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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 Управління та 

адміністрування  

 

Спеціальність:  

073 Менеджмент  
 

Освітньо-професійна 

програма: 

Управління навчальним 

закладом 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

1 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному 

функціонуванню у культурному розмаїтті ділового, навчального та 

професійного середовищ. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених нижче: 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності);  

ФК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 
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ФК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

навчального закладу; 

ФК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління навчальним закладом;  

ФК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 

ФК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

ФК12. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в 

освітньому процесі у навчальних закладах. 

ФК13. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, 

використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» 

здобувачі вищої освіти повинні: 

уміти: 

ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті; 

ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною 

та іноземною мовами; 

ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 

власного часу. 

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво навчальним 

закладом (навчальним підрозділом). 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль №1 «Business and You» 

 

Тема 1. Basic grammar patterns in business communication 

Основні поняття адміністративної діяльності керівника (менеджера). 

Суть адміністративної діяльності. Особистість керівника (менеджера) та 

перспективи підвищення ефективності його роботи. Кваліфікаційні вимоги 

до керівників (менеджерів) та організація їх професійної підготовки. 

Принципи управління та принципи керівництва. Сутність принципів 
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адміністративного менеджменту та принципів керівництва. Правові та етичні 

принципи керівництва. Методи ефективного керівництва. Сутність методів 

управління та методів керівництва. Лідерство, орієнтоване на особистий 

внесок у розвиток організації як відображення суті ефективних методів 

керівництва. Класифікація методів керівництва за напрямами та необхідність 

їх комплексного використання. Стиль ефективного керівництва. Сутність 

ефективного стилю керівництва. Стиль навчання керівника. Формування 

власного ефективного стилю керівника. 

 

Тема 2. Business and You. Applying for a Job 

Психофізіологічні особливості розумової праці керівника. Сутність та 

значення раціональної організації розумової праці. Стилі прийняття р ішень. 

Визначення стилю прийняття рішень. Визначення та аналіз проблем. Пошук 

рішень. Поняття “організаційна культура”. Типи організаційних культур. 

Культура повсякденного спілкування з підлеглими, колегами і вищим 

керівництвом. Організація прийому підлеглих і відвідувачів. Імідж керівника 

і його значення для успішної діяльності організації. Програмування успіху та 

кар’єри. Види кар’єри. Методи реалізації. Деякі аспекти керування діловою 

кар’єрою. 

Методи аналізу конфліктних ситуацій. Соціологічна модель 

організаційного та міжорганізаційного конфлікту. Прояви конфліктності в 

організаціях. Організаційний конфлікт і організаційний клімат. Джерела 

конфліктів. Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення конфліктів в 

організаціях. Динаміка організаційних конфліктів: періоди та етапи. 

Стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях. Оцінка дій учасників 

організаційного конфлікту. Стратегії розв’язання конфліктних ситуацій.  

 

Змістовий модуль №2 «Management» 

 

Тема 3. Types and Forms of Business Organizations 

Зміст і структура адміністративної служби організації (підпр иємства, 

установи). Структура управління організацією. Організаційне забезпечення 

діяльності адміністративної служби організації (підприємства, установи). 

Основні засади раціональної організації робочих місць керівника. Види 

режимів праці та відпочинку. Сутність, зміст та основні завдання 

розроблення маркетингових програм. Підготовка стр атегічних пр ограм та 

поточне планування. Види та етапи планування. 

Кадрове забезпечення діяльності адміністративної служби організації 

(підприємства, установи). Інформаційне забезпечення діяльності 
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адміністративної служби організації (підприємства, установи). Фінансове 

забезпечення діяльності адміністративної служби організації (підприємства, 

установи). 

 

Тема 4. Leadership and Motivation Intercultural Communication 

Основні засади раціональної організації робочих місць керівника. 

Види режимів праці та відпочинку. Розробка маркетингових програм, що 

ґрунтуються на аналізі продажу та оцінках ринку. Підготовка стр атегічних 

програм та поточне планування. Види планування. Етапи планування. 

