




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Заочна (дистанційна) 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

Курс 1 

Семестр 1,2 

Обсяг кредитів 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 

Аудиторні 18 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 162 

Форма семестрового контролю Залік, іспит 

 

2. Статус дисципліни: обов'язкова   

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Викладення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є 

комунікативно-зорієнтованим та професійно-спрямованим і має своєю 

метою вивчення лінгвокраїнознавчих реалій країни, мова якої вивчається; 

розвиток комунікативних навичок і навичок ділового спілкування в сфері 

ділових контактів з зарубіжними партнерами; формування необхідної 

комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і 

письмовій формах; розуміння та переклад іншомовних джерел; ведення 

ділової документації, розвиток навичок анотування та реферування. 

Зміст і тематика програми забезпечують прозорість та гнучкість, 

сприяючи не лише підвищенню загальноосвітнього рівня студентів, 

розширенню їхнього світогляду, а також спрямовані розвивати мовленнєву 

компетенцію, необхідну для ефективної участі в ситуаціях професійного 

спілкування, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці в різних сферах діяльності як в нашій країні так 

і за кордоном. 

Основні завдання дисципліни: 

 навчити майбутнього фахівця вільно орієнтуватися у сучасному 

інформаційному потоці з метою удосконалення іншомовних умінь і 

навичок; 

 удосконалювати комунікативні уміння й навички володіння 

англійською мовою при спілкуванні на професійні теми; 

 формувати у студентів сучасні уявлення про реалії життя в 

іншомовних країнах; 

 розвивати уміння адекватно поводитися в різних життєвих ситуаціях 



ділового спілкування; 

 готувати майбутнього фахівця до наукової діяльності, продовження 

освіти. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за 

дисципліною 
Освітніми компетентностями «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» після вивчення курсу студентами є наступні: 

Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, 

здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ 

базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, 

комп'ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел, прийняття рішень. 

Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в 

команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні 

зобов'язання. 

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на 

практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність 

пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, 

лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, турбота про 

якість, бажання досягти успіху. 

Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій 

сучасного цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, 

здатність системно мислити, творчо підходити до вирішення проблем, 

генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі. 

 Соціально-трудова компетентність - володіння знаннями та досвідом у 

сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, уміння 

аналізувати ситуацію на ринку, діяти відповідно до особистої та суспільної 

вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин.  Опанування 

мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві навички 

соціальної активності та функціональної грамотності. 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні: 

знати: 

 професійно-орієнтований лексико-граматичний матеріал, що 

використовують у різних комунікативних ситуаціях; 

 лексичний мінімум ділових контактів, мовленнєвий етикет  

спілкування; 

 словотвірні моделі, характерні для мови спеціальності, що вивчається; 

 граматику для усного мовлення та письмового викладу інформації. 

- уміти: 

 вести діалогічне мовлення загальнонаукового та професійно-

орієнтованого характеру; 

 спілкуватися в типових ситуаціях професійної діяльності, готувати 

доповіді в професійно-орієнтованій галузі, розуміти монологічні 



повідомлення в межах ситуації спілкування, застосовувати елементи 

дискурсивної компетенції; 

 реалізовувати аналітичне опрацювання іншомовних джерел наукового 

характеру(статті, тексти, реферати тощо); 

 реалізовувати комунікативні наміри на письмі, застосовуючи 

елементи соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій; 

 складати план тексту, рецензувати, анотувати його, робити висновки 

та висловлювати свої пропозиції; 

 розуміти інструкції в академічному та професійному середовищах; 

 розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання 

(зауваження, поради та ін.); 

 реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час 

обговорень, дискусій, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією; 

 поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних 

ситуаціях; 

 реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового 

спілкування; 

 реагувати на оголошення, повідомлення та інструкції в академічному і 

професійному середовищах; 

 виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо 

широкого кола тем академічного та професійного спрямування. 

 розуміти тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з 

підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та джерел з 

Інтернету; 

 розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію. 

