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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

 

Прізвище, ім'я, по батькові: Семілетко Вячеслав Іванович 

Науковий ступінь (спеціальність): Кандидат педагогічних наук за спеціальністю «Теорія та 

історія педагогіки» 

Посада: Доцент кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти 

ORCID:  0000-0001-9581-416Х  

Профіль: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=azrgYG

0AAAAJ 

e-mail: visemil@ukr.net 

Контактний телефон: +38-067-703-23-46 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, освітній 

рівень 

Загальні характеристики Навчальне навантаження з 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань Обов’язкова/вибіркова Курс підготовки: 

05 Соціальні і поведінкові 

науки 

 1 

Спеціальність 

053 Психологія 

Загальна кількість кредитів 

ЄКТС 

3 Семестр підготовки: 

Загальна кількість годин 90  1, 2 семестр 

Освітня програма 

Психологія 

Кількість аудиторних 

годин 

20 Лекції 

 10 

Кількість годин 

самостійної роботи 

70 Практичні, семінарські 

 10 

Освітній рівень  

перший (бакалаврський) 

Мова навчання – українська 

(English) 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 70 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

 2.1  Інформація про доступність в мережі   

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку. 

Платформа: https://profosvita.org/  

Консультації і практичні 

заняття онлайн: 

Доступ надається в індивідуальному порядку. 

Платформа: https://cp.mywebinar.com/#webinars 

2.2  Рецензенти 

   1.  Глотов О.Л., доктор філол.. наук, професор Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії  імені Т. Шевченка 

   2.  Кулішов В.С., канд.. пед.. наук, доцент каф. МПО та СГД  БІНПО 

https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=azrgYG0AAAAJ
https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=azrgYG0AAAAJ
https://profosvita.org/
https://cp.mywebinar.com/#webinars
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3. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання дисципліни  навчити майбутніх фахівців спілкуватися  

іноземною мовою в усній і письмовій формі, 

удосконалювати вміння та навички аудіювання, 

читання  та діалогічного мовлення  завдяки 

розширенню словникового запасу  шляхом 

читання та обговорення текстів, діалогів, 

виконання вправ, які базуються на автентичних 

джерелах. Крім того, мета передбачає навчити 

вести ділове листування, писати резюме. 

Завдання вивчення дисципліни - формування у майбутніх фахівців системи 

знань про практичне використання 

поширених граматичних конструкцій 

англійської мови у побутовому 

спілкуванні; 

- набуття вмінь використання фахової 

літератури англійською мовою; 

- розвиток  практичних навичок спілкування  

на роботі  в умовах офісу;  

- удосконалення навичок проведення 

зустрічей, презентацій, інтервю  

англійською мовою. 

-  знаходити нову текстову, графічну, аудіо 

та відео інформацію, що міститься в 

англомовних галузевих матеріалах (як у 

друкованому, так і в електронному 

вигляді), користуючись відповідними 

пошуковими методами і термінологією; 

- аналізувати англомовні джерела інформації 

для отримання даних, що є необхідними 

для виконання професійних завдань та 

прийняття професійних рішень;   

- писати професійні тексти і документи 

англійською мовою з галузевих питань; 

-  писати ділові та професійні листи, 

демонструючи міжкультурне розуміння та 

попередні знання у конкретному 

професійному контексті;  

-  перекладати англомовні професійні тексти 

на рідну мову, користуючись двомовними 

термінологічними словниками, 

електронними словниками та програмним 

забезпеченням перекладацького 

спрямування. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

МОВЛЕННЄВІ ВМІННЯ 

 Аудіювання 

 По закінченні курсу студенти зможуть:  
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• 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; 

 • розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування;  

• розуміти загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних 

радіо- і телепередачах, пов'язаних з академічною та професійною сферами; 

 • розуміти досить складні повідомлення та інструкції в академічному та 

професійному середовищі;  

• розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання 

(наприклад, «намір зробити зауваження»); 

 • визначати позицію і точку зору мовця; 

 • розрізняти різні стилістичні регістри в усному та письмовому 

спілкуванні з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми 

різного віку і соціального статусу, маючи при цьому різні наміри спілкування. 

 Говоріння  

Діалогічне мовлення  

• реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію 

під час детальних обговорень, дискусій, офіційних перемов, лекцій, бесід, що 

пов'язані з навчанням та професією; 

 • чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та 

професійному житті (наприклад, в семінарах, дискусіях); 

 • поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних 

ситуаціях (наприклад, у засіданнях, перервах на каву, вечірках); 

 • реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування;  

• телефонувати з конкретними цілями академічного і професійного 

характеру, висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- і телевізійних 

програм, пов'язаних з академічною та професійною сферами; 

 • реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та інструкції в 

академічному і професійному середовищах, адекватно реагувати на 

позицію/точку зору співрозмовника; 

 • пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і 

стосуються її напряму, стилю та основних наголосів; 

 • виконувати мовленнєві функції, реагувати на них, гнучко користуючись 

загальновживаними фразами.  

