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Міжнародна економіка 

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ 

Предмет: ІНОЗЕМНА БІЗНЕС МОВА 

Факультет: економічний 

Викладач: Старцева Н.М., Олійник Н.А. 

Курс 3                                                                                                     Обов’язковий  
                                                                                   Вибірковий Х 

                                                                           Річний: 
                                                                                          Семестр 1 та 2 Х 

Заг. кількість годин: 288 
Практичні: 198 
Самостійна робота: 90  
Модульні контрольні роботи: 4 
Кількість кредитів: 8 
            
Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна бізнес мова (англійська) ” є 
формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних 
мовленнєвих компетенцій з говоріння, читання, письма та аудіювання і здійснення в 
процесі навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента.  

 
Знати: базовий лексичний матеріал за темами професійного спілкування «Професії», 
«Заключення угод», «Компанія та спільнота»,  «Злиття та придбання», «Міжнародна 
торгівля»; матеріал за граматичною темою «Модальні глаголи»; лексичний матеріал за 
темами ділової кореспонденції: «Запити», «Відповіді на запити», «Замовлення», «Види 
оплати»; лексичний матеріал щодо реферування статей. 

 
Вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої діяльності; 
розуміти зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми; вільно, чітко й 
деталізовано висловлюватися щодо широкого спектру тем; висловлювати думку щодо 
актуальних питань (усно та  письмово); вміти вести дискусію, реферувати статті, чітко 
виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем 
академічного та професійного спрямування. 
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:  
Тема 1- лексико-граматичний переклад або комбінований тест. 
Тема 2 - лексико-граматичний переклад або комбінований тест, складання або переклад 
листа, усне реферування статті. 

 

 Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 
семестровий 
контроль 

(залiк) 

Сума 

 

Модуль 1 

 

 

Модуль 2 

 

30 

(15 + 15) 

(поточна успішність + 
модульна робота) 

30 

(15 + 15) 

(поточна успішність + 
модульна робота) 

40 100 

 
Шкала  оцінювання  

Оцінка  за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
протягом 
семестру 

Оцінка ЕСТS 

Для  екзамену,  
курсової роботи 
(проекту),  практики 

Для  зал ік у  

90-100 А відмінно  
80-89 В 
70-79 С 

добре  
 

60-69 D 
50-59 Е задовільно  

Зараховано 

1-49 FX Незадовільно  не зараховано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