 писати зрозумілі тексти різного спрямування, пов’язані з особистою 

та професійною сферами; 

 готувати ділову та професійну кореспонденцію. 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для заочної(дистанційної) форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 «Компанії» 

Тема 1. Представлення компанії. 12 1     11 



Устаткування. Обладнання. 

Тема 2. Структура компанії. 11 0  1   10 

Тема 3. Діяльність компанії. 12 1  1   10 

Тема 4. Історія компанії. Зростання 

міжнародної компанії 

12 1     11 

Модульний контроль 1 1     0 

Змістовий модуль 2 «Обмін інформацією. Продукція» 

Тема 1. Опис продукції, винаходів. 

Розміри. Напрямки. 

10 1     9 

Тема 2. Перевезення продукції 12 1     11 

Тема 3. Презентація продукції. Реклама 10   1   9 

Тема 4. Конкуренція. Якість продукції. 9   1   8 
Модульний контроль 1      0 

Змістовий модуль 3 «Організація та проведення перемовин» 

Тема 1. Підготовка переговорів. Угоди. 

Контракти. 

13 1     12 

Тема 2 Пошуки компромісів у 

конфліктних ситуаціях 

12 1     11 

Тема 3 Передбачення можливих 

наслідків дій 

12 1     11 

Тема 4. Планування майбутньої 

роботи. Прогнозування. 

10      10 

Модульний контроль 1 1     0 

Змістовий модуль 4 «Збори і планування» 

Тема 1. Підготовка до зборів: порядок 

денний, учасники, місце проведення 

11   1   11 

Тема 2 Наведення проблем та способів 

їх вирішення. 

10 1     9 

Тема 3 Висловлення власних думок. 

Обговорення 

10   1   9 

Тема 4 Призначення ділових зустрічей. 

Розклад 

10      10 

Модульний контроль 1 1     39 

Усього 180 12 - 6 - - 162 

 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. «Компанії» 

Тема 1. Представлення компанії. Устаткування. Обладнання.  

Пасивний стан дієслова в англійській мові.  

Тема 2. Структура компанії  

Лексико-граматичний мінімум найменувань установ, організацій, назв 

керівних посадових осіб, назв предметів, процесів та операцій, фактів у 

різних сферах життя . 

Теперішній неозначений пасивний стан дієслова: вживання, правила 

утворення  

Тема 3. Діяльність компанії  



Минулий неозначений пасивний стан дієслова  

Тема 4. Історія компанії. Зростання міжнародної компанії  

Майбутній неозначений пасивний стан дієслова  

 

Змістовий модуль 2. «Обмін інформацією. Продукція» 

Тема 1. Опис продукції, винаходів. Розміри. Напрямки. Читання, 

розуміння текстів профільного напряму. Написання анотації до тексту.  

Типи умовних речень  

Тема 2. Перевезення продукції  

Типи вантажоперевезень. І тип умовних речень  

Тема 3. Презентація продукції. Реклама  

Читання текстів профільного спрямування. Поняття про рекламу. Види. ІІ 

тип умовних речень  

Тема 4. Конкуренція. Якість продукції  

ІІІ та ІV типи умовних речень 

  

Змістовий модуль 3. «Організація та проведення перемовин» 

Тема 1. Підготовка переговорів. Угоди. Контракти.  

Лексичний матеріал з теми. Герундій. 

Тема 2. Пошуки компромісів у конфліктних ситуаціях. Інфінітив  

Тема 3. Передбачення можливих наслідків дій Вживання герундія та 

інфінітива. 

Тема 4. Планування майбутньої роботи. Прогнозування  

 

Змістовий модуль 4. «Збори і планування» 

Тема 1. Підготовка до зборів: порядок денний, учасники, місце 

проведення  

Тема 2 Наведення проблем та способів їх вирішення.  