Монологічне мовлення 

 

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, 

пов'язаних з навчанням та спеціальністю; 

 • користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань 

у чіткий, логічно об'єднаний дискурс.  
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Читання  

 

• розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з 

підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернетівських 

джерел;  

• визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов'язаних з 

навчанням та спеціальністю; 

 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки 

висловлювання (наприклад, службових записок, листів, звітів); 

 • розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, 

специфікаціях (наприклад, стосовно функціонування пристроїв/обладнання); 

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію 

(наприклад, листи, факси, електронні повідомлення тощо) 

 • розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з 

друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і 

соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування; 

 

 Письмо 

 

 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з 

особистою та професійною сферами (наприклад, заяву) 

 • писати у стандартному форматі деталізовані завдання і звіти, пов'язані з 

навчанням та спеціальністю; 

 • готувати і продукувати ділову та професійну кореспонденцію; 

 • точно фіксувати повідомлення по телефону та від відвідувачів;  

• писати з високим ступенем граматичної коректності резюме, протокол;  

• заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим 

ступенем граматичної коректності;  

• користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у 

чіткий, логічно об'єднаний дискурс; 

 • виконувати мовленнєві функції та реагувати на них, гнучко 

користуючись загальновживаними фразами.  

 

По закінченні курсу студенти здатні:  

Пошук інформації 

 

 • запитувати з метою пошуку інформації;  

• знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або предметом 

навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту 

або показником, довідниками, словниками та Інтернетом; 

 • запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов'язану з 

навчанням або спеціальністю;  

• прогнозувати інформацію, користуючись для цього "ключами", 

наприклад, заголовками, підзаголовками, ім'ям автора та ін.  
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Академічне мовлення 

 

 • виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов'язаних з 

навчанням;  

• враховувати аудиторію і мету висловлювання; 

 • викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати ідеї; 

 • користуватись відповідними правилами презентації, мовою жестів і т.д.;    

• коментувати таблиці, графіки і схеми; 

 • користуватись адекватними стратегіями під час дискусій, семінарів та 

консультацій; • орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови виступу; 

 • дотримуватись теми виступу;  

• враховувати різні точки зору; 

 • виділяти головну ідею, розширювати й розвивати її; 

 • розпочинати дискусію, підсумовувати, головувати під час дискусії. 

 

 Академічне письмо 

 

 • тлумачити, порівнювати і зіставляти таблиці, графіки та схеми;  

• узагальнювати, перефразовувати й синтезувати ідеї з різних типів 

текстів (наприклад, із статей, дослідницьких проектів); 

 • фіксувати й письмово викладати результати досліджень (наприклад, 

опитування думки, огляд теми);  

• робити адекватні і придатні для користування конспекти з 

різноманітних інформаційних джерел;  

• писати звіти (наприклад, згідно проекту);  

• враховувати аудиторію та мету висловлювання; 

 • стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї; 

 • писати вступ/висновки; 

 • організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та 

підзаголовками;  

• користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців в єдиний 

текст; 

 • коректно наводити цитати; 

 • складати бібліографію; 

 • вичитувати та виправляти роботу.  

 

Організація та самоусвідомлення 

 

 • розробляти індивідуальні навчальні плани; 

 • ефективно користуватися навчальними ресурсами (наприклад, 

словниками, довідниками, Інтернетом); 

 • усвідомлювати індивідуальний стиль навчання/мислення; 

 • вести навчальні/аналітичні щоденники; 

 • сумлінно вести облік прочитаного матеріалу, важливих посилань, 

цитат. 
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 По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання: 

 • граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

 • правил англійського синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і 

продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;  

• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів; • академічного 

і професійного мовлення; 

 • широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є 

необхідним в академічній та професійній сферах. 

 

5. ПРЕРЕКВІЗИТИ 

«Українська мова за професійним спрямуванням» 

 

6. ПОСТРЕКВІЗИТИ  

«Загальна психологія». 

  

7. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль №1 Basic grammar 

 

Тема 1 Basic grammar patterns  

 

     Граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу.   Граматичні структури, 

значення граматичних елементів, категорій, часових форм, що є необхідними для гнучкого 

вираження думки та понять, а також для розуміння текстів у професійній сфері.  

 

Тема 2  Practical English.  

