
Освітній рівень:бакалавр  

I КУРС  

"Іноземна мова (англійська)" 

Опис дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська)» спрямована на формування умінь і 

навичок комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування 
англійською мовою в усній і письмовій формах. Предметом вивчення навчальної 
дисципліни «Іноземна мова (англійська)» є лексика, граматика і фонетика іноземної мови, 
знання яких забезпечує студентам можливість вести розмову, слухати і розуміти іноземне 
мовлення. Вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» має на меті 
засвоєння таких компетентностей: мовна компетенція, яка передбачає засвоєння певною 
сумою формальних знань і відповідних їм навичок, пов'язаних з різними аспектами мови: 
лексикою, фонетикою та граматикою, аби використовувати їх в тому значенні, в якому 
вони використовуються носіями мови; мовленнєва компетенція спрямована на уміння 
говорити, слухати, читати, писати, тобто вміння, пов'язані з мовленнєвою діяльністю, з 
побудовою монологічних і діалогічних висловлювань у конкретній ситуації відповідно до 
рівнів мовної компетенції учасників спілкування; соціокультурна компетенція 
спрямована на розвиток й тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки у 
професійному середовищі, а також на досягненні всебічного розуміння важливих і 
різнопланових міжнародних соціокультурних проблем для того, аби діяти належним 
чином у культурному розмаїтті повсякденних, професійних та академічних ситуацій; 
комунікативна компетенція розглядається як здатність студента здійснювати 
мовленнєву діяльність через реалізацію комунікативної, мовленнєвої поведінки на основі 
фонологічних, лексико-граматичних, соціологічних і країнознавчих знань та навичок 
відповідно до різноманітних завдань і ситуацій спілкування. 

Тематичні блоки дисципліни: 
1. Персональна ідентифікація та життєві цінності. 
2. Особистість як суб’єкт соціокультурного життя. 
3. Емоційна сфера особистості. 
4. Спілкування у професійній сфері. 
Передумови для вивчення дисципліни: 
 Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська)» є необхідною складовою 

вивчення англійської мови для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр усіх 
спеціальностей ЛТЕУ та розрахована на студентів, які вивчали навчальну дисципліну 
«Іноземна мова (англійська)» у школі. Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, 
набутих студентами в рамках програми загальноосвітніх шкіл усіх типів; при вивченні 
дисципліни забезпечується взаємозв’язок з дисциплінами гуманітарного та професійного 
циклів, передбачених навчальним планом. 

Рекомендована література: 
1. Evans V. Upstream. Intermediate. Student’s book./ Virginia Evans, Jenny Dooley/ – 

Express Publishing, 2007. – 186 p. 
2. Eastwood J. Oxford Practice Grammar. /John Eastwood/ – Oxford University press, new 

edition, 2007. - 430 p. 
3. Murphy R. English Grammar in Use. /Raymond Murphy/ – Cambridge University Press, 

new ed., 2006. – 328 p. 
4. McCarthy M. English Vocabulary In Use. Upper Intermediate./Michael McCarthy, Felicity 

O’Dell/ – Cambridge University Press, 2008. – 309 p. 



"Латинська мова" 

Опис дисципліни: 
Курс дисципліни «Латинська мова» передбачає підготовку майбутніх юристів до 

засвоєння спеціальної юридичної лексики, уміння читати і перекладати фахові тексти 
середньої складності, ознайомлення з основними граматичними темами, які необхідні для 
перекладу текстів, а також засвоєння певної кількості крилатих висловів латинською 
мовою. Вивчення латинської мови пов’язане із спеціальними дисциплінами, без яких 
неможлива фактична підготовка майбутніх спеціалістів. 

Тематичні блоки дисципліни: 
1. Роль латинської мови в майбутній роботі юриста. 
2. Загальновживана лексика латинської мови.  
3. Види права. Судові процедури. 
4. З історії римського права. 
Передумови для вивчення дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Латинська мова» є необхідною складовою навчання для 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності «Право».  
Рекомендована література: 
1. Горецька Х.В. Латинська мова : навчальний посібник  / Х. В. Горецька, І. І. 

