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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  –        

               3 

Галузь знань 

27 «Транспорт» 

(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Спеціальність 

підготовки  

271  «Річковий та 

морський транспорт» 
(шифр і назва) 

Модулів –  2 Спеціальність: 

«Електричні системи і  

комплекси транспортних 

засобів» 

 

 

 

 

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання немає 
                                (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

9-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

1 семестр – 2 год.; 

самостійної роботи 

студента – 

1 семестр – 4 год.  

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 

 немає  немає 

Практичні 

 30 год. немає 

Лабораторні 

немає  немає 

Самостійна робота 

 60 год. немає 

Індивідуальні завдання:  

немає 

Вид контролю:  

диф.залік немає 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

           для денної форми навчання – 0,5. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Ділова англійська мова» у комплексі з іншими спеціальними 

предметами посідає одне з головних місць в освітньо-професійній підготовці 

спеціалістів морського флоту та є невід’ємною частиною загальної підготовки 

висококваліфікованих фахівців для морського флоту.  

Мета навчання ділової англійської мови магістрантів полягає у 

вдосконаленні їх англомовної професійно орієнтованої комунікативної 

компетентності задля більш глибокого проникнення ними у зміст своєї 

спеціальності та успішного виконання спеціалізованих досліджень і проектів, 

що  передбачає вирішення конкретних завдань:  

- практичні – оволодіння студентом діловою іноземною мовою як засобом 

ділового спілкування на професійному рівні,  знайомством зі світовим досвідом 

і досягненнями в галузі науки та техніки для подальшого використання їх в 

своїй практичній діяльності;  

- розвиваючі – подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його 

пам’яті, логічного мислення, вольових якостей, здібностей вирішувати певні 

проблеми та завдання соціальної діяльності – планування (формування місії 

організації, розробка бізнес-планів, прогнозування тощо), організація 

(забезпечення, прийняття та реалізація управлінських рішень, управління 

персоналом, формування колективу, керування ним тощо), мотивація 

(створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі), 

контроль (контроль і оцінювання всіх згаданих видів діяльності), координація 

(узгодження використання всіх видів ресурсів, управління конфліктами);   

- виховні – формування активності та творчої ініціативи при вирішенні 

сучасних проблем, соціальної відповідальності за діяльність організації, 

здатності до ефективної комунікаційної взаємодії, засвоєння культури ділового 

спілкування, прийнятої у сучасному цивілізованому світі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова англійська мова» є 

формування в студентів таких іншомовних комунікативних компетентностей:  
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лінгвістичної – коректування, уніфікація та розвиток системи базових 

мовних знань з фонетики, граматики й лексики іноземної мови; розвиток умінь 

і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, 

письмо) у межах загальновживаної та ділової мови;  

прагматичної – уміння користуватися мовою для досягнення певних 

функціональних цілей в залежності від особливостей соціальної й професійної 

взаємодії: від ситуації, статусу співрозмовників й адресата мови й інших 

факторів, що стосуються прагматики ділового спілкування;  

соціолінгвістичної – вміння обирати мовні форми, використовувати й 

перетворювати їх відповідно до низки екстралінгвістичних факторів 

(конкретних індивідів, які застосовують певні мовні одиниці у професійній 

сфері);  

професійної – здатність ставити й вирішувати прикладні завдання 

англійською мовою відповідно до сучасних професійних вимог.  

По закінченні курсу студент повинен знати: 

– мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів 

академічного і професійного мовлення;   

– необхідний лексичний матеріал, що забезпечує спілкування у діловій 

сфері;  

– особливості країнознавства та міжкультурних відмінностей, ділового 

етикету та стандартів комунікативної поведінки, що є характерними для 

іншомовного середовища;  

– методики пошуку нової інформації, принципи аналізу іншомовних 

текстових та електронних джерел для отримання необхідних даних у сфері 

бізнесу;  

– особливості і ведення ділової кореспонденції. 

По закінченні курсу студент повинен вміти: 

– розуміти на слух оригінальні тексти та висловлювання у межах ділової 

тематики; 
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– висловлювати власну думку, передавати інформацію в обсязі тематики, 

зумовленої потребами спілкування у діловій сфері; 

– вести бесіду та робити повідомлення у межах ділової тематики;  

– готувати публічні виступи, застосовуючи відповідні вербальні і 

невербальні засоби;  

– написати автобіографію, резюме, супроводжувальний лист, 

рекомендаційний лист; 

– розуміти основні ідеї, та розпізнавати відповідну інформацію в ході 

детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою 

пов’язані з навчанням та спеціальністю; 

– чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

– знаходити необхідні для подальшого фахового навчання англомовні 

наукові статті, користуючись інформаційними технологіями, зокрема 

Інтернетом, самостійно працювати з мовним матеріалом, вдосконалюючи 

навички читання та мовленнєві вміння; 

– продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, 

пов’язаних з навчанням та спеціальністю. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. «Професійне спілкування»  

Тема 1. На фірмі (в офісі). Знайомство з фірмою. Обговорення майбутніх 

планів. Дух організації. At the company (in the office). Getting to know the 

company. Discussion of future plans. The spirit of the organization. 