Тема 3 Висловлення власних думок. Обговорення  

Тема 4 Призначення ділових зустрічей. Розклад 

 

 

 

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів, 

розрахунково- 

графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо) 
№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимал

ьна оцінка 

(у балах) 

1 Формулювання мети і завдань роботи 3 

2 Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу 5 

3 Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних 

джерел (наукових видань, навчальної  літератури, періодичних 

видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка 

різноманітних точок зору, позицій, аргументів 

12 

4 Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих 

організацій, конкретних проблемних ситуацій 

4 

5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 

пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід 

до виконання ІНДЗ 

4 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Відвідування семінарских 

занять 

- - - -  - - - - 

Відвідування практичних 

занять 

1 1 1 1 1   1 1 

Робота на семінарському 

занятті 

- - - -      

Робота на практичному занятті 10 1 10 1 10   1 10 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - -      

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30         

Разом - - 43 - 42  32  42 

Максимальна кількість балів: 189 

189:100=1,89. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,89 = загальна кількість балів. - 



6 Якість оформлення роботи 2 

 

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних 

контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання) 
No 

з\п 

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення 

модульного контролю 

кількість 

балів 

1. студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні 

відповіді на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань 

теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь 

системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну 

позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання 

з використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість 

25 балів 

2. студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно, 

правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях 

правових категорій, не завжди належно (коректно) аргументує 

відповідь або правильно відповідає лише на половину поставлених 

запитань, тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням 

комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів 

15 балів 

3. студент має задовільний рівень знань теоретичного та 

нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі, 

допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не 

завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь 

на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає 

на тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на 

відповідну кількість балів 

10 балів 

4. студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє 

неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу, 

неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою 

відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання, 

тощо. 

0 балів 

 

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів. 

Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам 

пропонуються 

тестові завдання у кількості 25 запитань. 

Види тестових завдань: 

- із вибором однієї правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

 

7.2.Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

1. Підготовка співробітників. Удосконалення професійних якостей. 

2. Професійні обов‘язки: очікування і реальність. 



3. Письмові запити. Заява. 

4. Телефонні навички ділового спілкування. 

5. Започаткування власної справи. 

6. Фінансовий старт-ап (стартовий капітал). 

7. Технології розширення бізнесу. 

8. Презентації. 

9. Підготовка до участі в конференції. 

10. Організація та проведення конференції. 

11. Ділові зустрічі. 

12. Інтернет: нові можливості. 

13. Дизайн вебсайтів. 

14. Управління персоналом. 

15. Офшор та аутсорсінг: за і проти. 

 

7.3.  Індивідуально-консультативна робота 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно 

затвердженому кафедрою  графіку. Ця діяльність спрямована на подальший 

розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття  

ними навичок наукових досліджень.   

Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків: 

 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення  

 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і 

дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій 

дисципліни. 

 

Тематика реферативного дослідження:  

1. Описати улюблений бренд. 

2. Скласти бесіду з бренд менеджером. 

3. Описати відношення до змін взагалі та на роботі зокрема. 

4. Описати особистий статус в організації. 

5. Описати успішну світову організацію. 

6. Реклама. Нові види рекламування. 

7. Описати важливість культурної обізнаності в бізнесі. 

8. Скласти. перелік питань до співбесіди. 

9. Обговорити розвиток міжнародних ринків. 

10.  Навести якомога більше якостей сучасного лідера. 
 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Залік, іспит. 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю 

1.       Мовленнєвий етикет спілкування 



2. Особистість. 

3. Робочий день студента та його дозвілля 

4. Великобританія - країна, мова якої вивчається 

5. Україна та країна світу, мова якої вивчається 

6. В аеропорту. 

7. На митниці 

8. Поїздка країною та містом. Транспорт. Оголошення 

9. У готелі. Побутове обслуговування. 

10. Заклади харчування. Національна кухня 

11. Медична допомога 

12. Початок телефонної розмови. 

13. Передавання інформації. Вирішення проблем 

14. Запити. Замовлення. 