Барнич. – Львів : видавництво ЛТЕУ, 2018. – 216 с. 
2. Скорина Л. П. Латинська мова для юристів: Підручник/ За ред. С.В. 

Семчинського. – 2-ге вид., виправлене і доповнене./ Л. П. Скорина, Л. П. 
Чуракова – К.:  Атіка, 2001. – 416с. 

3. Скорина Л. П. Porta antiquа. Підручник з латинської мови для ліцеїв, гімназій, 
коледжів/ Л. П. Скорина, М. Г. Сенів, Н. С. Постова –К., 1994. –272 с. 

4. Ревак Н. Г. Латинська мова (для неспеціальних  факультетів). Підручник./ Н.Г. 
Ревак, В.Т.Сулим – Вінниця: Вид-во Нова Книга, 2006. – 440с. 

5. Латино-український словник. / В. Д. Литвинов  – К., 1994. – 232 с. 

 

IІ-ІІІ КУРСИ  

"Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)" 

Опис дисципліни: 
Викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування 

(англійська)» спрямоване на формування мовної поведінки, що є специфічною для 
академічного і професійного середовища, на практичне володіння іноземною мовою в 
межах програмного матеріалу та обсязі, необхідному для ситуативного та професійного 
спілкування. У процесі досягнення цієї мети студенти повинні одержати достатній рівень 
комунікативної компетенції, яка складається із мовленнєвих умінь, сформованих на 
основі мовних, комунікативно-пізнавальних мовленнєвих навичок, а також розвинути 
навички самостійної роботи для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання 
навчального процесу та подальшої наукової діяльності. Програма орієнтована на розвиток 
іноземної компетенції шляхом збагачення словникового запасу фахової термінології на 
основі загальнонаукової та професійної лексики, лексики побутового та ділового 
спілкування, розвиток та вдосконалення навичок практичного володіння іноземною 
мовою, що передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому 
спеціалістові можливість спілкуватися іноземною мовою в усній і писемній формах на 
професійному, побутовому та культурологічному рівнях, отримувати і передавати наукову 
інформацію зі свого фаху, використовуючи інформаційні джерела.  



Тематичні блоки дисципліни: 
1. Особистість та професійна спрямованість 
2. Світова економіка.  
3. Міжнародний ринок.  
4. Людські ресурси та організація праці. 
5. Основні принципи бізнес-етикету. 
Передумови для вивчення дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)» є 

необхідною складовою вивчення англійської мови для здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавр усіх спеціальностей ЛТЕУ та розрахована на студентів, які вивчали навчальну 
дисципліну «Іноземна мова (англійська)» на першому курсі. 

Рекомендована література: 
1. Cotton D., Falvey D., Kent S./Market Leader. Course Book 3rd Edition (Pre-

intermediate. Business English) / David Cotton, David Falvey, Simon Kent/–Pearson 
Education Limited, 2015.–160 р.  

2. Cotton D. Market Leader. Course Book 3rd Edition (Intermediate. Business English) / 
David Cotton, David Falvey, Simon Kent /. – Pearson Education Limited, 2015. – 176 р. 

3. Struff P.S Market Leader. Intermediate Business Grammar and Usage / Peter Simon 
Struff / – Longman, 2000. – 220 p.  

4. Emmerson P. Business Grammar Builder. For Class and Self-study / Paul Emmerson / – 
Macmillan Publishers Limited, 2002. –  273 р.  

5. Robbins S. Collins Cobuild Business Vocabulary in Practice / Sue Robbins / – Harper 
Collins Publishers, 2004. – 248 p. 

 

"Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська)" 
 

Опис дисципліни: 
Викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська)» 

ставить за мету практичне володіння іноземною мовою студентами в межах програмного 
матеріалу та обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування. У процесі 
досягнення цієї мети студенти повинні оволодіти достатнім рівнем комунікативної компетенції, 
яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, 
мовленнєвих навичок, а також отримати підготовку до самостійної роботи з мовним матеріалом 
для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та подальшої 
наукової діяльності. 

