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1.   Пояснювальна записка 

1.1  Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів вищої освіти 

професійні іншомовні компетенції, усвідомлення практичних навичок у сфері 

комунікативних процесів, розвиток здібностей, що сприятимуть їхньому 

ефективному діловому спілкуванню в полікультурному навчальному і 

професійному середовищі та стануть запорукою конкурентоспроможності на 

сучасному ринку праці.  

Завданням навчальної дисципліни є формування у здобувачів загальних і 

професійно орієнтованих інтегрованих мовленнєвих компетенцій 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхньої 

міжмовної  і міжкультурної комунікації. В результаті вивчення курсу 

«Іноземна мова професійних комунікацій» студенти повинні 

знати: 

 основні принципи ділової комунікативної взаємодії; 

 широкий діапазон словникового запасу, у тому числі специфічної 

термінології, що є необхідним в академічній та професійній сферах; 

 норми ділового мовленнєвого етикету при взаємодії з громадськістю і 

бізнесом; 

 основи організації та координації професійних комунікацій в закладах 

сфери гостинності, шляхи подолання конфліктів; 

 основні елементи інформаційно-дослідницької маркетингової діяльності; 

 міжкультурні особливості в діловому спілкуванні і взаємодії;  

вміти: 

 користуватися вербальними і невербальними засобами спілкування; 

 здійснювати переговори, ділову розмову, ділову бесіду, співбесіду при 

наймі на роботу, нараду, дискусію, ділові наради, диспути, презентації; 

 використовувати ефективні прийоми поведінки в процесі комунікації з 

урахуванням правил етики бізнесу та ділового етикету; 

 доцільно використовувати професійні терміни і діловий стиль мовлення; 

 встановлювати контакт зі споживачем і проводити маркетингові 

дослідження; 

 аналізувати, обробляти і представляти отриману інформацію; 

 запобігати та розв’язувати конфліктні ситуації; 

 вступати в контакт та здійснювати професійні комунікації з 

представниками різних країн та культур. 

 

1.2   Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова професійних 

комунікацій» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності 

та програмні результати навчання, які  визначені в стандарті вищої освіти зі 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та освітньо-професійній 

програмі зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування другого рівня вищої освіти. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
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Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні компетентності: 

СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для 

врахування крос-культурних особливостей функціонування  суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу  

СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з 

партнерами та споживачами. 

СК 13* Здатність управляти колективом, делегувати повноваження 

планувати  кадрове забезпечення реалізації бізнес-ідеї. 

СК 14* Здатність розуміти психологічні закономірності процесу 

обслуговування відвідувачів в закладах індустрії гостинності з урахуванням 

мультикультурного середовища. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською 

мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в 

сфері готельно-ресторанного бізнесу. 

ПРН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, 

розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку 

команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне  вирішення 

професійних завдань. 

ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

 

1.3   Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – сервіс у готельному і ресторанному господарстві, іноземна 

мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова.  

 

1.4    Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна викладається на 1 курсі у 2 семестрі для денної та 

заочної форм навчання 

Кількість кредитів ECTS – 3 , годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: Всього лекції практичнні 

денна 30 10 20 

заочна 14 4 10 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 76 
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2. Зміст навчальної дисципліни 

2.1 Програма змістовнoго модуля. 

Змістовний модуль 1 
№ теми Зміст теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Комунікативна сторона ділової взаємодії. Форми професійної 

комунікації. Усні і письмові комунікації в бізнесі. Професійні 

комунікації в організаціях. Презентації для публічного 

виступу. Ділова переписка: листи та e-mail. Ділові телефонні 

розмови. 

2 1 

2 Кадрова політика. Професійні комунікації HR-відділу: 

резюме, CV, мотиваційний лист. Мотивація персоналу та 

професійний розвиток команди. 

2 1 

3 Комунікації в конфліктних ситуаціях. Конфліктні ситуації та 

відповіді на скарги. 

2 1 

4 Ділові комунікації зі споживачами. Інформаційно-

дослідницька комунікація: маркетингові дослідження. Ділові 

PR-комунікації. 

2 1 

5 Національні особливості професійної комунікації. 

Міжкультурні та міжнаціональні особливості професійних 

комунікацій. Професійні комунікації в мультикультурному 

середовищі 

2 – 

 Разом з дисципліни 10 4 

 

2.2. Теми практичних робіт 

№ з/п Назва практичної роботи Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Усні і письмові комунікації в бізнесі. (Written and spoken 

communication in business) 

2 1 

2 Резюме. Правила написання. (Resume. Rules for writing resume) 2 1 

3 CV. Правила написання. Основні відмінності від резюме. (CV. 

Rules for writing CV. Main differences between CV and resume) 

2 1 

4 Мотиваційний лист. Правила написання. (Cover letter. Rules for 

writing) 

2 1 

5 Презентації для публічного виступу. (Presentations for public 

speaking) 

2 1 

6 Ділова переписка: листи та e-mail. (Communication documents: 

letters and e-mail) 

2 1 

7 Ділові телефонні розмови. (Answering phone calls) 2 1 

8 Конфліктні ситуації та відповіді на скарги. (Conflicts and 

answering complaints) 

2 1 

9 Ділові PR-комунікації. (Public relations) 2 1 

10 Інформаційно-дослідницька комунікація: маркетингові 

дослідження. (Information and research communication: market 

analysis) 

2 1 

 Всього 20 10 
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2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість годин 
Завдання до самостійної 

роботи 

Денна Заочна  

1 
Професійні комунікації як 

елемент ділової взаємодії. 

