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Сертифікатна освітня професійна програма «BUSINESS ENGLISH RESULTS»
розроблена для студентів 1-4 курсів, які володіють англійською мовою не нижче рівня В1 і
бажають поглибити свої знання з ділової іноземної мови, а також для тих, хто в майбутньому
планує складати міжнародні іспити, навчатися в англомовних вузах, стажуватися чи
працювати за кордоном. Програма також буде корисною для студентів, які збираються
здавати ЗНО з іноземної мови для вступу в магістратуру.
Мета програми:


формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетентності
(лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного
спілкування у розмаїтті сучасних економічних проблем.
Ключові переваги програми:

1. Максимальна мовна практика. Заняття проводяться носієм мови, тому спрямовані на
розвиток

швидкості

розмовної

мови,

правильну

вимову

і

хороше

розуміння

співрозмовника іноземною мовою.
2. Використання підручників та матеріалів провідних зарубіжних видавництв, а саме Market
Leader- популярний курс для молоді та дорослих, заснований на матеріалах Financial
Times, що допомагає оволодіти професійними мовними стандартами, використовуваними
в сучасному діловому світі.
3.

Застосування сучасних методів навчання – case-study, рольових та ділових ігор дає
можливість вживати мову і використовувати свої ділові якості, вирішуючи реальні
бізнес-проблеми.

4.

Динамічний і ефективний підхід.

Після завершення навчання слухачам програми видається сертифікат Національного
університету харчових технологій.
Програма передбачає вивчення таких навчальних модулів:
1. Brands.
2. Travel.
3. Organisation
4. Change.
5. Money.
6. Advertising
7. Cultures
8. Employment
9. Trade
10. Quality
Сертифікатна програма «BUSINESS ENGLISH RESULTS» передбачає такі види
занять:
практичні заняття у формі дискусії та обговорення тем курсу, зазначених вище,
виконання тренувальних завдань.

Тривалість програми – 20 занять (40 годин).
Початок занять – 26 березня 2018 р.
Вартість навчання –

1500 грн. на одного слухача для групи 10 і більше слухачів з

числа студентів НУХТ і 3000 грн. для сторонніх осіб.
Інформаційний

пакет

із

сертифікатної

освітньої

професійної

програми

«BUSINESS ENGLISH RESULTS» містить:


програми всіх навчальних модулів,



тематику лекцій і плани практичних занять;



список рекомендованої літератури.

Формування навчальних груп відбувається на кафедрі ділової іноземної мови та
міжнародної комунікації, каб. В-210.
Дізнатися більше про програму та форми навчання можна у керівника програми
Чередніченко Галини Анатоліївни за тел..287-97-34, 067-906-73-21 email; galaoffice2006@ukr.net
Менеджмент програми відкритий для спілкування і врахує всі зауваження та
побажання слухачів щодо змісту навчальних програм та якості роботи викладачів.