Тематичні блоки дисципліни: 
1. Особистісна сфера. 
2. Студентське життя. 
3. Людина: зовнішність і характер. 
4. Сфера послуг. 
5. Подорож країною. Презентація міста 
Передумови для вивчення дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська)» є 

однією із складових вивчення іноземних мов для здобувачів вищої освіти ступеня 
бакалавр усіх спеціальностей ЛТЕУ та розрахована на студентів, які бажають розуміти, 
перекладати, аналізувати тексти іноземною мовою загального та тематичного 
спрямування відповідного рівня, а також отримати вміння та навички усного мовлення на 
основі запропонованого лексичного та граматичного матеріалу. 

 
 



Рекомендована література: 
Німецька мова 
1. Мажуга С.І. Німецька мова. Навчальний посібник з дисципліни «Друга іноземна 

мова» / Мажуга С.І. – Львів: Видавництво ЛКА, 2011. – 173 с.  
2. Носков С.А. Самовчитель німецької мови. / Носков С.А. – К: Видавництво А.С.К., 

2004. – 380 с.  
3. Євгененко Д.А. Практична граматика німецької мови. / Євгененко Д.А. – Вінниця: 

«Нова Книга», 2004. – 399 с. 
4. Neuner G. Deutsch Aktiv. Neu. 1 A-C. / Neuner G., Scherling T. – Langenscheidt, 2000 – 

152 с.  
5. Luscher R. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. / Luscher R. – 

Max Hueber Verlag, 2005. – 378 с. 
Французька мова 
1. Mérieux R. CONNEXIONS. Niveau 1. Méthode de français. / Mérieux R., Loiseau Y. – 
Paris: Didier, 2004. – 191p.  
2. Комірна Є.В. Підручник з французької мови. / Комірна Є.В., Самойлова О.П. –  
К.: Ірпінь, 2007. – 487 c.  
3. Крючков Г. Г. Прискорений курс французької мови. / Крючков Г. Г., Мамотенко М. 
П., Хлопук В. С. – К.: А.С.К., 2005. – 319 с. 
4. Verne J. Voyage au centre de la Terre. Lecture en français facile. 600 mots. / Verne J. 
– Paris: CLE International, 1996. – 63 p.  
5. Verne J. Autour de la Lune. Lecture en français facile. 600 mots. / Verne J. – Paris: CLE 
International, 1996. – 62 p.  
Іспанська мова 
1. Ткач Н.Л., Степанов А.В. Іспанська мова для початківців. Lengua española. Curso 
inicial: Навчальний посібник. – Львів, Видавництво ЛКА, 2008. – 320 с. 
2. Власенко М.С. Розмовляйте іспанською мовою. Навчальний посібник. / Власенко 
М.С. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2006. – 144 с. 
3. Моралес Х.В. Самовчитель іспанської мови. Практичний курс. / Моралес Х.В. – К.: 
Методика, 2000. – 304 с. 
4. Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців. Підручник. / Серебрянська А.О., 
Серебрянська Т.М. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 544 с. 

 
"Третя іноземна мова (польська, чеська)" 

 
Опис дисципліни: 
Викладання навчальної дисципліни «Третя іноземна мова (польська,чеська)» має на 

меті розвиток техніки фонетично правильного читання та перекладу з використанням 
словника; а також орфографічно правильного письма; закладення та розвиток навичок 
ведення усної бесіди, що включає відпрацювання техніки постановки різних видів 
запитань та відповідей на них у межах окреслених програмою лексичних тем побутової 
тематики. Мета дисципліни «Третя іноземна мова (польська, чеська)» полягає у тому, щоб 
навчити студента логічно висловлюватися та підтримувати бесіду іноземною мовою в 
межах вивчених тем; передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого; 
читати та розуміти літературу з метою отримання інформації. 