(Professional communications as 

an element of business interaction) 

12 14 Опрацювати матеріал, дати 

письмові відповіді на 

запитання для самоконтролю 

та виконати індивідуальне 

завдання 

2 Професійні комунікації в 

закладах готельно-ресторанного 

господарства. (Professional 

communications in hotel and 

restaurant enterprises.) 

12 14 Опрацювати матеріал, дати 

письмові відповіді на 

запитання для самоконтролю 

та виконати індивідуальне 

завдання 

3 Специфіка професійних 

комунікацій HR-відділу. 

(Specifics of professional 

communications in HR 

department) 

12 16 Опрацювати матеріал, дати 

письмові відповіді на 

запитання для самоконтролю 

та виконати індивідуальне 

завдання 

4 Особливості інформаційно-

дослідницької професійної 

комунікації. (Features of 

information and research 

professional communication) 

12 16 Опрацювати матеріал, дати 

письмові відповіді на 

запитання для самоконтролю 

та виконати індивідуальне 

завдання 

5 Міжкультурні та міжнаціональні 

особливості професійних 

комунікацій. (Intercultural and 

international features of 

professional communications) 

12 16 Опрацювати матеріал, дати 

письмові відповіді на 

запитання для самоконтролю 

та виконати індивідуальне 

завдання 

 Всього 60 76  

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Види контролю: поточний, підсумковий – іспит 

 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна Заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

min mах min mах 

Робота на лекціях 1/2,5 2/5 5 5 10 2 5 10 

Робота на практичних заняттях 2/4 3/6 10 20 30 5 20 30 

Підготовка до практичних 

занять 
1 2 10 10 20 5 5 10 

Опрацювання тем для 

самостійної роботи 
1/2 2/4 5 5 10 5 10 20 

Проміжна сума    40 70  40 70 

Модульний контроль 20 30  20 30  20 30 

Оцінка за змістовий модуль     60 100  60 100 

 



8 

 

Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт 

Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на теоретичні 

питання і  розв’язання тестів.  
Таблиця 1 

Загальні критерії оцінювання 
№ 

з\п 
Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 Розв’язання тестів (10 

тестів) 

20 За кожний правильний тест – 2 

бали 

2 Відповідь на теоретичні 

питання (2 питання) 

15 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на питання  

 Разом 50  

 
Таблиця 2 

Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 
Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

12-15 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений 

матеріал 

7-11 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті 

викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих 

помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 

4-6 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки 

процесів та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає 

незначні помилки при відповідях 

0-3 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 

 

4. Інформаційне забезпечення 

Базові (основні): 

1. Конспект лекцій з курсу "Іноземна мова професійних комунікацій" : для 

магістрів проф. напряму підгот. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. 

та заоч. форм навчання / В. О. Ткач, В. О. Кожевнікова ; відп. за вип. А. 

К. Д`яконова ; Каф. готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 

2020. — Електрон. текст. дані: 54 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587753 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Іноземна 

мова професійних комунікацій" : для магістрів проф. напряму підгот. 

241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навчання / В. О. 

Ткач, В. О. Кожевнікова ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. готельно-

ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587753
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587753
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63 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587833 

3. Методичні вказівки для самостійного вивчення тем дисципліни 

"Іноземна мова професійних комунікацій" : для магістрів проф. напряму 

підгот. 241 "Готельно-ресторанна справа" ден. та заоч. форм навчання / 

В. О. Ткач, В. О. Кожевнікова ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. 

готельно-ресторанного бізнесу. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. 

текст. дані: 8 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587866 

4. Огреніч, М.А. Мовленнєвий етикет англомовного ділового спілкування : 

навч. посіб. / М. А. Огреніч ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського. – Вид. 2-ге. – Одеса, 2018. – 182 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1446548 

5. Англійська мова : навч. посіб. / С. Ю. Кондратюк, О. Д. Муляр, Т. М. 

Рибак та ін. ; Держ. вищ. навч. закл. "Державний агроекологічний 

університет". — Київ : ЦУЛ, 2018. — 136 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165131 

 

Додаткові (за наявності): 

1. English for Restaurant and Catering (Англійська для спеціалістів сфери 

ресторанного господарства): Навчальний посібник / І. В. Удовенко, Л. А. 

Подворна, І. І. Ков’ях. – Х., 2017. – 283 с. 

2. English for Presentations at International Conferences / A. Wallwork. – 

Springer International Publishing, 2016. – 293 p. 

3. The Scientist’s Guide to Writing: How to Write More Easily and Effectively 

throughout Your Scientific Career / S.B. Heard. – Princeton University Press, 

2016. – 317 p. 

4. A Concise Guide to Market Research: The Process, Data, and Methods Using 

IBM SPSS Statistics / M. Sarstedt, E. Mooi. – Springer, 2019. – 407 p. 

5. Formative Research in Social Marketing: Innovative Methods to Gain 

Consumer Insights / K. Kubacki, S. Rundle-Thiele (eds.). – Singapore: 

Springer, 2017. – 288 p. 

6. Research Methodology in Marketing: Theory Development, Empirical 

Approaches and Philosophy of Science Considerations / M. Eisend, A. Kuss. 

– Springer, 2019. – 272 p. 

7. Intercultural Communication for Global Business: How leaders communicate 

for success / E.A. Tuleja. – Routledge, 2018. – 341 p. 

8. Business communication today / C.L. Bovée, J.V. Thill. – Pearson Education, 

2018. – 703 p. 

9. Linguistic Pragmatics of Intercultural Professional and Business 

Communication / E.N. Malyuga, S.N. Orlova. – Springer, 2018. – 152 p. 

10. English for Business Communication / M. Chan. – Routledge, 2020. – 247 p. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587833
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587833
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587866
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1587866
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1446548
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1446548
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165131
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165131

