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Силабус навчальної дисципліни 

 «ЛІДЕРСТВО ТА ІНШОМОВНА КОМУНІКАЦІЯ»  

Статус дисципліни  Навчальна  дисципліна  вибіркового  компонента  із 

загальноуніверситетського переліку  

Семестр  Весняний семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 (90 годин)  

Мова викладання  Англійська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Ділова англійська мова   

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Мета дисципліни - формування навичок іншомовного 

спілкування як основи комунікативного лідерства, що є 

детермінаном ефективного управлінця.   

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

Вивчення цієї дисципліни дасть можливість набути знань щодо 

сутності міжособистісних комунікацій у груповій та командній 

роботі бізнес середовища, вивчити особливості управлінського 

спілкування та оволодіти ефективними методами вербальної 

іншомовної комунікації, вивчити роль лідера в міжособистісних 

комунікаціях, правил ділового спілкування в міжкультурному 

оточенні та роботі в міжкультурній команді. Увагу приділено 

можливим ризикам виникнення конфліктів та засобам їх уникнення, 

майстерності взаємодії з представниками іншомовної культури.   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

Студенти зможуть застосовувати  необхідні комунікативні 

навички для ефективного спілкування в бізнес оточенні англійською 

мовою та управління людськими ресурсами, для ведення ділових 

переговорів, обґрунтування власної позиції щодо прийняття 

важливих рішень в непередбачуваних ситуаціях, адаптування до змін 

у процесі управління підприємницькою діяльністю, переконливо 

аргументувати свої пропозиції та власну точку зору, якісно 

презентувати себе як ефективного лідера.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Модуль 1. Основи ефективної бізнес                                                        

комунікації.  

                                  Модуль 2. Презентація себе і свого бізнесу.                                   

Модуль 3. Управління стресовими                                                        

ситуаціями.  

                                  Модуль 4. Командний менеджмент.  

                                  Модуль 5. Делегування відповідальності та                                                       

здійснення моніторингу.                                    Модуль 6. Робота в 

мультинаціональній                                                       компанії.   

Види занять: практичні заняття, засновані на комунікативній 

методиці   

Методи навчання: інтерактивні методи, засновані на особистісно 

орієтованому підході та спрямовані на розвиток творчого  



 потенціалу студента (круглий стіл, експертної групи,  гри, тощо), 

метод проектів, кейс стаді, мозковий штурм тощо.  

Форми навчання: передбачають індивідуальну, парну та групову 

роботу (мозковий штурм, обмін думками, парні інтерв’ю, тощо), 

дискусійні форми тощо.   

Пререквізити  базові знання англійської мови В1, В1+  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market leader.   
P. Strutt. Market leader. Business Grammar and usage.   
G. Tullis, T. Trappe. New insight into Business. Students’ book. 

Longman.  
G. Tullis, T. Trappe. New insight into Business. Workbook. R. 

Wyatt. Check your English vocabulary for business and 

administration.   

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

11.313, лінгафонний кабінет, мультимедійний проектор   
  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  
Залік.   

Кредитно-модульная  технологія  організації 

 навчального процесу.   

Кафедра  149  

Факультет  ФАЕТ  

Викладач(і)  

 

ПІБ Пазюра Наталія Валентинівна   

Посада: завідувач кафедри  

Вчений ступінь: доктор педагогічних наук   

Профайл викладача:   
Тел.: 050-524-30-96  
          068-000-13-45  

 E-mail: npazyura@ukr.net 11.413  
Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Матеріал курсу передбачає використання автентичних 

фрагментів сучасної бізнес документації, звітів, аудіофайлів та 

відео.   

Лінк на дисципліну    

  


