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Мета курсу — вдосконалення і подальший розвиток знань, навичок та вмінь 

студентів у різних видах мовленнєвої діяльності, оволодіння нормами ділового 
спілкування, розширення знань про особливості офіційно-ділового стилю, 
класифікацію та структуру документів різного рівня, вимоги щодо оформлення та 
укладання ділових паперів, засвоєння етикету ділової кореспонденції. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Ділова англійська мова» в структурно-
логічній схемі пов’язана з вивченням таких дисциплін, як: «Українська мова (за 
проф. спрям.)», «Історія української культури», «Філософія», «Іноземна мова», 
«Інформаційно-комунікаційні технології в галузі музичного мистецтва», «Правове 
регулювання в галузі культури і мистецтв», «Арт-менеджмент», «Сценічна мова». 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями; 
здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; здатність 
працювати в команді та автономно; здатність спілкуватися іноземною мовою; 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; Здатність вільно, гнучко й 
ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій 
формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування 
(офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних 
завдань у різних сферах життя; здатність до збирання й аналізу, систематизації та 
інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та 
перекладу тексту; здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 
розв’язання професійних завдань; усвідомлення засад і технологій створення 
текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами; 
здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 
філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів різних стилів і 
жанрів; здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 
культури мовлення; здатність до організації ділової комунікації; здатність 
застосовувати знання і вміння, необхідні для здійснення адекватного письмового 
та усного перекладу з англійської мови і навпаки. 

Програмні результати за дисципліною :  
знати: 
− лексико-граматичні та жанрово-стилістичні особливості писемного й 

усного ділового англомовного спілкування; 
− правила оформлення основних ділових документів; 
− базові поняття та терміни, що стосуються міжмовної ділової комунікації; 
−  стратегії усної та писемної ділової комунікації та мовні засоби її 

відтворення;     
− основні види ділових паперів та ключові вимоги до їх складання;  
− клішовану лексику, що використовується під час ділового листування;   
− особливості ведення ділових телефонних розмов та переговорів 

англійською та українською мовами;  
− особливості використання спеціалізованої термінології для оформлення 



контрактів;  
− термінологію ділового спілкування загального та вузькоспеціального 

спрямування 
вміти: 
− використовувати мови для організації ефективної міжкультурної 

комунікації;  
− вільно читати, розуміти та якісно перекладати тексти ділового мовлення з 

англійської мови на українську та навпаки ;  
− оформляти іншомовну кореспонденцію для працевлаштування та іншу 

ділову документацію 
− вести переговори англійською мовою; 
− написати  резюме та різні типи ділових листів; 
− оперувати навичками ділового етикету; 
− складати різні види ділових паперів та здійснювати їх адекватний переклад 

англійською та українською мовами;  
− використовувати відповідні стратегії ділового спілкування під час 

проведення міжнародних нарад, переговорів, тощо;  
− вільно оперувати загальної та вузькоспеціальною термінологією ділового 

спілкування та знаходити її адекватні іншомовні відповідники. 
Зміст навчальної дисципліни: Особливості ділового стилю сучасної 

англійської мови. Форми і види ділової комунікації. Структура й зміст ділового 
листа англійською мовою. Лексико-граматичні особливості перекладу 
англійського ділового  листа. Працевлаштування. Типи листів та їх побудова. 
Структура та зміст ділового контракту. Ділова телефонна розмова та переговори. 

 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальний обсяг  120 

годин, у тому числі, 54 години практичних занять, 66 годин самостійної роботи. 