Визначення цілей планування. Пріоритетність цілей. Робота з науково - 

технічної підготовки виробництва. 

Професійні назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст з 

менеджменту в організації (на підприємстві, в установі). Завдання і функції 

керівника організації (підприємства, установи). Завдання і функції 

начальника відділу кадрів. Завдання і функції інженера з організації праці. 

Завдання і функції інженера з підготовки кадрів в організації (на 

підприємстві, в установі). Завдання і функції юр исконсульта. Завдання і 

функції завідувача канцелярії в організації (на підприємстві, в установі). 

Завдання і функції головного спеціаліста-бухгалтера. 

 

Тема 5. Types of Presentations. The Key Elements of Speech Making 

Комунікація у професійній діяльності сучасного менеджера. 

Особливості культури корпоративного спілкування. Усна та письмова ділова 

комунікація. Теоретичні та практичні аспекти організації ділових зустрічей 

та переговорів (бесід). 

Уміння працювати з аудиторією, як ключова риса сучасного 

менеджера. Публічний виступ, презентація, аргументування. Способи та 

засоби комунікаційного впливу на аудиторію. Інформаційно-цифрова 

грамотність сучасного менеджера. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 
теми 

Назва модулів і тем Форми організації навчання, 
кількість годин 

Література, 
інформаційні 

ресурси Денна форма Заочна форма 



7 
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
т 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

 

Змістовий модуль №1 Business and You 

1 Basic grammar patterns in business 
communication 

   2 2 25 1, 2 

2 Business and You.Applying for a Job    2 2 25 2, 8 

 
Змістовий модуль №2 Management 

 
3 Types and Forms of Business 

Organizations 
   2 2 18 1,3,5 

4 Leadership and Motivation 
Intercultural Communication 

   2 2 19 3,5 

5 Types of Presentations. The Key 
Elements of Speech Making 

    2 15 1,4 

 Разом 120 год.    8 10 102  

 

5. Практичні  та семінарські заняття 

 

№ Тема заняття / Назва лабораторної роботи Кількість годин 

з/п Денна Заочна 

1. Business Plan  2 

2. Business Correspondence  2 

3. Negotiations  2 

4. Doing Business on the Internet  4 

 

6. Самостійна робота 

 

6.1. Рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання 

До теми 1 

1. Розкрийте сутність адміністративної діяльності. 

2. За якими ознаками класифікують організації? 

3. Які кваліфікаційні вимоги пред’являють до керівників 

(менеджерів)? 

4. Яка різниця між принципами управління і принципами керування? 

5. За якими принципами класифікують принципи управління? 

6. За якими ознаками класифікують принципи керування? 

7. В чому різниця між правовими принципами менеджменту і 



8 
 

правовими принципами публічного адміністрування? 

 

До теми 2 

1. Назвіть типи політики управління персоналом, охарактеризуйте їх. 

2. Назвіть етапи побудови політики управління персоналом. 

3. Як впливають зовнішні та внутрішні чинники на організацію 

політики управління персоналом? 

4. Що таке моніторинг персоналу? Мета його проведення? 

5. Цілі, норми і засоби здійснення кадрових заходів під час р еалізації  

політики управління персоналом. 

 

До теми 3 

1. Завдання і функції керівника організації (підприємства, установи). 

2. Завдання і функції начальника відділу кадрів. 

3. Завдання і функції інженера з організації праці. 

4. Завдання і функції інженера з підготовки кадрів в організації (на 

підприємстві, в установі). 

5. Завдання і функції юрисконсульта. 

6. Завдання і функції завідувача канцелярії в організації (на 

підприємстві, в установі). Завдання і функції головного спеціаліста-

бухгалтера. 

 

До теми 4 

1. Чому виникають конфлікти? Чи завжди виникнення конфлікту –  це 

погано? 

2. Що таке конфліктна ситуація? 