 

            Основна англійська лексика для психологів. Функціональна лексика ділової 

англійської мови тематики, що вивчається протягом семестру;  Основні принципи, методи та 

лінгвістичні особливості анотування та реферування текстів; Іншомовні особливості  

листування: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект.  

  

Змістовий модуль №2  Intercultural Communication 

 

Тема 3  About myself.   
 

       Ведення бесіди в нормальному темпі, використовуючи лексику вивченої теми, реагувати 

на задані питання, конструювати й розігрувати діалоги. Ведення діалогів етикетного 

характеру. Ведення діалогу-розпитування.   Ведення підготовленого та непідготовленого 

діалогу - обмін думками чи повідомленнями. Монологічне мовленням у типових, близьких 

до пройдених тем, ситуаціях спілкування.   

  

  

Тема 4    Cultural habits in Great Britain 
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     Ритуально-етикетні й вербально-етикетні норми та правила поведінки у ситуаціях 

ділового міжкультурного спілкування: при зустрічі, знайомстві, звертанні, поздоровленні, 

запрошенні, подяці, у телефонній розмові, довідковому бюро. 

   Міжкультурні відмінності та їх роль у комунікації; формування стійкого світогляду, 

формування політичної свідомості та культури, активності та творчої ініціативи при 

вирішенні сучасних проблем, соціальної відповідальності за діяльність організації, здатності 

до ефективної комунікаційної взаємодії, засвоєння культури спілкування, прийнятої у 

сучасному цивілізованому світі.  Підписування адреси.     

    

           Тема 5  Conversational  patterns 

      Мовленнєві формули звертання, прощання, початку, закінчення промови. Лексика 

ділового спілкування, включаючи спеціалізовані фрази ділової англійської. 

 Занотовування інформації, коротких повідомлень і записок з дотриманням 

каліграфічних, графічних та орфографічних норм. 

 

 

8 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

теми 

Назва модулів і тем Форми організації навчання, 

кількість годин 

Література, 

інформаційні 

ресурси Денна форма Заочна форма 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

р
о
б

о
ти

 
С

ам
о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 
Л

ек
ц

ії
 

П
р
ак

ти
ч
н

і,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

р
о
б

о
ти

 
С

ам
о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Змістовий модуль №1    Basic grammar 

 

1  Basic grammar patterns     2 2 20 1, 2 

2  Practical English    2 2 20 2, 8 

Змістовий модуль №2   Intercultural Communication.  
3 About myself    2 2 8 1,3,5 

4 Cultural habits in Great Britain    2 2 14 3,5 

5  Conversational  patterns      2 10  

 Разом    8 10 72  

 

9. ПРАКТИЧНІ / СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ, ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

№ Тема заняття / Назва лабораторної роботи Кількість годин 

з/п Денна Заочна 

1. Word order. Verbs and tenses  2 

2.  Common expressions  
 

 2 

3. Making my resume 
 

 2 
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4. Socializing 
 

 2 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Завдання до практичних робіт - profosvita.org 

 

10. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

10.1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ. 

 

До теми 1   

Translate the reported speech 

a She reminded him to write the letter. 

b She said (that) she would see him soon. 

c He offered to help them with the project. 

d He told her (that) he had read the contract. 

e He suggested (that) she (should) take the train. 

f He denied reading the report.  
 

      До теми 2 

Change the direct questions below to indirect questions 

a. What time is it? (Could you tell me …) 

b. Where’s the manager’s office?(Do you know …) 

c. How does the machine work?(Could you explain…) 

d. When did you join the company? (Could you tell me …) 

e. Why did he sell the company? (Do you know…) 

f. Is she efficient? (Do you think …) 

g. Can I borrow your pen? (Do you mind if …) 

 

До теми 3 

 

Answer the questions below 
1. What leaders must BE, KNOW and DO to gain fellowship? 

2. What kind of job would you like to do? 

3. Are you ready to work hard to make a career?  

4. Would you like to be rich or famous?  

5. What skills do you need for the job you have chosen?  

6. Do you think you possess the qualities required for the job you would like to do? What are 

they?  

 

 

 

До теми 4 

Here are some tips which might be given to travelers. Decide on the following questions. 

 Which advice would you give to someone who is coming to your country? 

 Which advice would you personally follow when visiting a foreign country? 

  

  

 Photocopy the information page of your passport (the one with your picture on it) and store 

it in a safe place in case your passport is lost or stolen. 
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 Avoid unnecessary physical contact with strangers. If you are pushed, check your 

belongings immediately. 

 Keep valuable documents out of sight. 

 Keep your passport, tickets and other important documents with you. 

 Never agree to transport anything for a stranger. 

 Keep your hotel key with you when you leave the hotel, is possible. 

 Find out which parts of the city are unsafe at night and avoid them. 