Тема 2. Форми організації бізнесу. Основні форми організації бізнесу. Forms of 

business organization. Basic forms of business organization. 

 Змістовий модуль 2. «Ділове листування»  

Тема 3. Ділове листування. Загальні правила та вимоги. Business correspondence. 

General rules and requirements. 



7 
 

Тема 4. Види листів. Визначення поняття «ділове (комерційне) листування». 

Лист-прохання. Інформаційний лист. Лист-запрошення. Лист-підтвердження. 

Лист-нагадування. Лист-відповідь. Супровідний лист. Types of letters. Definition 

of the concept of “business (commercial) correspondence”. Request letter. 

Information sheet. Invitation letter. Letter of Confirmation. Reminder letter. Reply 

letter. Cover Letter. 

Тема 5. Структура ділового листа. Структура тексту ділового листа: вступ, 

основна частина, висновок. Structure of the business letter. Structure of the text of 

the business letter: introduction, main part, conclusion. Письмова контрольна 

робота. 

 Модуль 2 

Змістовий модуль 1. «Улаштування на роботу» 

Тема 1. В пошуках роботи. Анкета, супроводжувальний лист, резюме, CV, 

співбесіда. Що варто і чого не варто робити під час пошуку роботи. In search of 

work. Questionnaire, cover letter, resume, CV, interview. What is worth and what 

should not be done while searching for a job. 

Тема 2. Резюме, CV. Визначення понять «резюме» та «CV». Реквізити резюме. 

Хронологічне резюме, функціональне резюме, комбіноване резюме.  Співбесіда 

при влаштуванні на роботу. Визначення поняття «співбесіда». Успішні дії 

перед проходженням співбесіди. Resume, CV. Definition of the terms “resume” 

and “CV”. Chronological resume, functional resume, combined resume. Interviewing 

while hiring a job. Definition  of “interview”. Successful actions before the interview. 

Змістовий модуль 2. «Ділові зустрічі»  

Тема 3. Візит зарубіжного партнера (зустріч в аеропорту, знайомство, професії, 

вітання, подяки, прощання, форми звернення). A visit of a foreign partner 

(meeting at the airport, acquaintance, profession, greetings, gratitude, farewell, forms 

of address). 

Тема 4. У відрядженні (телефонна розмова з компанією, замовлення місця у 

готелі, купування білету на літак). Прибуття в країну (митний і паспортний 

контроль, в аеропорту, на вокзалі, розклад, міський транспорт). On a business 
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trip (telephone conversation with the company, ordering a room at the hotel, buying a 

ticket by airplane). Arrival in the country (customs and passport control, at the 

airport, at the station, schedules, urban  transport). 

Тема 5. Контракт. Визначення терміну «контракт». Contract. Definition of the 

term “contract”. Письмова контрольна робота. 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд  с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. «Професійне спілкування» 

Тема 1. На фірмі (в 

офісі). Знайомство з 

фірмою. Обговорення 

майбутніх планів. Дух 

організації.  

 

 

8 

  

 

2 

   

 

6 

 

Тема 2. Форми 

організації бізнесу. 

Основні форми 

організації бізнесу. 

 

 

8 

 

  

 

2 

   

 

6 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

16 

  

4 

   

12 

Змістовий модуль 2. «Ділове листування» 

Тема 3. Ділове 

листування. Загальні 

правила та вимоги. 

 

 

8 

  

 

2 

   

 

6 
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Тема 4. Види листів. 

Визначення поняття 

«ділове (комерційне) 

листування». Лист-

прохання. 

Інформаційний лист. 

Лист-запрошення. 

Лист-підтвердження. 

Лист-нагадування. 

Лист-відповідь. 

Супровідний лист.  

 

10 

  

4 

                      

6 

 

Тема 5. Структура 

ділового листа. 

Структура тексту 

ділового листа: вступ, 

основна частина, 

висновок. Письмова 

контрольна робота. 

 

 

10 

  

 

4 

   

 

6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

 

28 

  

10 

   

18 

Усього годин  44  14   30 

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Влаштування на роботу 

Тема 1. В пошуках 

роботи. Анкета, 

супроводжувальний 

лист, резюме, CV, 

співбесіда. Що варто і 

чого не варто робити 

під час пошуку роботи.  

 

 

10 

  

 

4 

   

 

6 

Тема 2. Резюме, CV. 

Визначення понять 

«резюме» та «CV». 

Реквізити резюме. 

Хронологічне резюме, 

функціональне резюме, 

комбіноване резюме. 