15. Призначення зустрічей телефоном. Внесення змін у попередні 

домовленості про зустрічі 

16. Структура написання ділового листа 

17. Лист запит, лист пропозиція 

18. Супровідний лист. Інтерв’ю, співбесіда 

19. Презентація. Загальні цілі презентації. Презентація доповідь, 

презентація реклама 

20. Представлення компанії. Устаткування. Обладнання. 

21. Структура компанії. 

22. Діяльність компанії.  

23. Історія компанії. Зростання міжнародної компанії 

24. Опис продукції, винаходів. Розміри. Напрямки. 

25. Перевезення продукції 

26. Презентація продукції. Реклама 

27. Конкуренція. Якість продукції. 

28. Підготовка переговорів. Угоди. Контракти. 

29. Пошуки компромісів у конфліктних ситуаціях 

30. Передбачення можливих наслідків дій 

31. Планування майбутньої роботи. Прогнозування. 

32. Підготовка до зборів: порядок денний, учасники, місце 

проведення 

33. Наведення проблем та способів їх вирішення. 

34. Висловлення власних думок. Обговорення 

35. Призначення ділових зустрічей. Розклад 

36. Бізнес-етикет телефонних переговорів 

37. Ділова телефонна розмова. Формат телефонних переговорів 

38. Різновиди ділового стилю (власне офіційно-діловий, юридичний, 

дипломатичний). 

39. Основні вимоги до оформлення супровідного листа. 

40. Міні-резюме та цільове резюме. 

41. Основні вимоги до укладання резюме. 

42. Види ділових листів. Лист-запит. Лист-пропозиція 



43. Структура резюме. Типи резюме 

44. Написання оголошення про пошук роботи 

45. Засоби невербальної комунікації (жести, міміка, інтонація) 

46. Співбесіда з роботодавцем 

47. Офшор та аутсорсінг: за і проти 

48. Управління персоналом 

49. Дизайн вебсайтів 

50. Інтернет: нові можливості 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

 
  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцін

ка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90 – 

100 

Відмінно 

(“зараховано”) 
А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 

практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані 

в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією 

незначною помилкою. 

82 – 89 

Добре 

(“зараховано”) 

B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  

необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені 

програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них 

оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-

трьома незначними помилками. 

75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, 

якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 

декількома незначними помилками або з однією–двома значними 

помилками. 

68 –74 

Задовільно 

(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 

прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 

більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  

виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з 

трьома значними помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 

практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 

програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 

виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 

мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 
Незадовільно 

(„незараховано”) FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 

частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 

більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 

виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, 



близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 

матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 

навчальних завдань (з можливістю повторного складання), 

робота, що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 

необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  

навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  

робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 

якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 

переробки 

 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

 

Базова: 

1. Business Benchmark. Upper Intermediate. Students Book / Guy Brook-Hart. - 

Cambridge University Press, 2016. 

2. Business Benchmark. Upper Intermediate. WorkBook / Guy Brook-Hart. - 

Cambridge University Press, 2016. 

3. Business Benchmark. Upper Intermediate. Progress Tests / Guy Brook-Hart. 

- Cambridge University Press, 2016. 

4. Professional English in Use. Finance / Ian MacKenzie. - Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017. - 140 p. 

5. Bill Mascull, Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press 

Допоміжна: 

1. Агабекян И.П. Английский для менеджеров / И.П. Агабекян. - Ростов на 

Дону: Феникс, 20018. - 414 с. 

2. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для экономистов. - 

Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 416 с. 

3. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник / В. К. 

Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко та ін.; Ред. В. К. Шпака. - К.: 

Вища школа, 2015. - 302 с. 

4. Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 

000 / уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2015. 

- 568 с. 

5. Артемова А. Ф. Энциклопедия самообразования по английскому языку 

и страноведению Великобритании и США: Учебное пособие / А. Ф. 

Артемова, О. А. Леонович. - М.:Астрель, 2015. - 398 с. 

6. Business English: Бизнес-курс английского языка / Под ред. Е.И. 

Кобзарь, 

Н.А. Лешнёвой. - Харьков: Парус, 2017. - 152 с. 