 Walk confidently, as if you know exactly where you are going to. 

 

 

                                                                     До теми 5 

Communication quiz 

Which of these forms of communication will be most used  and least used in the future 

a mobile phones b video phones c Internet d faxes 

                                   e video conferencing   f  letters 

How much time a day do you spend at work on the phone and on written communications? 

a 10 minutes or Less  b 20-30 minutes 

c 30-60 minutes d over an hour 

Who do you find it the most and least difficult to communicate with? 

a your boss  b the opposite sex c foreign clients 

d children  e relations outside your immediate family  

When you're talking, how much of the time do you use gestures? And on the phone? 

a 0-10% b 20-40% c 50-70% d 80-90% e 100%  

Which form of communication with clients and suppliers do you prefer? 

a face-to-face b telephone   c written  

When communicating face-to-face with someone, how often do you touch that person? 

a never b occasionally c quite often d frequently 

  

 

  

10.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

1. Розробити і подати своє резюме англійською мовою  (9-12 слайдів). 

2. Розробити план проведення інтерв’ю англійською мовою  (скорочений варіант). 

 

10.3. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант I. 

I. Перепишіть речення. Визначте по граматичних показниках до якої частини мови 

належать слвоа, що оформлені закінченням - s, та яку із вказаних функцій  це 

закінчення виконує: 

1)  показник 3 особи однини дієслова в Present Indefinite; 

2)  показує на множину іменника; 

3)  показник присвійного (родового) відмінка іменника (див. зразок виконання вправи 1, с.   ). 

 Перекладіть речення на українську мову. 

1.  Work is necessary to people’s psychological well-being. 

2.  Later theorists argued that Theory Y makes much greater demands on both workers and 

managers than Mc Gregor  realized. 

3.  JIT encourages production workers to exceed their production targets. 

ІІ. Оберіть вірну відповідь 
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During a break for a meeting between you and a group of Saudis, you walk into the men’s room to 

find a few of them washing their feet in the sink. You think: 

1.  They must have had smelly feet  

2.  They are simply freshening themselves up 

3.  Are preparing to read their prayers 

III. Перепишіть і перекладіть речення, що мають різні ступені порівняння 

прикметників. 

1.  There is consequently more  industrial than consumer marketing, even though ordinary 

consumers are seldom exposed to it. 

2.  The best form of advertising is probably word-of-mouth advertising, which occurs when people 

tell their friends about the benefits of products or services that they have purchased . 

3.  In many markets, there is often also a distinct market challenger, with the second-largest market 

share. 

IV. Перепишіть і перекладіть речення на українську мову. Зверніть увагу на переклад 

модальних дієслів. 

1.  Could I borrow your ladder, please. 

2.  Passengers are allowed to take one bag onto the plane. 

3.  I must buy a paper. I want to see the latest economic news. 

V. Перепишіть речення, визначте видо-часові форми дієслів та вкажіть їх інфінітив. 

Перекладіть речення на українську мову (див. зразок виконання вправи № 5). 

1.  The client company generally gives the advertising agency an agreed budget. 

2.  Public relations is concerned with maintaining, improving or protecting the image of a company 

or product. 

3.  Shareholders, banks, and others advancing funds to the company will want to be assured of the 

security of their investment. 

VI. Письмово перекладіть.     

Table Manners  

• Wait to be told where to sit.  

• Table manners are Continental -- hold the fork in the left hand and the knife in the right 

while eating.  

• Always keep your hands visible when eating. Keep your wrists resting on the edge of the 

table.  

• Do not begin eating until the hostess invites you to start.  

• Bread and shrimp are the only foods eaten by hand. Even fruit is eaten with utensils.  

• Accept second helpings.  

• When passing salt and pepper shakers, put them on the table within the person’s reach. Do 

not give them directly. 

• Men should keep their jacket on at meals unless the host removes his.  

• Finish everything on your plate. Finns do not appreciate waste.  

• When you have finished eating, place your knife and fork across your plate with the prongs 

facing down and the handles facing to the right. 
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Варіант II. 

1.  Перепишіть речення. Визначте по граматичних показниках до якої частини мови 

належать слвоа, що оформлені закінченням - s, та яку із вказаних функцій  це 

закінчення виконує: 

1)  показник 3 особи однини дієслова в Present Indefinite; 

2)  показує на множину іменника; 

3)  показник присвійного відмінка іменника (див. зразок виконання впр. 1) 

 Перекладіть речення на українську мову. 

1.  The agency’s media planners have to decide what percentage of the target market they want to 

reach. 

2.  In most financial centres, there are also branches of lots of foreign banks, largely doing 

Eurocurrency business. 

