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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі: курс 1 - 

семестр 1 

Тип дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Англійська, українська 

Кількість кредитів - 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: 

денна 

заочна 

всього Лекції лабораторні практичні 

30 2 - 28 

10 2 - 8 

Самостійна робота, годин 

денна 

заочна 

- 

60 

80 

Форма підсумкового контролю диф.залік 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
 Дисципліна «Ділова іноземна мова» значно покращить вашу здатність спілкуватися 

англійською мовою у широкому діловому середовищі. Ви розвинете навички спілкування, 

необхідні для успіху у бізнесі, і розширите ваші знання про діловий світ. По закінченні 

вивчення дисципліни Ви станете більш вільним та впевненим у використанні мови бізнесу і 

зможете збільшити свої кар’єрні перспективи. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Ділова іноземна мова» є формування у здобувачів вищої освіти 

професійних іншомовних компетенцій, що сприятимуть їхньому ефективному функціонуванню 

в полікультурному навчальному і професійному середовищі та стануть запорукою 

конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.  
  

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» здобувач вищої 

освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, 

які  визначені в освітньо-професійній програмі «Маркетинг» (https://nv.onaft.edu.ua/opp/075m-

m2017.pdf) підготовки магістрів за спеціальністю 075 Маркетинг: 

Загальні компетентності: 

ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8 Здатність розробляти проекти та управляти ними 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК2 Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у 

сфері маркетингу та практики їх застосування. 
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СК3 Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у 

сфері маркетингу. 

  

Програмні результати навчання: 
ПРН 5 Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, 

маркетингових проектів державною та іноземною мовами. 
  

5. Зміст навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1.Ділова іноземна мова  (http://marketing.onaft.edu.ua/distsiplini-

magisterskogo-rivnya/) 

Тема 1. Сommunication. 

Тема 2. International marketing. 

Тема 3. Building relationships. 

Тема 4. Success. 

Тема 5. Job satisfaction. 

Тема 6. Risk. 

Тема 7. Management styles. 

Тема 8. Team building. 

Тема 9. Raising finance. 

Тема 10. Customer service. 

Тема 11. Crisis management. 

Тема 12. Mergers and acquisition. 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Методи навчання:  
Лекції: проблемно-орієнтовані 

Практичні заняття: побудовані на застосуванні комунікативної методики 

навчання іноземної мови з використанням діяльнісного, проектного  підходів та 

елементів інверсивного підходу у викладанні мови. 

Самостійна робота: опрацювання матеріалу, що не виноситься на лекції, 

підготовка до практичних занять. 

Види контролю: нульовий, поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів: http://marketing.onaft.edu.ua/distsiplini-magisterskogo-rivnya/ 

Інформаційні ресурси: http://marketing.onaft.edu.ua/distsiplini-magisterskogo-rivnya/ 

 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика навчальної дисципліни прописана з урахуванням законодавства України та ISO 

9001:2015 (https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf), «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» (https://www.onaft.edu.ua/download/ pubinfo/Regulat-Academic-

Integrity.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу» 

(https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-03.12.19.pdf). 
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