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«Ділове та наукове спілкування іноземною мовою» - 2 сем. 
 

Факультети / ННЦ 

студентам яких 

пропонується 

 

Для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

 
Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна  

 

Загальні компетенції: 

- знати граматичні структури необхідні для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також розуміння і продукування широкого 

кола текстів академічної, ділової та професійної сфер автомобільної галузі (ЗК 
13); 

- знати правила англійського синтаксису, щоб розпізнавати і продукувати 

широке коло текстів ( ФК16); 
- знати мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів 

академічного. ділового і професійного мовлення (ЗК 10); 

-володіти широким діапазоном словникового запасу (у тому числі 

термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах (ЗК 2). 

Фахові компетенції: 

- вміти застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

усного і писемного спілкування (ФК 16). 
- вміти належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, 

професійних, ділових і повсякденних ситуаціях, а також знати правила 

взаємодії між людьми у різних ситуаціях (ЗК 6).  
Результати навчання: 

- уміти перекладати статті контракту; 

- уміти складати анотації та реферати до наукових джерел; 

- уміти заповнювати необхідні документи під час працевлаштування; 
- вести ділову переписку. Розрізняти види ділових листів та вміти їх 

складати. 

- уміти вести ділові переговори, зустрічі, презентації. 
- уміти робити наукову доповідь. 

- уміти правильно застосовувати граматичні форми в письмовому та 

усному мовленні. 

. 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

ВК1.1,  ВК2.1,  М1.1, М1.2 

Основні теми 

дисципліни 

Наукова та ділова комунікація іноземною мовою (англ., нім.). 

Науковий дискурс іноземної мови ділового та наукового спілкування. 
Офіційні та розмовні регістри академічного і професійного мовлення. 
Особливості функціонування наукового та ділового стилів. 
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Самостійна робота: письмова та усна презентація науково-проектної роботи 

іноземною мовою. Підготувати логічні схеми наукового проекту за допомогою 
мультимедійних засобів (MS-PowerPoint).  

Мова викладання Англійська, німецька 

Список основної та 

додаткової літератури 

 

 

Методичне забезпечення університету (бібліотека): 
oldlibrary.diit.edu.ua 

Електронні ресурси Інтернету:  

WWW teacherexpress. Сom, WWWlearnenglish-britishcouncil.org. uk., WWW 

sitesforteachers. com., WWW tolearnenglish. com.,WWW lessonplans. com., WWW 
teach-nology. сom.,https://lider.diit.edu.ua/course/view.php.id=155 
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