СЕРТИФІКАТНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

“ENGLISH FOR BUSINESS TRAVELLING”

Максимум розмовної практики!
Керівник програми – завідувач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації,
доцент, кандидат педагогічних наук, Чередніченко Галина Анатоліївна.
Менеджери - Єфименко М.Г., Гаркуша О.О., Калюжна Ю.А., Колодько Д.А., Покотило П.Г.

Програма передбачає вивчення таких навчальних модулів:
1. Планування бізнес-поїздки, планування відпустки
(Planning a business trip, planning a vacation)
2. At the travel agency
(У туристичному агентстві)
3. Buying tickets online, applying for a passport
(Купівля квитків через Інтернет, отримання закордонного паспорту)
4. Booking a hotel, at the hotel
(Бронювання готелю, у готелі)
5. Airport English
(Англійська в аеропорту)
6. At the train station, catching a bus, taking a taxi
(На залізничному вокзалі, на автобусній станції, у таксі)
7. Asking for directions, using public transport
(Запитуємо про маршрути, використання міського транспорту)
8. At a café, at a restaurant, at the museum
(У кафе, у ресторані, в музеї)
9. Talking about car problems
(Проблеми з автомобілем)
10. Talking about your trip, a report
(Розповідаємо про свою поїздку, звіт)
Якщо Ви часто подорожуєте закордон або ж маєте плани подорожувати в майбутньому, то цей
курс саме для Вас. Неважливо, до якої країни Ви плануєте мандрувати, адже англійська – це мова
міжнародного спілкування, яка стане Вам у нагоді у будь-якій країні світу. А тепер трішки статистики:
85% міжнародних конференцій та організацій використовують англійську мову, 28% усіх книг світу

друкуються на англійській мові, 90% інформації в мережі Інтернет зберігається на англійській мові, 75%
листів та телеграм написані англійською мовою, 50% усіх наукових статей та публікацій світу виходять
англійською мовою, 400 млн. осіб вважають англійську своєю рідною мовою, 700 млн. осіб
розмовляють англійською як іноземною, 597 онлайн-курсів провідних університетів курсів доступні в
мережі безкоштовно саме на англійській мові.
Сертифікатна освітня програма «English for Business Travelling» розроблена для студентів
бакалавріату і магістратури Національного університету харчових технологій, а також для інших слухачів,
які зацікавлені у вивченні англійської мови з метою використання її для туристичних, ділових та інших
подорожей країнами світу. Дана програма спрямована на вивчення основних лексичних, граматичних та
функціональних елементів, які дозволять в майбутньому почуватися впевнено під час мандрівок
закордон.
Програма рекомендована фахівцям міжнародних компаній, науково-дослідних установ, вищих
навчальних закладів, організацій усіх форм власності з метою поглиблення знань у сфері ділвої
комунікації.
По завершенні навчання слухачам програми видається сертифікат Національного університету
харчових технологій (або спільний сертифікат Національного університету харчових технологій і
компанії/інституту/університету/Міжнародної ради інститутів та ін.).
Організаторами і викладачами програми «English for Business Travelling» є провідні викладачі
кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації НУХТ, які мають значний досвід практичної,
наукової і викладацької роботи у ВНЗ.
Після закінчення курсу освітньої програми слухачі зможуть застосовувати набуті знання
безпосередньо на практиці під час відряджень чи туристичних поїздок закордон. Максимум розмовної
практики!
Програма побудована таким чином, що опанування кожного навчального модуля буде під силу
слухачам із різними рівнями володіння англійською мовою, починаючи від рівня А1 і вище.
Тривалість програми – 1,5 місяці. Початок занять – 23 жовтня 2017 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 ««English for Business
Travelling» містить:
 програми всіх навчальних модулів,
 тематику практичних занять;
 роздаткові матеріали;
 аудіо та відео матеріали при умові їх запису на електронний носій слухача.
 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 Г.А.
за тел. (044) 287 -93-16, e-mail: gala-office2006@ukr.net
Менеджмент програми відкритий для спілкування і врахує всі зауваження та побажання
слухачів щодо змісту навчальних програм та якості роботи викладачів.

