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Силабус навчальної дисципліни 

«БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯ ІСПАНСЬКОЮ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Іспанська, українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Головні аспекти іспаномовного спілкування в усній та письмовій 

формі у типових ситуаціях бізнес-комунікації. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Розширення міжнародних зв’язків та ділових контактів, інтеграція 

держави у світову спільноту є об’єктивними чинниками, що 

стимулюють підвищення рівня та якості знань з іноземних мов, 

зокрема й іспанської ділової мови, це саме для тих, хто цінує 

швидкість та ефективність навчання. 

 

ефективність навчання Курс спрямований на підготовку до 

складання іспитів IELTS / TOEFL і отримання сертифікатів, що 

засвідчують достатній рівень володіння іноземною мовою та 

відкривають безліч нових можливостей. 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

− Використовувати в усному та писемному мовленні основні 

іспаномовні мовленнєві форми та кліше, що застосовуються в 

області бізнес-комунікації; 

− Будувати аргументовані висловлювання, презентації, проводити 

ділові переговори, телефонні розмови, організовувати зустрічі, 

працювати з різного роду діловими паперами іспанською мовою. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

  Вільно та впевнено користуватися мовою під час співбесіди, 

ділових зустрічей, переговорів, відряджень, здійснювати 

професійні обов’язки іспанською мовою, вести телефонні 

розмови з партнерами, перекладати та продукувати ділові листи, 

особисту ділову кореспонденцію, перекладати фахові тексти, 

документи тощо; користуватися граматичними структурами для 

передачі інформації 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Світ професій. Професії у моїй родині. Професія мрії. 

Характеристика переваг та недоліків професій. Пропозиція надання 

роботи. Опрацювання газетних оголошень про пропозицію роботи. 

Працевлаштування. Облаштування робочого місця. Умови праці. 

Вимоги до претендента. Резюме. Опис власного бачення щодо 

робочих умов, заробітної плати, тривалості робочого дня. 

Компанія. Робота в компанії. Організація роботи компанії. 

Персонал компанії. 

Ділове спілкування. Діловий етикет. Імідж ділової людини.  

Техніки ділового спілкування. Національні особливості 

спілкування. Ділова зустріч. Службові поїздки. Переговори. 

Ділові листи. Усі види ділових листів. 

Види занять: практичні (онлайн, офлайн) 

Методи навчання: комунікативний, інтерактивний,  евристичний 

методи 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання базової іспанської мови не нижче рівня А2 

Пореквізити Отримані знання можуть бути використані в подальшій 

професійній діяльності, при працевлаштуванні 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Попадюк С.С. Іспанська мова у професійній сфері. Київ: ВНЗ 

"Університет економіки та права "КРОК", 2016.  149 с. 

2. Калустова О.М. Бізнес-курс іспанської мови: навчальний 

посібник. Київ: «ІП Логос», 2003. 448 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання, проектор, аудіосистема 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Іноземної філології 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 



 

 

 

 

 

Викладач(і) ПОПАДЮК СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 

 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Вчене звання: - 

 

 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/php/page_lib.php?mode=BookList&docname

_cond=containword&author_fld=%CF%EE%EF%E0 

 

Тел.: +380506959791 

E-mail: serhii.popadiuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1506 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання іспанською та українською мовами 

Лінк на дисципліну Google Classroom.  

Код доступу: s43wrsv 

 