3.  The planning of cash requirements enables the organization to foresee both surpluses and 

shortages. 

ІІ. Оберіть вірну відповідь 

You are beginning negotiations with a Chinese company. From the start of the meeting the Chinese 

team show great humility and deference. You should think: 

1.  Such behaviour is a ploy designed to gain concessions  

2.  Such behaviour is just the way Chinese people are 

3.  Such behaviour shows these negotiations will be easy. 

III. Перепишіть і перекладіть речення, що мають різні ступені порівняння 

прикметників. 

1.  Market testing, contracting-out, down-sizing are steadily transferring workers into much less 

secure work patterns. 

2.  Industrial relations tend to be better in countries, industries and companies where 

communications are good. 

3.  France has the lowest number of workers in trade unions in the industrialized world. 

IV. Перепишіть і перекладіть речення на українську мову. Зверніть увагу на переклад 

модальних дієслів. 

1.  You can meet variation in product demand. 

2.  Failure to meet financial obligations as they come due may be most serious and could lead to 

bankruptcy. 

3.  This task has to be done. 

V. Перепишіть речення, визначте видо-часові форми дієслів та вкажіть їх інфінітив. 

Перекладіть речення на українську мову (див. зразок виконання вправи № 5). 

1.  In the 1920 s, many large American corporations began, on a wide scale, to establish pension 

funds, employee stock ownership, life insurance scheme, unemployment compensations funds. 

2.  The factors are responsible for the collection of debts, but this is always at a high cost to the 

company. 

3.  At a location where a company is buying pollution rights, it is possible in the short term for air 

quality to worsen. 

VI. Письмово перекладіть. 

Egalitarianism in Danish Society 

• Denmark is an egalitarian society.  

• Interestingly this is reflected in their language, which employs gender-neutral words.  

• Most Danes are modest about their own accomplishments and are more concerned about 

the group than their own individual needs. 

• Maternity and paternity leave provisions are particularly generous in Denmark. 
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 • Men are more actively involved in child-rearing activities than in many countries, although the 

division of domestic chores is similar to other developed countries. 
 

 
 

 

Варіант III. 

1.  Перепишіть речення. Визначте по граматичних показниках до якої частини мови 

належать слвоа, що оформлені закінченням - s, та яку із вказаних функцій  це 

закінчення виконує: 

1)  показник 3 особи однини дієслова в Present Indefinite; 

2)  показує на множину іменника; 

3)  показник присвійного (родового) відмінка іменника (див. зразок виконання вправи 1, ). 

 Перекладіть речення на українську мову. 

1.  Since the US $ is the world’s most important trading currency - an   because the US has for 

many years had a huge trade deficit - there is a market of many billions of Eurodollars. 

2.  Pollution rights or emission rights, long advocated by economists, were endorsed in the 1990 

clean air act. 

3.  Growing numbers of scientists believe that within 50 years, the Earth’s temperature will climb to 

dangerous levels.. 

ІІ. Оберіть вірну відповідь. 

While in South Korea, you present a gift to a new client to thank him for his hospitality and to 

cement your business relationship. He/she refuses to accept the gift. You should: 

1.  Apologise for offending him/her 

2.  Insist he/she takes it until it is accepted 

3.  Offer it to someone else from his/her company. 

III. Перепишіть і перекладіть речення, що мають різні ступені порівняння 

прикметників. 

1.  The lowest point on the business cycle is called a trough, which is followed by a recovery or an 

upturn or upswing or a period of expansion. 

2.  A peak is reached when (or just before) people begin to consume less, for whatever reason.  

3.  What makes a bank more willing to lend money? 

IV. Перепишіть і перекладіть речення на українську мову. Зверніть увагу на переклад 

модальних дієслів. 

1.  Cash discounts can be used to secure early repayments. 

2.  When stock levels fall re-orders have to be initiated via the purchasing functional area. 

3.  Progressive taxes may discourage people from working extra hours. 

V. Перепишіть речення, визначте видо-часові форми дієслів та вкажіть їх інфінітив. 

Перекладіть речення на українську мову (див. зразок виконання вправи № 5). 

1.  The good society protects and improves life in its planetary dimension. 

2.  As a result, employers will either reduce investment or start to lay off workers, and a downswing 

will begin. 

3.  Investment is closely linked to consumption, an only takes. 

VI. Письмово перекладіть. 

Gift Giving Etiquette 

• Danes give gifts to family and close friends for birthdays and Christmas.  

• If invited to a Danish home for dinner, bring flowers, good quality chocolates or good 

quality wine. A bouquet of mixed wildflowers makes an excellent gift.  

• Flowers should be wrapped.  
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• If you are invited to dinner or a party, it is polite to send flowers in advance of the event.  

• Red wrapping paper is always a good choice.  