Тематичні блоки дисципліни: 
1.Особистісна сфера 
2. Сфера послуг  
 
 



Передумови для вивчення дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Третя іноземна мова (польська, чеська)» є складовою вивчення 

іноземних мов для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр усіх спеціальностей ЛТЕУ та 
розрахована на студентів, які бажають розуміти, перекладати тексти іноземною мовою 
загального тематичного спрямування на початковому рівні, а також отримати вміння та 
навички усного мовлення на основі запропонованого лексичного та граматичного 
матеріалу. Вивчення дисципліни «Третя іноземна мова (польська, чеська)» ґрунтується на 
загальнолінгвістичних знаннях, набутих студентами в рамках вивчення першої та другої 
іноземних мов; при вивченні дисципліни забезпечується взаємозв’язок з дисциплінами 
гуманітарного та професійного циклів, передбачених навчальним планом. 

Рекомендована література: 
Чеська мова 
1. Кость С.С. Чеська мова для початківців. Навчальний посібник / Кость С.С. .– Львів: 

ЛКА, 2014. – 246 с.  
2. Cvejnová J. Česky, prosím I. Učebnice / Jitka Cvejnová. – Praha: Karolinum, 2008 – 176 

с. 
3. Holá L. Bořilová P. Čeština expres I. Učebnice. / Lída Holá, Pavla Bořilová. – Praha, 

2011. – 96 c. 
4. Holá L. Bořilová P. Čeština expres II. Učebnice. / Lída Holá, Pavla Bořilová.. – Praha, 

2011. – 96 c. 
5. Adamovičová A., Ivanovová D., Hrdička M. Basic Czech I. / Ana Adamovičová., Darina 

Ivanovová, Milan Hrdička. – Praha, 2010. – 257 c. 
Польська мова 
1. Лозинська О.Г. Польська мова для початківців. Навчальний посібник / Лозинська 

О.Г. – Львів: ЛКА, 2004. – 175 с.  
2. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S. Polski krok po kroku A1 / Iwona Stempek, Anna 

Stelmach, Sylwia Dawidek. – Kraków: Polish-courses.com, 2010. – 212s.+ płyta z nagraniami. 
3. Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta / Małgorzata 

Małolepsza, Aneta  Szymkiewicz. – Kraków: PROLOG Szkoła Języków Obcych, 2006. – 157 s. 
4. Garncarek P. Czas na czasownik / Piotr Garncarek.. – Kraków: Towarzystwo Autorów i 

Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2004. – 203 s. 
5. Pelc T. Teraz polski Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Podręcznik dla nauczycieli języka 

polskiego jako obcego / Teresa Pelc. –Łódź: WING, 1997. –180 s. 
6. Пучковський Ю.Я. Польська мова. Практичний курс / Ю.Я. Пучковський – Рівне: 

Сантапрінт, 2000. – 255 с. 

 

"Українська мова (за професійним спрямуванням)" 

Опис дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» спрямована 

на оволодіння студентами основ лексикології, термінознавства, стилістичними засобами 
мови. Важливим у вивченні навчальної дисципліни є формування системи знань зі 
специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійної 
мови та стилістики службових документів, підвищення рівня володіння українською 
літературною мовою у професійній сфері. У навчальному курсі необхідне вивчення 
теоретичних засад нормативності української літературної мови; практичне оволодіння 
нормами сучасної української літературної мови; вільне користування функціональними 
стилями та їх підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку; засвоєння 
відомостей про призначення, структуру, мовні особливості ділових документів, 
вироблення навичок їх складання; набуття навичок оперування фаховою термінологією, 



редагування і корегування фахових текстів, опанування основ науково-технічного 
перекладу. 

Тематичні блоки дисципліни: 
1. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 
2. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.  
3. Українська термінологія в професійному спілкуванні.  
Передумови для вивчення дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є необхідною 

складовою вивчення української мови для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр усіх 
спеціальностей ЛТЕУ та розрахована на студентів, які вивчали навчальну дисципліну 
«Українська мова» у школі. Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, набутих 
студентами в рамках програми загальноосвітніх шкіл усіх типів; при вивченні дисципліни 
забезпечується взаємозв’язок з дисциплінами гуманітарного та професійного циклів, 
передбачених навчальним планом. 

