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ПЕРЕДМОВА 

Посібник «Business English Essentials» призначений для навчання ділової 

англійської мови магістрантів усіх спеціальностей заочної форми навчання. 

Посібник створений з метою поглиблення сформованих на першому етапі 

вивчення загальновживаної мови навичок студентів з читання та говоріння, 

покращення навичок письма, а також прищеплення вмінь опрацювання 

оригінальних та укладання власних документів англійською мовою. 

Посібник складається з 10 блоків, які охоплюють основні види ділової 

усної та письмової комунікації.  На початку кожного блоку наведено словник 

активної лексики. Післятекстові вправи спрямовані на продуктивну та 

репродуктивну роботу.  

Для спрощення опрацювання автентичних та дидактизованих матеріалів 

посібник містить велику кількість зразків англомовних документів, 

призначених як для опрацювання на заняттях, так і для самостійного вивчення. 

Джерелом інформації стали сучасні Інтернет-матеріали та он-лайн 

ресурси, що сприяє підвищенню мотивації студентів до вивчення сучасної 

англійської мови ділового спілкування. 
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Unit 1 

ENGLISH FOR ELECTRICAL ENGINEERS 

Vocabulary 

acquire [q'kwaIqr]  набувати, оволодівати 

application [xplI'keISqn] заява 

career [kqrIq] кар’єра 

communication [kqmjHnIkeISqn] спілкування 

data-sheet ['deItq SJt] таблиця, специфікація 

description [dIs'krIpSqn] опис 

experience [Iks'pIqrIqns] досвід 

job interview [GOb 'IntqvjH] співбесіда 

knowledge ['nOlIG] знання 

language ['lxNgwIG]   мова 

prerequisite [prJ'rFkwIzIt] передумова 

require [rI'kwaIq'] вимагати 

resume ['re(I)zjHmeI] резюме 

scientific [saIqn'tIfIk] науковий 

self-esteem [sFlfIs'tJm] самоповага, почуття власної гідності 

1. Read the text and explain the importance of studying English for you. 

Why should a student in a technical field such as electrical engineering or 

computer science be able to speak and write English?  

When you study let's say in Berlin or Paris, England and America seem so far away 

that it really does not appear necessary to learn English, particularly since almost 

everyone has already acquired some basic knowledge of the English language in high 

school.  

The following examples are to show why it is still necessary and important for a 

university student to learn English. These examples are taken from everyday life and 

should show that English is quite useful, not only for a holiday abroad, but also in a 

future career as an engineer. Apart from having expert knowledge in one's field, the 

knowledge of English is essential.  

1. Mr X works in a small electronics company in Berlin and develops circuits for 

medical instruments. He has to try to realise his customers' wishes and develop 

a functioning product. He has to learn about the components which he needs. 

He finds the descriptions of these components, the so-called data sheets, on the 

Internet. However these texts are in English. In order to understand the details 
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of the component descriptions he has to have a good working knowledge of 

English so that he can understand the English data sheet.  

2. Bert (26) is a student of electrical engineering at the Technical University in 

Berlin. He has applied to the company XYZ in Berlin, which operates 

worldwide. He has been invited to a job interview and feels well prepared 

because he has a great résumé, good marks and he even has some job 

experience. But he is worried when he learns that the interview is to be held in 

English.  

3. Hubert S. is a leading engineer in the German branch of a large American 

semiconductor company. The department managers meet weekly to discuss 

and solve problems. These meetings are held exclusively in English.  

Reasons why an electrical engineer should know English 

o Most of the scientific publications are written in English  

o English is often a prerequisite for job applications  

o English is necessary for using the internet  

o English is spoken in most conferences and meetings  

o English can be used in communication with trading partners  

o The general globalisation requires the knowledge of English  

o English boosts your self-esteem  

 

2. Business English needs analysis. Answer all the questions to analyse your 

needs in studying English. 

Name in English:  

Name in native language:  

What is your job title (or the title you will hold soon)?  

What is your job description?  

Which activities in your work do you (or will you) mainly need English for?  

 