 • Gifts are opened when received. 

 

 

Варіант IV. 

1.  Перепишіть речення. Визначте по граматичних показниках до якої частини мови 

належать слова, що оформлені закінченням - s, та яку із вказаних функцій  це 

закінчення виконує: 

1)  показник 3 особи однини дієслова в Present Indefinite; 

2)  показує на множину іменника; 

3)  показник присвійного (родового) відмінка іменника (див. зразок виконання вправи 1, с.   ). 

 Перекладіть речення на українську мову. 

1.  Commercial banks hold customers’ deposit and make loans . 

2.  The Italian governmental knows that about one sevenths of national income escapes taxation. 

3.  In the good society, there must be attention to a range of activities that are beyond the time 

horizons of the market economy. 

ІІ. Оберіть вірну відповідь. 

You are the new manager in an Indian office. You ask one of your supervisors to move a desk and 

place it in another corner of the office. The next day you notice it has not yet been done. Why? 

1.  The supervisor was offended you asked him/her and refused to do anything about it 

2.  The supervisor could not find a labourer to move it and would not do so him/herself 

3.  Because things get done slowly in India 

III. Перепишіть і перекладіть речення, що мають різні ступені порівняння 

прикметників. 

1.  Sales taxes are unfair because poor people spend more than the rich.. 

2.  You can be more flexible in product scheduling, and have longer lead times and lower cost 

operation through larger production runs with fewer set-ups. 

3.  This work is the most difficult one. 

IV. Перепишіть і перекладіть речення на українську мову. Зверніть увагу на переклад 

модальних дієслів. 

1.  If you pay a lot of your income into a pension fund or life insurance policy you never have to 

pay tax on it. 

2.  You can take advantage of quantity discounts in purchasing. 

3.  You may have to reduce prices to stimulate demand. 

V. Перепишіть речення, визначте видо-часові форми дієслів та вкажіть їх інфінітив. 

Перекладіть речення на українську мову (див. зразок виконання вправи № 5). 

1.  When economic agents recognize that prices and wages have to fall, the economy will come 

back to normal. 

2.  IBM makes management the company’s single biggest business.  

3.  They wanted to borrow money to buy more computers for them selves, on which to try out 

elaborate new software programs. 

VII.  Письмово перекладіть. 

 Portuguese Dining Etiquette 

• If invited to a dinner arrive no more than 15 minutes after the stipulated time. 

• You may arrive between 30 minutes and one hour later than the stipulated time when 

invited to a party or other large social gathering.  

• Dress conservatively. There is little difference between business and social attire.  
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• Do not discuss business in social situations.  

• If you did not bring a gift to the hostess, send flowers the next day.  

• Table manners are formal.  

• Remain standing until invited to sit down. You may be shown to a particular seat.  

• Table manners are Continental -- the fork is held in the left hand and the knife in the right 

while eating.  

• Do not begin eating until the hostess says “bom appetito”.   

• Do not rest your elbows on the table, although your hands should be visible at all times.   

• Most food is eaten with utensils, including fruit and cheese.  

• Keep your napkin to the left of your plate while eating. Do not place the napkin in your 

lap. When you have finished eating, move your napkin to the right of your plate.  

• If you have not finished eating, cross your knife and fork on your plate with the fork over 

the knife.  

• Leave some food on your plate when you have finished eating.  

• Indicate you have finished eating by laying your knife and fork parallel on your plate, tines 

facing up, with the handles facing to the right.  

 

 

11. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 2 балів). 

Підсумковий контроль за змістовний модуль (виконання індивідуального завдання) – 

2 модуля (ПМК 1 – 15 балів, ПМК 2 – 15 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 6 балів, СР 2 – 6 балів, СР 

3 – 5 балів, СР 4 – 5 балів). 

Підсумковий контроль – залік (40 балів). 

 

11.1 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

Cross-Cultural Awareness Test 

Say whether the following statements are true or false:  

1. Japanese often send money to bereaved friends as an expression of sympathy (bereaved = lost a 

close relative) (44% T)  

2. Armenian and Georgian belong to the same language family (42% F)  

3. Shaking hands with women is acceptable in Indonesia (23% T)  

4. Number 4 is considered lucky in Japan (48% F)  

5. Eating with left hand is taboo in Saudi Arabia (67% T)  

6. Korean is the third largest language group in Los Angeles (47% T)  
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7. Brazilians usually wear black shoes in the offices (37% F)  