Рекомендована література: 
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. / В. М. Лисак, І. В. 
Козій, О. П.  Тімченко, Я. Г. Сислюк. – Львів : Вид-во "Растр-7", 2015. – 280 с.  
2. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тезисний конспект лекцій, 
методичні вказівки і завдання до семінарських занять та СРС, тестові завдання для 
студентів усіх напрямів підготовки / В. М. Лисак [та ін.] ; за заг. ред. доц. О. П. 
Тімченка. – Львів : Вид-во ЛКА, 2010. – 84 с. 
3. Лисак В. М. Ораторське мистецтво (тести лекцій, дидактичні тести  та плани 
практичних занять для студентів, викладачів, вчителів : навч. посіб. – Львів : 
Горицвіт, 2010. – 270 с. 
4. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова. / І. Фаріон. -  Івано-Франківськ, - 
2009. 

 

"Практична стилістика" 

Опис дисципліни: 
Викладання навчальної дисципліни «Практична стилістика» спрямоване на формування 

у студентів системи знань, умінь та навичок стилістичного аналізу наукового, 
публіцистичного, художнього тексту, а також оволодіння стилістикою службових 
документів, удосконалення мовних норм в професійній сфері діяльності. Студент повинен 
вивчити теоретичні засади нормативності української літературної мови; практично 
оволодіти нормами сучасної української літературної мови; вільно користуватися 
функціональними стилями та їх підстилями у навчальній діяльності та професійному 
вжитку; виробити навички проведення стилістичного аналізу різностильових текстів; 
вміння засвоїти основи редагування та корегування фахових текстів, опанувати основами 
науково-технічного перекладу; розвивати комунікативні компетенції, необхідні у 
професійному спілкуванні. 

Тематичні блоки дисципліни: 
1. Практична стилістика як спеціальна галузь мовознавства. 
2. Функціональні стилі української літературно мови як предмет вивчення практичної 

стилістики  
3. Мовні засоби практичної стилістики.   
Передумови для вивчення дисципліни: 
 Навчальна дисципліна «Практична стилістика» є складовою вивчення «Української 

мови (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр 
спеціальності «Журналістика». Викладання дисципліни продовжує лексико-фразеологічне 



і морфолого-синтаксичне вивчення мови та  формує навички практичного 
використовувати набутих студентами знань із стилістичного аналізу. 

Рекомендована література: 
1. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: Академія,2005. 
-368 с. 
2. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Матеріали для 
самостійної роботи студентів факультету журналістики. - Вид. 2-ге, випр. і доп. - 
Львів: ЛНУ, 2000. -68 с. 
3. Капелюшний А.О. Девіатологія мас-медіа: Практикум. -  Львів: ПАІС, 2000 . - 208с. 
4.  Караванський С.  Пошук українського слова, або Боротьба за національне ,,я”.- К.: 
Академія, 2003. -192 с.  
5. Сербенська О. Культура усного мовлення: Практикум / О. Сербенська. – К. : Центр 
навчальної літератури, 2004. – 216 с. 
 
 

IV КУРС  

"Іноземна мова спеціальності (англійська)" 

Опис дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова спеціальності (англійська)» спрямована на 

вдосконалення і розвиток у студентів навичок усного та писемного мовлення на базі 
професійної лексики шляхом збагачення словникового запасу фахової термінології, 
знання мови міжнародних документів.  

