульних контрольних робот за узгодженням з викладачем або в рамках
оцінювання результатів навчання під час іспиту (заліку)
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АКАДЕМІЧНІ ПОЛІТИКИ

Як член студентської спільноти Технічного університету «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» Ви маєте дотримуватися певних стандартів та академічної політики:

Академічні політики - Polytechnic (metinvest.university)

• Шахрайство та плагіат заборонені.
• Матеріали в рамках курсу, захищені авторським правом, можуть бути
використані лише тільки здобувачами освіти, яким призначено даний курс.

зарахованих на курс для цілей, пов'язаних з цим курсом і не можуть
поширюватися.
• Спілкування з однокурсниками та викладачем має бути професійним та

ввічливим.
• Очікується, що Ви перевірятимете всі Ваші письмові повідомлення, включаючи
поштові повідомлення, на коректність змісту та мови.

• Університет прагне підтримувати середовище, вільне від дискримінації або
дискримінаційних домагань, спрямованих на будь-яку людину або групу в межах
своєї спільноти - здобувачів освіти, співробітників або відвідувачів.

https://metinvest.university/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