3. Що таке інцидент? 

4. Як класифікувати конфлікти? Як виміряти конфліктну поведінку? 

5. Якою має бути поведінка керівника (менеджера) у конфліктній 

ситуації? 

6. Які існують виміри конфліктної поведінки? 

7. Що треба робити для запобігання конфліктів? 

8. Які існують підходи до врегулювання конфліктів? У чому їх  

сутність? 

 

До теми 5 

1. Яку роль відіграє професійна комунікація у становленні менеджера?  

2. Опишіть процедуру організації ділових зустрічей та переговорів. 

3. Назвіть основні підходи до організації публічних виступів 
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менеджера. 

4. Проаналізуйте підходи до формування інформаційно-цифрової 

грамотності сучасного менеджера. 

  

6.2. Рекомендації до індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання 

 

1. Розробити презентацію для розкриття одного з питань до 

практичних занять в межах тем навчальної дисципліни (15-20 слайдів). 

2. Розробити бізнес-план англійською мовою (скорочений варіант). 

 

6.3. Варіанти контрольних робіт 

 

Варіант 1 

1. Моделі підготовки керівників (менеджерів) в Україні 

2. Принципи адміністративного менеджменту 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 

 

Варіант 2 

1. Загальне та особливе в етичних принципах поведінки керівника  

(менеджера). 

2. Організаційно-адміністративні методи керівництва. 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 

 

Варіант 3 

1. Формування власного ефективного стилю керівництва. 

2. Види планування роботи керівника (менеджера) 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 

 

Варіант 4 

1. Основні причини перевантаження керівників. 

2. Телекомп’ютинг та його переваги. 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 

 

Варіант 5 

1. Інтегрований підхід до розвитку та упорядкування команд. 

2. Фактори, що впливають на стиль керівництва. 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 
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Варіант 6 

1. Підходи до розвитку і упорядкування команд. 

2. Передумови виникнення «зовнішнього» і «внутрішнього» коучингу 

в Україні. 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 

 

Варіант 7 

1. Чинники, які впливають на міжособистісне спілкування. 

2. Переваги ідеї Макнайта та її можливі недоліки. 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 

 

Варіант 8 

1. Способи управління конфліктом. 

2. Форми і методи переконання партнера при діалогах. 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 

 

Варіант 9 

1. Принципи раціональної організації розумової праці. 

2. Професійні завдання керівників організацій. 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми). 

 

Варіант 10 

1. Особливості іміджу керівника вищої ланки управління. 

2. Підходи до врегулювання конфліктів. 

3. Розробити ділову гру (власний варіант теми).  

 

7. Перелік питань до заліку з дисципліни 

1. What is the individual labor agreement? 

2. What are the meanings of the terms “employer” and  “employee”? 

3. What is written in the contract of employment? 

4. What are the responsibilities of employers according to Ukrainian labor 

legislation? 

5. How many hours a week is working time limited to in Ukraine? 

6. In what way do employees get their wage? 

7. Can the employee take two jobs at the same time? 

8. What is the retirement age in Ukraine? 

9. What are the responsibilities of the employees? 

10. Under what circumstances have the employers a right to dismiss their 

employees? 
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11. What key elements of any presentation do you know? 

12. What individual characteristics should the speaker possess to succeed 

in his or her presentation? 

13. How do you understand the term “speaker’s intention”? 

14. What is the first step in planning any presentation? 

15. Explain how the speech situation may influence your presentation. 

16. What can you tell about the time of lasting the business presentation? 

17. What role does the audience analysis play in making your presentation 

successful? What are the ways to analyze the audience? 

18. What circumstances of your presentation may present difficult ies in 

delivering it? 

19. What do managers operating in an international environment deal with? 

20. What does a company operating in an international environment have to  

learn? 

21. What must firms that wish to expand into a foreign country assess? 

22. What does a multinational legal environment include? 

23. What characterizes ethnocentric managers? 

24. What is typical for a polycentric manager? 

25. What do geocentric managers recognize? 

26. What are the basic management functions? 

27. Is there any single method of management for all cultures? 

28. Which approach to management is considered to be effective between 

two cultures? 