Особлива роль відводиться професійній мовно-комунікативній компетенції, яка 
передбачає насамперед наявність професійних знань, отриманих студентами під час 
проходження ними навчальної практики. Формування професійної мовно-комунікативної 
компетенції передбачає: глибокі професійні знання і оволодіння понятійно-
категоріальним апаратом певної професійної сфери та відповідною системою термінів; 
досконале володіння іноземною мовою (не нижче рівнів В1-В2); вміле професійне 
використання мовних стилів відповідно до місця, часу, обставин, статусно-рольових 
характеристик партнера (партнерів); знання етикетних мовних формул і вміння 
користуватися ними у професійному спілкуванні; уміння працювати з різними типами 
текстів; орієнтування у потоці різноформатної інформації іноземною мовою на різних 
каналах її передавання; вміння знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати та 
використовувати інформацію профільного спрямування; володіння інтерактивним 
спілкуванням, характерною ознакою якого є необхідність миттєвої відповідної реакції на 
повідомлення чи інформацію, що знаходиться в контексті попередніх повідомлень; 
володіння основами риторичних знань і вмінь; уміння оцінювати комунікативну ситуацію 
швидко і на високому професійному рівні приймати рішення та планувати комунікативні 
дії.  

Тематичні блоки дисципліни: 
1. Предмет і метод економіки. 
2. Основні поняття мікро-/макроекономіки. 
3. Міжнародна економіка та бізнес. 
Передумови для вивчення дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова спеціальності (англійська)» є необхідною 

складовою вивчення англійської мови для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр усіх 
спеціальностей ЛТЕУ та розрахована на студентів, які вивчали навчальні дисципліни 
«Іноземна мова (англійська)» та «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)» 
в рамках здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 



Рекомендована література: 
1. Ковалик Н.В. Англійська мова з основ міжнародної економіки [текст] підручник / 

Н. В. Ковалик, Н. О. Зайшла, Л. М. Тимочко — К. : "Центр учбової літератури", 
2014. — 480 с. 

2. Schiller B. Essentails of Economics / Bradley R. Schiller. – NY :McGraw-Hill Irwin, 2005.  -- 
418 p. 

3.  Collander D. Economics. / David C. Collander . – NY :McGraw-Hill Irwin, 2001. -- 787 p. 
4. Hill Charles W. L. Global Business Today /  Charles W. L.Hill. - NY : McGraw-Hill, 2004. 

- 582 p. 
5. Shim J. Dictionary of Economics / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - New York: John Wiley 

& S.Inc., 2005. – 369 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітній рівень:магістр  

I КУРС  

"Ділова іноземна мова (англійська)" 

Опис дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова (англійська)» спрямована на оволодіння 

студентом діловою іноземною мовою як засобом ділового спілкування на професійному 
рівні, аналізом загально-економічної ситуації та економічної діяльності в світі; досконале 
володіння іноземною мовою (не нижче рівня В2); подальший розвиток комунікативних 
здібностей студента, його пам’яті, логічного мислення, вольових якостей, здібностей 
вирішувати певні проблеми та завдання соціальної діяльності (планування, організація, 
мотивація, контроль, координація тощо); збагачення духовного світу особистості, 
розширення знань про світ і країни, мову яких вивчають студенти, про міжкультурні 
відмінності та їх роль у зовнішньоекономічній діяльності; формування стійкого світогляду, 
формування політичної свідомості та культури, активності та творчої ініціативи при 
вирішенні сучасних проблем, соціальної відповідальності за діяльність організації, 
здатності до ефективної комунікаційної взаємодії, засвоєння культури спілкування, 
прийнятої у сучасному цивілізованому світі. 

Тематичні блоки дисципліни: 
1. Секрети успішного працевлаштування. 
2. Як стати успішним у бізнесі. 
3. Як правильно аналізувати ринок. 

Передумови для вивчення дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова (англійська)» є необхідною складовою 

вивчення англійської мови для здобувачів вищої освіти ступеня магістр усіх 
спеціальностей ЛТЕУ та розрахована на студентів, які вивчали навчальні дисципліни 
«Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова професійного спрямування (англійська)» та 
«Іноземна мова спеціальності (англійська)» протягом здобуття першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти. 

