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1. Мета опанування дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої 

освіти системи спеціальних знань у сфері сучасних технологій перекладу 

ділової кореспонденції, необхідної комунікативної спроможності в сфері 

ділового та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах.   

 

2. Завдання:  

1. Сформувати навички використання та дотримання мовленнєвих функцій,  

лексичних та граматичних особливостей перекладу; 

2. Надати основи вмінь використання знань на практиці під час ведення 

ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням 

конкретних умов; 

3. Ознайомити з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час 

проведення ділових зборів, презентацій та переговорів; 

4. Ознайомити з особливостями оформлення та перекладу найбільш 

вживаних ділових паперів та комерційної документації, укладання необхідної 

документації при працевлаштуванні та правилами поведінки під час 

проходження  співбесіди; 

5. Надати інформацію щодо особливостей організаційної структури компанії. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 теоретичних засад навчання діловій англійській мові з використанням 

інноваційних методів та відповідних прийомів; 

 норм сучасної ділової англійської мови; 

 основних видів ділових паперів та ключових вимог до їх складання; 

 клішованої лексики, що використовується під час ділового листування; 

 мовних засобів, які використовуються у професійному спілкуванні;  

 мовностильових особливостей текстів комерційної документації; 

 лексики й термінології ділового мовлення;  

 особливостей творення і вживання термінів ділового стилю;  

 вимог до культури усного і писемного ділового мовлення;  

 специфіки укладання комерційної документації. 

 

 



застосування знань і розумінь:  

 вміння та навички складати різні вили ділових паперів та здійснювати їх 

адекватний переклад англійською та українською мовами; 

 редагувати листи, звіти, есе, супровідні листи та ін. з метою якомога 

точнішого вираження змісту перекладу;  

 анотувати та реферувати англомовні професійні тексти рідною та 

англійською мовами; 

 вести переговори та презентації згідно вимог ділового мовлення; 

 стилістично правильно висловлювати власну думку;  

 користуватися різними видами словників, довідковою літературою.  

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Діловий етикет 

Тема 2. Компанії 

Тема 3. Влаштування на роботу 

Тема 4. Бізнес-кореспонденція 

Тема 5. Презентації 

Тема 6. Зустрічі 

Тема 7. Переговори 

 

5. Викладацький склад: Воробйова Л.В. 