Співбесіда при 

влаштуванні на роботу. 

Визначення поняття 

«співбесіда». Успішні 

дії перед проходженням 

 

 

 

10 

  

 

 

4 

   

 

 

6 
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співбесіди.  

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

20 

  

8 

   

12 

Змістовий модуль 1. Ділові зустрічі 

Тема 3. Візит 

зарубіжного партнера 

(зустріч в аеропорту, 

знайомство, професії, 

вітання, подяки, 

прощання, форми 

звернення). 

 

 

8 

  

 

2 

   

 

6 

Тема 4. У відрядженні 

(телефонна розмова з 

компанією, замовлення 

місця у готелі, 

купування білету на 

літак). Прибуття в 

країну (митний і 

паспортний контроль, в 

аеропорту, на вокзалі, 

розклад, міський 

транспорт). 

 

8 

  

2 

   

6 

Тема 5. Контракт. 

Визначення терміну 

«контракт». Письмова 

контрольна робота. 

 

 

10 

  

 

4 

   

 

6 

Разом за змістовим 

модулем 2 

 

26 

  

8 

   

18 

Усього годин  46  16   30 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

При вивченні дисципліни 

не передбачені семінарські заняття. 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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денна форма 

1 На фірмі (в офісі). Знайомство з фірмою. 

Обговорення майбутніх планів. Дух організації.  

2 

2 Форми організації бізнесу. Основні форми 

організації бізнесу.   

2 

3 Ділове листування. Загальні правила та вимоги. 2 

4 Види листів. Визначення поняття «ділове 

(комерційне) листування». Лист-прохання. 

Інформаційний лист. Лист-запрошення. Лист-

підтвердження. Лист-нагадування. Лист-

відповідь. Супровідний лист.  

 

4 

5 Структура ділового листа. Структура тексту 

ділового листа: вступ, основна частина, висновок. 

Письмова контрольна робота.  

 

4 

6 В пошуках роботи. Анкета, супроводжувальний 

лист, резюме, CV, співбесіда. Що варто і чого не 

варто робити під час пошуку роботи.  

4 

7 Резюме, CV Визначення понять «резюме» та 

«CV». Реквізити резюме. Хронологічне резюме, 

функціональне резюме, комбіноване резюме.  

Співбесіда при влаштуванні на роботу 

Визначення поняття «співбесіда». Успішні дії 

перед проходженням співбесіди.  

4 

8 Візит зарубіжного партнера (зустріч в аеропорту, 

знайомство, професії, вітання, подяки, прощання, 

форми звернення). 

2 

9 У відрядження (телефонна розмова з компанією, 

замовлення місця у готелі, купування білету на 

літак). Прибуття в країну (митний і паспортний 

контроль, в аеропорту, на вокзалі, розклад, 

міський транспорт). 

2 

10 Контракт. Визначення терміну «контракт». 

Письмова контрольна робота. 

4 

РАЗОМ 30 

 

7. Теми лабораторних занять 

При вивченні дисципліни  

не передбачені лабораторні заняття. 

 

                                         8. Самостійна робота 
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Самостійна    робота    для    студентів  вимагає  підготовки   до   

аудиторних  занять,  до  контрольних лексико-граматичних  робіт та  додаткове  

читання  текстів загальної тематики. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна форма 

1 Організація роботи фірми (офісу). Структурні 

підрозділи. Обов’язки працівників. Organization of 

work of the firm (office). Structural units. 

Obligations of employees. 

6 

 

2 Структура компанії. Стилі управління бізнесом. 

Фізичні особи. Юридичні особи. Товариства з 

обмеженою відповідальністю. Акціонерні 

товариства. Інші об’єднання. The structure of the 

company. Business management styles. Individuals. 

 Corporate entities. Limited Liability Company. 

Joint-Stock Companies. Other associations. 

6 

3 Види ділової кореспонденції. Схема, структура, 

зразки різних видів листів. Types of business 

correspondence. Scheme, structure, samples of 

different types of sheets. 

6 

4 Офіційно-ділове листування. Зразки ріpних видів 

листів. Official business correspondence. Samples of 

various types of letters. 

6 

5 Ділова кореспонденція. Структура, змістові 

частини та      оформлення ділового листа. Лист-

запит. Business correspondence. Structure, content 

and business lettering. Request letter. 

6 

6 Співбесіда з роботодавцем. Основні вимоги та 

норми етикету. Оголошення про пошук 

роботи/вакансії. Вимоги до кваліфікації. Interview 

with the employer. Basic requirements and standards 

of etiquette. Announcement of job search / vacancies. 

Requirements for qualification. 

6 

7 Укладання резюме та CV. Схема, структура, 

зразки. Resume and CV. Scheme, structure, 

samples. 

