
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Кафедра англійської мови 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Іноземна мова в бізнес-комунікаціях» 

 

Курс: V 

Спеціальність: : 073 менеджмент. 

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв). 

Максимальна кількість балів:  40 балів. 

Критерії оцінювання: 

 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Відмінно  Допущено не більше 2 помилок у 

тестових завданнях. Відмінний рівень 

знань та умінь  в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

36-26 

балів 

Добре Допущено не більше 5 помилок у 

тестових завданнях. Студент володіє 

теоретичним матеріалом, достатньо 

високий рівень знань та умінь в 

межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих помилок 

25-15 

балів 

Задовільно Допущено не більше 8 помилок у 

тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент 

володіє матеріалом на низькому рівні. 

14-1 

балів 

Незадовільно Допущено більше 8 помилок у 

тестових завданнях. Відповіді зі 

значною кількістю недоліків. Студент 

виконує завдання на низькому рівні. 

 

Перелік допоміжних матеріалів: не дозволяється. 

 

 

 

 



Орієнтовний перелік питань: 

Lexical topics: 

1. Management as a science. 

2. Management science is a branch of Applied Mathematics. 

3. Characteristics of a great manager. 

4. Key traits of a successful leader.  

5. Modern management styles: authoritarian, laissez-faire, democratic, boss 

centered. 

6. History of management theory. 

7. Modern management theories.  

8. Gurus of management. 

9. Successful business stories. 

10. Franchising. 

11. A letter of enquiry to a franchiser. 

12.  Financing the start-up. 

13.  Presentations. Preparation, introduction, structuring your presentation. 

14. Presenting your own business idea. 

15. Business meetings. 

16. Business reports. Describing charts, graphs, talking about changes. 

17. Establishing Relationships and Negotiating. 

18. A business seminar. 

 

Grammar topics: 

1. Articles. 

2. Countable/ uncountable nouns 

3. System of tenses. 

4. Active and passive voice. 

5. Modal verbs. 

6. Conditional sentences. 

7. Sequence of tenses. Indirect questions. 

8. Gerund and infinitive. 

9. Syntax  (relative clauses, clauses of cause, result, comparison) 

 

Business and Academic Writing 

1. English academic style and language.  

2. Important features and elements of academic texts. 

3. Business documents and correspondence.  

4. Writing a CV 

5. Writing  a covering letter. 

6. Requirements for summaries, research paper abstracts. 

7. Book reviews. 

8. Steps in summarizing. 

9. Useful phrases for summaries, research paper abstracts, reviews. 
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