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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові: Кулішов Володимир Сергійович 

Науковий ступінь (спеціальність): 

Кандидат педагогічних наук за 

спеціальністю «Теорія та методика 

навчання технологій» 

Вчене звання (спеціальність): доцент 

Посада: 

Доцент кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 
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Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?  

hl=uk&pli=1&user=96KnWRUAAAAJ 

e-mail: 
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Контактний телефон: +38-099-048-01-02 

 

Прізвище, ім'я, по батькові: Щипська Тетяна Петрівна 

Науковий ступінь (спеціальність):  

Вчене звання (спеціальність):  

Посада: Старший викладач кафедри методики 
професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти 
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2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: – 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота : 102 

Курсова робота:  –  
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Вид контролю: залік 

Мова викладання: англійська 

Форма викладання: 
очна/дистанційна (з використанням 

програмного ресурсу https://meet.google.com) 

 
3. Інформація про доступність в мережі 

Профіль навчальної дисципліни   –  

Репозитарій навчальної дисципліни 
Доступ надається в індивідуальному 

порядку 

Консультації 

Онлайн-консультації за попередньою 

домовленістю: (Viber: +38-099-048-

01-02) в робочі дні з 9.00 до 17.00 
 

4. Перелік компетентностей і результатів навчання, 

що забезпечує навчальна дисципліна 
 

Компетентності: 
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; 
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 пр оцесі 
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.  

 
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

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; 
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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). 

 

5. Методи навчання 
Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 
наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (пр актична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  
Під час лекційних занять 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. 
 

6. 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 в пункті 4 цього силабусу.  
 

7. Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 
(пререквізити):- .  

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 
після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити):-. 
 

 

 

8. Зміст 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 адміністративного 
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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 рішень. 
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 кер івника 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. Стр атегії 

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 (підприємства, 
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 стратегічних програм та поточне 
планування. Види та етапи планування. 

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

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 кер івника. Види 

режимів праці та відпочинку. Розробка маркетингових програм, що 
ґрунтуються на аналізі продажу та оцінках ринку. Підготовка стратегічних 
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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 юрисконсульта. 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 пер еговорів 
(бесід). 

Уміння працювати з аудиторією, як ключова риса сучасного менеджер а. 
Публічний виступ, презентація, аргументування. Способи та засоби 
комунікаційного впливу на аудиторію. Інформаційно-цифрова грамотність 

сучасного менеджера. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

 

№ 
теми 

Назва модулів і тем Форми організації навчання, 
кількість годин 

Література, 
інформаційні 

ресурси Денна форма Заочна форма 

Л
ек

ц
ії
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р
ат

о
р
н
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ам

о
ст
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н
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б
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ії

 

П
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ч
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і,
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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  

 

10. Практичні / семінарські заняття, лабораторні роботи 
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№ 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 

 

 Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 2 балів). 
Підсумковий  контроль  за  змістовний   модуль   (виконання  

індивідуального  завдання)  –   2 модуля (ПМК 1 –  10 балів, ПМК 2 –  10 
балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 –  6 балів, 
СР 2 – 6 балів, СР 3 – 5 балів, СР 4 – 5 балів, СР 5 – 5 балів).  
Підсумковий контроль – залік (20 балів). 

 

11. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття 
нараховується 1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись дистанційно із погодженням 

викладача, у цьому випадку за відвідування лекційних та пр актичних занять 
бали нараховуються за результатами тестування по темі лекції / пр актичного 

заняття. 
 Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

заліку/екзамену відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика  щодо  академічної  доброчесності.  Усі  письмові  роботи  
перевіряються  на наявність плагіату і допускаються до захисту за відсутності 

плагіату. Кожен повинен надати особисто  підписану  електронну  довідку  
(скріншот)  про відсутність  плагіату  в письмових роботах та заліковій / 

екзаменаційні роботі, інакше вони можуть не зарахуватись. 
Списування під час підсумкового контролю та заліку заборонене (в т.ч. із 
використанням мобільних   пристроїв).   За   плагіат   та   некоректну  поведінку,   

у  тому  числі   запізнення) 
 знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 

балів до 5 балів включно. 
 

12. 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 29 
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ситуації) 

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 

 

13. Методичне забезпечення  
1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Ділова іноземна мова» (електронне видання, що знаходиться в 
репозитарії навчальної). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти за навчальною дисципліною «Ділова іноземна мова» (електронне 
видання, що знаходиться в репозитарії). 
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