
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯ НІМЕЦЬКОЮ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Німецька 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основу курсу складає тематика, типова для усіх сфер бізнесу: 

ведення телефонних розмов, домовленість про зустріч, замовлення 

товарів та послуг, рекламація, формулювання комерційних 

пропозицій, ділові зустрічі, діловий етикет. 

 

 

 

 

 товарів та послуг, рекламація, формулювання комерційних 

пропозицій, ділові зустрічі, діловий етикет. 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на засвоєння тем ділової комунікації, роботу над 

граматикою та лексикою, розвиток навичок усних монологічних 

виступів (презентація продукту чи послуги, виступ з комерційною 

пропозицією), проведення дискусій та обговорень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Курс «Бізнес-комунікація німецькою» допоможе вести переговори 

та спілкуватися з потенційними та теперішніми партнерами, краще 

їх розуміти та ефективніше доносити свою позицію, орієнтуватися 

на ринку праці, бути конкурентоспроможнім, досягти професійного 

успіху. 

 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

- формування практичних навичок іншомовної мовленнєвої 

діяльності у процесі професійної міжкультурної комунікації та 

ділового ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; 

- поінформованість щодо міжкультурних особливостей ведення 

бізнес-діяльності; 

- знання фахової термінології; здатність проводити ділові 

переговори з іноземними партнерами; аналізувати умови ринку, 

попиту та пропозиції, цін, стану економіки в Україні 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: у курсі дисципліни розглядаються 

міжкультурні особливості професійної комунікації з іноземними 

партнерами; мовні та граматичні форми, властиві для офіційного 

спілкування; бізнес-лексика; термінологічна лексика; правила 

ділового етикету та міжкультурної комунікації; особливості 

Інтернет-спілкування 

Види занять: практичні 

Методи навчання: комунікативний, лексико-граматичний, 

аудіолінгвістичний, інтерактивні ділові і рольові ігри, навчальні 

диспути і дискусії та ін. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні знання німецької мови на рівні А2 згідно із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти 

Пореквізити Набуті знання можуть бути корисні при вивченні дисциплін 

загального та фахового спрямування, написанні магістерської 

роботи 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Желуденко М.О., Гринюк С.П. Аксіологічний підхід до 

формування професійної компетентності у майбутніх фахівців.  

Modern researches in psychology and pedagogy: Collective monograph. 

Riga: Baltija Publishing. 2020. P. 111-127. 

Желуденко М.О., Сабітова А.П. Мовна екологія в умовах 

коронакризи. Journal of science. Lyon, N 7, Vol.2. Lyon, France, 2020. 

P.59-63. 

Желуденко М.О., Сабітова А.П. Змішане навчання як оптимальна 

та ефективна форма сучасної освіти. Вісник Національного 

авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. Київ: 

Національний авіаційний університет, 2018. Вип. 1(12). С. 38-43.  

Желуденко М.А., Сабитова А.П. Связь моральных ценностей, 

менталитета и речи (на основе немецкого языка). Закарпатські 

філологічні студії : Ужгородський національний університет, 2019. 

Вип. 7. Т.1. С.83-86.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання, проектор, інтернет 

 
Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Іноземної філології 

 

 

 

 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 



 

 

 

Фото 

 

Викладач(і) ЖЕЛУДЕНКО МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: канд. пед. наук 

Вчене звання: доцент 

 

 

 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010

552 

Тел.: 096-548-45-82 

E-mail: maryna.zheludenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання німецькою мовою 

Лінк на дисципліну Google Classroom.  

Код доступу: 5kn6t6g 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010552
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010552