8. Finland is the most socialized of the 4 Nordic countries (62% F)  

9. Japanese and Chinese can read each other`s newspapers (78% F)  

10. White flowers in Japan are given at funerals (78% T)  

11. You should take chocolates to a Finnish hostess the first time you visit her home (65% F)  

12. Mexicans are supposed to keep their hands on the table during a meal (72% T)  

13. In Britain you tip your plate away from you when eating soup (67% T)  

14. Spaniards like to maintain eye contact during conversations (75% T)  

15. Germans shake hands more often than Englishmen (60% T)  

16. North American Indian languages are undeveloped and primitive (71% F)  

17. Arabs expect gifts to be opened in front of the giver (29% F)  

18. Japanese, unlike Chinese, do not mind "losing face" (84% F)  

19. Japanese usually discuss important decisions in informal meetings (54% T)  

20. Arabian businessmen separate personal friendship from business (45% F)  

21. Most Japanese managers have a private offices (51% F)  

22. Germans like deadlines (82% T)  

23. Japanese like deadlines (32% F)  

24. Most decisions in Japanese companies are made by middle management (47% T)  

25. Most Scandinavians start their bargaining with what is in their opinion, the fair price 

(bargaining = negotiating) (75% T)  

26. Title and rand are very important for Egyptians (69% T)  

27. Japanese close their eyes during a meeting when the speaker is boring (57% F)  

28. All Arabs are Muslims (85% F)  

29. A Japanese signifies "two" by having 3 fingers up and 2 down (37% T)  

30. More Australians live in the country than in the cities (66% F)  

31. Lithuanian is a Slavic language (34% F)  
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32. British people drink more than 200 million cups of tea a day (84% T)  

33. In Thailand a pale face is a sign of beauty in a woman (75% T)  

34. Britain has a higher rate of literacy than Iceland (54% F)  

35. The typical Japanese company regards market share as more important than profit (72% T)  

36. The further South you go in Europe, the more authoritarian the boss is expected to be (69% T)  

37. Italian executives often come to business meetings in designer sports jackets and flannels (36% 

T)  

38. American businessmen dislike detailed written contracts (61% F)  

39. Japanese Chief Executives wear overalls when visiting their workers (54% T)  

40. Japanese CEO`s occasionally commit suicide if the company goes bankrupt (71% T)  

1. The average result for this questionnaire was 23 points out of 40. The maximum score was 

35, the lowest I haven't counted. Only less than 10% got lower score than 20, so the median 

should be pretty much around 22 points.  

 

 

What is the point in this dialogue ? 
 Hi, Alice. How are you getting on?  

 Fine, as usual, thanks, Jim. What about you'?  

 I'm OK. It's nice to see you.  

 You too. I'm glad you are not in a hurry and we have time to talk today.  

 Sure.  

 Can you give me a piece of advice'?  

 Well, I'll try if I can.  

 You know I've been always good at cooking. It interests me. I am thinking of starting my 

own business - cafe.  

 It might be a good idea.  

 I guess I must learn about the responsibilities of going into business.  

 Are you going into this business by yourself?  

 Exactly. I'd like to have a cafe with my name on it where I make the decisions and where I 

control the profits.  

 You seem to be resolute so I'll try to help you. If you go into business alone, it is called sole 

proprietorship. In such case you needn't consult a lawyer to form the business. You can start 

or you can stop your business whenever you like.  

 It sounds encouraging. What else can you tell me? There is no need to consult partners or a 

board of directors. So you can put your policies into effect quickly. You decide on your 

vacation, hours, salary, hiring and firing.  

 Well, that's not bad.  

 Wait a moment. I believe I have to tell you about the risk involved.  

 What do you mean?  

 First of all, the most important risk is that you have unlimited liability. It means that you are 

responsible for all your business debts.  

 So if the business fails, I have to declare personal bankruptcy, don't I?  

 That's what I mean. You can lose your personal assets.  

 Well, it's rather disappointing. What other things should I know?  
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 You won't get tax benefits which partnerships or corporations can get.  

 I know about it. By the way do you know of a good accountant to do my taxes?  

 Of course. You'll also have to hire a good bookkeeper if you can't do your books yourself.  

            I can't say anything definite about that. I have to think it over. 
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1.  

 

11.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. A strange island. Англійська мова. Методичний посібник Intercultural Awareness: 

для учасників міжнародних програм / Ляшенко І.В. – Б.Ц..: Вид. центр  БНАУ, 2008– 244 с. 

 

Допоміжна  

1. Mark Powell “In Company”. Macmillan Education, 2008. 

2. Luke Prodromou “Grammar and Vocabulary for First Certificate”. Pearson Education Ltd, 

2001. 

3. English Grammar in Use / Raymond Murphy. – 2
nd 

ed. – Cambridge University Press, 1994. – 

350 p.   

4.  Юсухно С.І. Методичні вказівки BUSINESS ENGLISH GRAMMAR & PRACTICE 

ЧАСТИНА 1. .- Чернігів: ЧДТУ, 2006. - 109 с.  