6 

8 Знайомство з діловим партнером. Підтримка 6 
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ділової розмови. Getting to know your business 

partner. Business conversation support. 

9 Ділові  діалогі і діалоги на митниці, у готелі, в 

аеропорту, на вокзалі тощо). Business dialogues 

and dialogues at the customs, at the hotel, at the 

airport, at the station, etc. 

6 

10 Зразок контракту (предмет, умови, дата тощо). A 

sample of the contract (subject, terms, date, etc.). 
6 

РАЗОМ 60 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

При вивченні дисципліни 

не передбачені індивідуальні заняття. 

 

                                   10. Методи навчання 

 

При вивченні дисципліни використовуються наступні методи навчання. 

1) Комунікативний метод. Основне завдання цього методу – організувати 

процес навчання іноземній  мові,  що буде адекватним  процесу  реального 

спілкування. На відміну від традиційної методики, головною метою навчання   

іноземній мові за цим методом є навчання  не  системі  мови,  а  її 

застосування в реальному спілкуванні. Основним засобом навчання виступають 

не письмові тексти та граматичні вправи, а ситуації, які моделюють реальне 

спілкування.   

2) Граматико-перекладний метод, метою якого є вивчення мови з ціллю 

вільного читання літературних текстів та розвиток логічного мислення 

студентів за допомогою граматичних вправ. Для досягнення даної цілі студенти 

повинні детально ознайомитись з граматичною системою мови та опанувати 

лексику.  

3) Аудіо-лінгвальний метод (мета – розвиток у студентів мовних навичок в 

строго визначеному порядку: аудіювання-говоріння-читання-письмо);  
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4) Когнітивний метод, що дає можливість студентам дослідити суть 

проблеми та заохотити їх до експериментів та креативності.  

5) Освітня технологія (технологія мовної освіти) – система методів 

навчання, що націлена на виховання та навчання студентів з використанням 

аудіо-візуальних засобів, освітніх фільмів, комп’ютерів. 

 

11. Методи контролю 

 

При вивченні дисципліни використовуються наступні методи контролю: 

поточний та підсумковий. 

Поточний контроль має системний, плановий і цілеспрямований 

характер. Він полягає у визначенні рівня та обсягу оволодіння знаннями, 

навичками і вміннями. Цей контроль здійснюють здійснюється викладачем у 

формі усного опитування, контрольних робіт, тестів, граматичних та лексичних 

завдань для перевірки засвоєння матеріалу студентами і отримання певної 

кількості балів у процесі планових  практичних занять. 

Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації 

завдань, сформульованих у навчальних програмах, планах підготовки та в 

інших документах, які регламентують навчально-виховний процес. Він 

охоплює і теоретичну, і практичну підготовку студентів, проводять його 

наприкінці семестру.  

 
12. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
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1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Окулова Л. О. Ведення ділового листування в сфері морських та зв’язаних з 

ними вантажних перевезень : навч. посібник для студентів ІІІ-ІV курсів 

факультету транспортних технологій та систем. Одеса, ОНМУ, 2015. 60 с. 

2. Окулова Л.О. «Практикум з ведення ділового листування у сфері морських та 

пов’язаних з ними вантажних перевезень», частина ІІ: навч. посібник для 

студентів ІV курсу факультету транспортних технологій та систем. Одеса, 

ОНМУ [електронний варіант], 2016. 76 с. 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Богацкий І.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Бізнес-курс 

англійської мови. К., 2005. 352 с.    

2. Буданова С. І., Борисова А. О. Business English. Ділова англійська мова. 2-е 

вид. Харків, 2006. 128 с.  

 

Допоміжна 

 

1. Кобзарь Е.И., Лешнева Н.А. Business English. Харьков, 2007. 152 с.  

2. Барановська Т. В. Граматика англійської мови. Збірник вправ: навч. посібник. 

Київ: ВП Логос-М, 2006. 384 с. 

3. Бессонова І. В.  Англійська мова (за професійним спрямуванням). Частина II: 

навч. посібник для дистанційного навчання. Київ: Університет «Україна», 

2005. 263 с. 

4. Уэстон Л. Бизнес английский за 30 дней: учебное пособие. Киев: Методика, 

2008. 288 с. 
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5. Шамхалова Н. А.  Сучасна ділова англійська мова: навч. посібник. Київ: 

КНЕУ, 2000. 164 с. 

 

                                      15. Інформаційні ресурси 

 

1. Business Spotlight. Resource site. URL: http//www.business-spotlight.com.ua  

2. English Club. Resource site. URL: http// www.EnglishClub.com  

3. Econimist. Resource site. URL: http//www.economist.uk  

4. Financial Councel. Resource site. URL: http// www.financialcouncel.com/articles  

5. GerPedia. Resource site. URL: http//www.GetPedia.com  

 

 

 

http://www.englishclub.com/
http://www.financialcouncel.com/articles