 

8. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекцій використовуються презентації, які поєднують словесні 

та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої освіти 

акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
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9. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 4 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
29 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

27 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 20 

Залік 20 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних / семінарських занять за 

навчальною дисципліною «Ділова іноземна мова» (електронне видання, що 

знаходиться в репозитарії навчальної дисципліни). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Ділова іноземна мова»  (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії навчальної дисципліни). 
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12. Рекомендована література 

ОСНОВНА 

1. Калюжна А.Б., Радченко О.І. Business Enlish: навчально-

методичний посібник. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. 172 с. 

2. Сухова А.В. Ділова англійська мова: навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності «Переклад» і студентів економічних 

спеціальностей. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 76 с. 

3. Тучина Н.В. A Way to Success: English for University students. Year I 

(Students’ Book) / Н.В.Тучина, І.В. Жарковська, Н.О. Зайцева та ін.; Худож. - 

оформлювач О.С. Юхтман. – Харків: Фоліо, 2015. – 336 с.  

4. Gough C. English Vocabulary Organiser. 100 topics for self-study / 

C. Gough. Heinle, Cengage Learning, 2015. 220 p.  

5. Mastering English for Teaching and Research : навч. посіб. для 

здобувачів вищої освіти ОС Магістр / МОН України, Уманський дер ж. пед. 

імені Павла Тичини ; уклад.: О. А. Заболотна, Н. В. Гут, І. Ю. Щербань. 

Умань : Візаві, 2020. 127 с. 

6. Murphy, Raymond EnglishGrammar in Use. Fifth edition /Raymond 

Murphy. Cambridge University Press, 2019. 380 р. 

7. Murphy Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and 

practice book for elementrary students, with answers / R. Murphy.  New York: 

Cambridge University Press. 2017. 319 p. � 

8. Oxford exam trainer B2. Helen Weale, Alla Yurchenko. Oxford 

university press, 2020. 183p. 

9. Pye G. Vocabulary in practice 4. Intermidiate / G.Pye – Cambridge 

University Press, 2019.  78 p.  

 

ДОПОМІЖНА 

1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. К: 
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2. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб. вправ/ Перекл. З рос. 5-го вид. 

К.: Арій., 2017.  544 с.  

3. Граматика англійської мови: теорія. практика. тести (підручник для 

студентів вищих закладів педагогічної освіти) / [Н. В. Бріт, О.А. 

Голобородько, Г. О. Грабова, Н. В. Гут, Г. П. Іванчук, О. А. Заболотна, С. П. 

Шумаєва, І. Ю. Щербань] ; [укл. Н. В. Гут, О. А. Заболотна]. Умань, 2015. 

400 с. 

4. Тучина Н.В., Меркулова Т.К., Кузьміна В.С. Speak English with 

Pleasure / За ред. Луїзи Грін (Велика Британія), Кіри О. Янсон (США). – 42-ге 

вид., виправлене.  Х.: Торсінг, 2019.  288 с. 
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5. KaufmanL., SternT. The Blue Book of Grammar and Punctuation: An 

Easy-to-Use Guide with Clear Rules, Real-World Examples, and Reproducible 

Quizzes11th Ed.NewJersey : Wiley, 2014. 224 p. 

6. Oxford Practice Grammar Intermediate / John Eastwood. Pap: Cdr Ed., 

2014. 425 p. 

7. PatersonK. Oxford Grammar for EAP: English grammar and practice for 

Academic Purposes. Oxford: OUP Oxford, 2016. 288 p. 

8. SowtonCh.50StepstoImprovingYourGrammar StudyBook. Reading: 

GarnetEducation, 2016. 272 p. 

9. Thornbury S., Watkins P. The CELTA course: Trainee Book. Cambridge 

University Press, 2017, 238 p. 
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