7. Business English for Law Students / П.В. Зернецький, С.С. Берт, М.А. 

Вересоцький; за ред. П.В. Зернецького. - К.: ВД «Києво-Могилянська 



академія», 2015. - 247 с. 

8. Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової 

англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту.- 

Вінниця: Поділля, 2011. - 256 с. 

9. Воронова Е. Г. Английская граматика. От теории к практике / Е. Г. 

Воронова. 

- М.: Айрис-пресс, 2017. - 256 с. 

10. Голіцинський Ю. Б. Велика Британія: Посібник з країнознавства / Ю. Б. 

Голіцинський. - К.: Арій, 2016. - 480 с. 

11. Давиденко Л. М. Test your grammar and usage / Л. М. Давиденко. - 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. - 224 с. 

12. Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник / 

укладачі: О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. - К.: ВЦ 

«Академія», 2011. - 296 с. 

13.Зінов’єва Л. О., Омеляненко В. І. Усі фрази та діалоги. English / Л. О. 

Зінов’єва, В. І. Омеляненко. - Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2018. - 352 с. 

14. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского 

языка с упражнениями и ключами. - М.: Юнвес, 2012. - 718 с. 

15. Костикова І. І. Англійська мова в економіці, маркетингу, менеджменті. - 

Вінниця: Поділля, 2013. - 364 с. 

16. Кошманова И. И. Тесты по английскому языку. Орфография. Лексика. 

Грамматика / И. И. Кошманова. - М.: Айрис-пресс, 2016. - 256 с. 

17. Крупнов В. Н. Активная бизнес-лексика: краткий словарь-справочник 

англо-русских соответствий / В. Н. Крупнов. - М.: Астрель, 2015. - 334 с. 

18. Лук’янова Н.А. Настольна книга бізнесмена. - М., 2013. - 570 с. 

19. Николенко Т. Г. Тесты по грамматике английского языка / Т. Г. 

Николенко. - М.: Айрис-пресс, 2016. - 160 с. 

20. Тіллі, Роберт. Ділове листування / Р. Тіллі - К.: Знання, 2018. - 160 с. - 

(Fit for Business English). 

21. Шух Елке. Формули ділового мовлення / Е. Шух. - К.: Знання, 2018. - 

160 с. - (Fit for Business English). 

22. Allison, John. The Business. Intermediate Student’s Book / John Allison. - 

Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2017. - 160 p. 

23. A Glossary of Intercultural Communication / Ed. by Goshylyk V. S., 

Goshylyk N. S. - Ivano-Frankivsk, 2016, 64 p. 

21. Cotton, David, Robbins Sue. Business class. - Longman, 2018. - 14 p. 

22. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice. - OUP, 

2019. - 224 p. 

23. Eastwood J. Oxford English Grammar. - Oxford: Oxford University Press, 

2018. 

24. Murphy R. English Grammar in Use. - Cambridge: Cambridge University 

Press, 2018. 

25. Longman Business English Dictionary. - L.: E.W. Longman Group Ltd, 2016. 

- 65 p. 

26.Oxford Dictionary of Business English for learners of English. - Edited 



by Allene Tuck. - Oxford University Press, 2016. 

27.Oldham G.E. Dictionary of Business and Finance Terms. - N.Y.: Barnes & 

Noble Books, 2013. - 320 р. 

28.Swan M. Grammar. - Oxford: Oxford University Press, 2017. 

29. Bill Mascull, Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press 

13. Інформаційні ресурси: 

1. http://www.economist.com/ 
2. http://www.forbes.com/ 
3. http://www.englishtips.com/ 

4. http://www.englishlearner.com/ 

5. http://www.workplace-english-training.com/ 

6. http ://www.homeenglish.ru/ 

7. http ://www.native-english.ru/ 

8. http://www.englishood.com/ 

9. http://www.5english.com/ 

10. http://www.digitalpublishing.de/english/ 

11. http ://www.fluent-english.ru/ 

12. http://www.testmagic.com/ 

13. http://english-language.euro.ru/ 

14. http://www.english.language.ru/ 
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