
Інформація з навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна: Ділова іноземна (англійська) мова
Усі факультети
Освітній рівень: бакалавр
Курс: третій 
Кількість кредитів:  3 ЄКТС 
Практичні заняття: 26 год.
Семестр, чверть: 5-й семестр, 9 та 10-а чверті 
Дисципліна за вибором

Викладачі:

                                                                                    

Кострицька Світлана Іванівна           Ісакова Марія Леонідівна        Зуєнок Ірина Іванівна        Лапіна Вікторія Олексіївна
Посада: завідувач кафедри                     Вчене звання: доцент  Посада: доцент
іноземних мов,  професор                       Посада: доцент                            Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат
Вчене звання: доцент                            Вчений ступінь: кандидат         Тел:. (056) 47-02-05 педагогічних наук 
Тел.: (056) 47-02-05                                 філологічних наук                       E-mail:zuyenok.i.i@nmu.one E-mail:lapina.v.o@nmu.one
E-mail: kostrytska.s.i@nmu.one              E-mail:isakova.m.l@nmu.one      Кабінет: 7/612                        Кабінет:7/802
 Кабінет: 7/605                                         Кабінет: 7/607 
                 

                                                                                           

 Хазова Оксана Валеріївна    Губкіна Вікторія                Тихоненко Валерія      Заболотникова Валентина     Нечай Наталія
 Посада: викладач                    Вікторівна Валентинівна                Василівна                                  Михайлівна
 E-mail: khazova.o.v@nmu.one  Посада:ст. викладач              Посада: ст. викладач     Посада: викладач                      Посада: ст.викладач
 Кабінет: 7/614                        E-mail:hubkina.v.v@nmu.onе  Кабінет:7/805                  E-mail:zabolotnikova.v.v@nmu.one   Кабінет: 7/609
                                                   Кабінет: 7/803                       E-mail: tykhonenko.v.v@nmu.one Кабінет: 7/610             E-mail: nechai.n.m@nmu.one
Результати навчання: ефективно спілкуватися іноземною мовою на теми, пов’язані з організацією 
та веденням бізнесу з представниками ділового співтовариства та з суспільством в цілому.
Бути здатним розуміти роботу інших, планувати і запускати власні бізнес-проекти. Розуміти та 
ефективно використовувати термінологію, властиву для ділового мовлення в усній та письмовій 
формі. Обговорювати проблеми, типові для ділового середовища, вести дискусію. Брати участь у 
зборах, нарадах, засіданнях тощо.
Презентувати результати своєї роботи в усній та письмовій формі.
Методи навчання: практичні заняття за сучасними методами викладання іноземних мов 
професійного спрямування, орієнтованими на розвиток креативності, критичного мислення, вміння 
працювати в команді та інших навичок ХХІ століття, проектна робота.
Передумова: Необхідні базові знання загально\ англійської мови.
Методичне забезпечення: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.
Екзаменаційна методика: Письмовий диференційований залік.
Реєстрація на курс: сайт університету – дистанційна освіта, дисципліни за вибором студента.
Реєстрація на екзамен: За розкладом. 
Зауваження: Ця дисципліна рекомендується студентам різних спеціальностей для розвитку 
компетентностей, необхідних для ведення бізнесу та ефективної роботи на підприємствах різних 
форм власності. Результатом проекту є бізнес-модель, розроблена іноземною мовою за допомогою 
знань  і вмінь, отриманих протягом курсу.
Мова: англійська.
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