
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

Ступінь вищої освіти: магістр 

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 

Освітньо-професійна програма: Готельно-ресторанна справа 

Викладач: Кожевнікова В.О., к.т.н., доцент кафедри готельно 

ресторанного бізнесу 

Шепель М.Є., к.п.н., ст. викл. кафедри української та 

іноземної філології 

Кафедра: Готельно-ресторанного бізнесу 

Української та іноземної філології 

Профайл викладача 

http://hospitality.ona

ft.edu.ua/sklad-

kafedri/ 

http://kafedrainyaz.o

ntu.edu.ua/sklad-

kafedri/ 

 Контакт: 048-712-42-59 

kozhevnikova-viktoriya@ukr.net 

 

1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова  Мова викладання – українська, англійська 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі денної та 

заочної форм навчання 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 30 10 20 

заочна 14 4 10 

Самостійна робота, годин Денна – 60 Заочна – 76 

Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни 
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. 

 

3. Мета 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.  

В результаті вивчення курсу 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; 

https://www.rozklad.ontu.edu.ua/


 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. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий (іспит). 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної 

доброчесності Одеського національного технологічного університету» та «Положення 

про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ___ ПІДПИСАНО _ Вікторія КОЖЕВНІКОВА 
    підпис 

   ___ ПІДПИСАНО _ Марина ШЕПЕЛЬ 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри __ ПІДПИСАНО _ Тетяна ЛЕБЕДЕНКО 
    підпис 
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