Рекомендована література: 
1. Ковалик Н. Ділова іноземна мова: бізнес курс англійською мовою / Наталя  

Ковалик, Ольга Ванівська.  - Львів : ЛКА, 2015– 204 с. 
2. Mascull B. Business Vocabulary in Use / Bill Mascull. – Cambridge University Press, 

2002. – 172 p.  
3.  Deirdre Howard-Williams, Cynthia Herd. Business Words. Essential Business English 

Vocabulary / Deirdre Howard-Williams, Cynthia Herd. — MacMillan Heinemann : 
acMillan Publishers Limited, 1992. — 89 p. 

4. Strutt P. Market Leader Business Grammar and Usage / Peter Strutt. – Longman, 2000. 
– 221 p.  

5. Strutt P. Longman Business English Usage / Peter Strutt. – Longman, 2000. – 321 p. 

 

 

 

 



Освітній рівень:доктор філософії 

"Іноземна мова наукового та ділового спрямування (англійська)" 
 Опис дисципліни: 
 Навчальна дисципліна «Іноземна мова наукового та ділового спрямування 
(англійська)» спрямована на досягнення здобувачами такого рівня знань, навичок і вмінь, 
який забезпечує необхідну для науковця комунікативну самостійність у сферах 
професійного, академічного й ситуативно-побутового спілкування в усній та письмовій 
формах. 
 Особлива роль відводиться дослідницькій компетенції, яка передбачає наявність 
уявлень про найбільш актуальні напрями досліджень в сучасній теоретичній та 
експериментальній науці; вільне володіння іноземною (переважно англійською) мовою в 
галузі професійної діяльності й міжособистісного спілкування; розуміння філософських 
концепцій в обраній галузі наукової діяльності; володіння методологією наукової 
дисципліни (галузі), знання її закономірностей і готовність використовувати знання даної 
галузі у своїй практичній діяльності; уміння чітко формулювати суть досліджуваної 
проблеми, мету, об'єкт, предмет, робочу гіпотезу, завдання дослідження, спланувати 
експеримент; розуміння основних методологічних принципів наукового дослідження і 
застосування їх на практиці; володіння методами наукового дослідження (анкетування, 
тестування, моделювання, спостереження тощо); уміння теоретично обґрунтувати і 
експериментально перевірити висунуту ідею в рамках досліджуваної проблеми; уміння 
аналізувати результати своєї науково-дослідницької діяльність, робити необхідні висновки 
(проводити методологічну рефлексію); активність, відповідальність та особисту участь в 
організації будь-якого експерименту; уміння вести наукову дискусію, аргументовано 
відстоювати свою току зору; уміння аналізувати дані наукового експерименту з 
використанням методів математичної статистики і комп'ютерних технологій; уміння 
підготувати публікацію або виступ за результатами своєї наукової роботи. 
 Тематичні блоки дисципліни: 
1. Іноземний науковий дискурс. 
2. Спілкування в академічному середовищі. 
3. Академічне іншомовне письмо. 
 Передумови для вивчення дисципліни: 
 Навчальна дисципліна «Іноземна мова наукового та ділового спрямування 
(англійська)» є необхідною складовою вивчення англійської мови для здобувачів вищої 
освіти ступеня доктор філософії усіх спеціальностей ЛТЕУ та розрахована на студентів, 
які вивчали навчальні дисципліни «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова 
професійного спрямування (англійська)» та «Іноземна мова спеціальності (англійська)» 
протягом здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також навчальної 
дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» протягом здобуття другого 
(магістерського) рівня вищої освіти. 
 Рекомендована література: 
1. Michael McCarthny, Felicity O'Dell. Academic Vocabulary in Use :  Vocabulary Reference 

and Practice / Michael McCarthny, Felicity O'Dell. — Cambridge : Cambridge University 
Press, 2016 – 173 p. 

2. Максимук, В. М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих 
спеціальностей університетів. "English for PhD Students": підручник. 2-е, оновлене та 
доповнене видання. / В.М. Максимук, Р.І. Дудок. – Львів: Видавництво "Астролябія", 
2012. – 240 с. 

 


