
 
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 ДІЛОВА ТА ПРОФЕСІЙНА МОВА 
Ступінь вищої освіти: Магістр 
Спеціальність: 181 Харчові технології  
Освітньо-професійна програма: Індустрія здорового харчування 
Викладач: Третяк Вікторія Валеріївна, ст.викладач кафедри 
іноземних мов 

Факультет: Інноваційних технологій харчування та 
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Кафедра: Іноземних мов  
Профайл викладача: http://kafedrainyaz.onaft.edu.ua/sklad-

kafedri/  
Контактна 
інформація: 

victoryastar@ukr.net 
048-712-42-78 

 

1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання – українська, англійська 
Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі: курс 1 – семестр 
1, заочна форма: на першому курсі у першому семестрі: курс 1 – семестр 1. 
Кількість кредитів – 5, годин –150 (разом за ДтаПМ – укр. та ДтаПМ – іноз.)  
За кожний курс з дисципліни ДтаПМ окремо:  
ДтаПМ (англ.мова) 2,66667 кредитів, 78 годин.  
ДтаПМ (укр.мова) 2,33333 кредитів, 72 годин. 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 
денна 28 14 14 

заочна 12 4 8 
Самостійна робота, годин Денна - 50 Заочна - 66 
Форма підсумкового контролю Екзамен  
 Розклад занять 

https://www.rozklad.onaft.edu.ua/  
2. Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна «Ділова та професійна мова» є інтегрованим курсом, під час вивчення якого 
відбувається формування всіх навичок мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, письма та 
говоріння, але особлива увага приділяється діловому та професійному фаховому спілкуванню 
іноземною та рідною мовами. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова та професійна мова» є формування у 

здобувачів вищої освіти професійних іншомовних компетенцій, що сприятимуть їхньому 
ефективному функціонуванню в полікультурному навчальному і професійному середовищі та 
стануть запорукою конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. 
В результаті вивчення курсу «Ділова та професійна мова» магістри повинні 
знати: 

– граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та 
понять, а також для розуміння широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

– правила англійського синтаксису, 
– володіти широким діапазоном словникового запасу (у тому числі термінології), що є 

необхідним в академічній та професійній сферах; 
вміти: 

– реагувати на основні ідеї і розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних 
обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та 
професією; 

– виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем 
академічного та професійного спрямування; 
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– розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, 
популярних і спеціалізованих журналів та інтернетівських джерел; 

– писати деталізовані завдання та звіти, пов’язані з навчанням та спеціальністю. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ділова та професійна мова» здобувач 

вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які  
визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності /181 Харчові технології» та освітньо-
професійній програмі «Індустрія здорового харчування » підготовки магістрів: 

 
Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру.  
 

Загальні компетентності: 
ЗК 4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
ЗК 5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
СК 5. Здатність презентувати та обговорювати результати наукових досліджень і проектів.  
 

Програмні результати навчання: 
ПРН 1. Відшуковувати, систематизувати та аналізувати науково-технічну 
інформацію з різних джерел для вирішення професійних та наукових завдань у сфері харчових 
технологій.  
ПРН 9. Вільно володіти державною та іноземною мовами для 
обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та інновацій у сфері 
харчових технологій. 

 
5. Зміст навчальної дисципліни 

 
№ 
теми Змістовний модуль1. Кількість годин 

денна заочна 
1.  People and Jobs: appointments and applications; selecting staff; going 

on a training course. 2 1 

2.  Applications, CVs, Cover letters: working with documents. 2 1 
3. Interviews: preparing for an effective interview. 2 1 
4. Telephoning: basics (identifying yourself); making excuses; 

exchanging and checking information; making and dealing with 
complaints. 

2 1 

5. Presentations: welcoming your audience; introducing yourself; creating 
effective visuals; concluding a presentation.   2 - 

6. Emails: structure; subject lines; formal/informal language; polite 
language; colloquial phrases and contractions. 2 - 

7. Negotiations.  2 - 
 Всього 14 4 
 

 Перелік завдань до самостійної роботи 
 

№ Назва самостійної роботи 
Кількість годин за змістовим 

модулем  
Денна Заочна 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 5 10 
2. Підготовка до практичних занять  5 6 

3. 
Опрацювання окремих розділів програми, які не 
виносяться на лекції  
 

10 20 
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4. Підготовка до іспиту  30 30 
Разом з дисципліни з іноз.мови   50 66 

 

 6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Методи навчання:  

Лекційні заняття: застосування професійноорієнтованих методів навчання з 
використанням інтерактивних та інноваційних технологій щодо ознайомлення 
професійною лексикою, документами та засобами спілкування у професійній сфері. 
Практичні заняття: застосування комунікативної методики навчання іноземної мови з 
використанням діяльнісного, проектного  підходів та елементів інверсного підходу у 
викладанні мови. 
Самостійна робота: опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до практичних 
занять, опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції. 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 
Нарахування балів: http://moodle.ontu.edu.ua/course/view.php?id=3051#section-0    
Інформаційні ресурси: http://moodle.ontu.edu.ua/course/view.php?id=3051#section-0  
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політикавсіх навчальних дисциплін в ОНАХТє уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 
 доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу»  

 
 

 

Викладач  ________________ В.В. Третяк 
 
 
Завідувач кафедри ________________О.С. Зінченко 
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