5. 9 Юсухно С.І. Методичні вказівки BUSINESS ENGLISH GRAMMAR & PRACTICE. 

Частина II.- Чернігів: ЧДТУ, 2011. - 146 с. 

6.  Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів-бакалаврів, 

які вступають до магістратури та отримують освіту англійською мовою = Methodological 

instructions for practical classes in the English language for Bachelors wishing to take a Master 

course in English / уклад.: В. В. Вракіна, Т. І. Беркутова, Є. В. Танько ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2019. – 40 с. – Англ. мовою 

7. Conversation Topics / Л.К. Валентинова, І.А. Кривонос, О.А. Тітова [та ін.]; за ред. Т.В. 

Жукової. – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2012. – 

84 с. 

8. Артемчук Г.І. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва 

[та ін.] – К.: Ленвіт, 2003. – 168 с.  

9. Аспіналь Т. English in 20 minutes a day / Т. Аспіналь, Р. Вайат, Е. Робинсон. – Лондон: 

ЗАО Издател. Дом Ридерз Дайджест, 2006. – 288 с.  

10. Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык / Н.Ф. 

Бориско. – К.: Инкос, 2001. – 267 с.  

11. Великобритания : лингвострановедческий словарь / Р.У. Рум, Л.В. Колесников, Г.А. 

Пасечник [и др.] – М.: Рус. яз., 1978. – 480 с. 

 

 

Сума балів за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка за  

шкалою ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 -64 D 
задовільно 

50 – 54 E 

35 – 49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1 – 34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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 Мультимедійні курси 

 

 1. Bridge to English: Комп'ютерна програма активного вивчення лексики та граматики 

англійської мови. – Intense Educational Ltd (UK), 2010. 

 2. Dictionary of International Business Terms, Second Edition / John J. Capela. – Barron's 

Educational Series Inc., 2000.  

3. English for Business Communication: Мультимедійний курс ділової англійської мови. – 

Мультисофт, 2006.  

4. English for Communication: Мультимедійний курс англійської мови. – Мультисофт, 2006.  

5. Pronunciation test: Тестування вимови (англійська мова). – Intense Educational Ltd (UK), 

2010.  

6. The Oxford Business Shelf: Електронний словник ділової англійської мови. – OUP, 1994.  

7. TOEFL: Офіційний тест на знання англійської мови як іноземної. – AlexSoft, 2000. 

 8. Англійська мова для спілкування. – AlexSoft, 2000. 

 

 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

 1. Esl.about.com - сайт містить велику кількість статей, присвячених вивченню ділової 

англійської мови; порад, рекомендацій та прикладів для написання ділових листів, 

складанню резюме, важливу інформацію про підготовку до міжнародних іспитів, також 

можна перевірити свої знання, виконавши цікаві та корисні вправи та тести на знання ділової 

англійської. 

2. Writing-business-letters.com  - як зрозуміло з назви, він присвячений особливостям 

складання ділових листів. На сайті можна знайти 7 безкоштовних уроків з написання ділових 

листів, а також приклади готових офіційних листів на різні теми. 

3.  English-test.net  - на сайті зібрані посилання на тести, вправи та уроки для всіх рівнів. 

Найбільш популярними  з них є вправи з написання ділових листів, складання резюме, 

підготовки до співбесіди, а також тести на знання ідіоматичних висловів. 

4.   Eslgold.com – сайт, на якому зібрані багато тематичних статей для розширення ділового 

вокабуляру. Містить велику кількість власних вправ та посилань на вправи інших сайтів на 

перевірку знань ділової англійської мови. 

5. Breakingnewsenglish.com – особливістю цього сайту є те, що тексти для читання, вправи 

для виконання, що містяться на ньому – це не вигадані історії або художні твори, а актуальні 

новини світу. Тексти новин адаптовані для різних рівнів. До кожної «новини» є граматичні 

завдання, аудіювання та іншого типу вправи. 

 

 

14. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 1 бал. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому випадку за відвідування 

лекційних та практичних занять бали нараховуються за результатами тестування по темі 

лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (практичне заняття – 2 бали; 

http://goo.gl/53wuDe
http://goo.gl/mGi8F0
http://goo.gl/ya16Px
http://goo.gl/CiVuUe
http://goo.gl/o8QQ5y
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самостійна робота – 3 бали). Перескладання заліку/екзамену відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту за відсутності плагіату. Кожен повинен надати 

особисто підписану електронну довідку (скріншот) про відсутність плагіату в письмових 

роботах та заліковій/екзаменаційній роботі, інакше вони можуть не зарахуватись. 

Списування під час підсумкового контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). За плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) 

знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 


