




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

Заочна 

ІНОЗЕМНА МОВА 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання Англійська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 / 90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за 

розподілом 

2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 30 

Дистанційні  

Семестровий контроль 2  

Самостійна робота 40 

Індивідуальні консультації 20 

Форма семестрового контролю Залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова в публічному 

управлінні та адміністрування» є: практична – оволодіння студентом діловою 

іноземною мовою як засобом ділового спілкування на професійному рівні, 

знайомством зі світовим досвідом і досягненнями в галузі адміністрування, науки та 

техніки для подальшого використання їх в своїй практичній діяльності; розвиваюча 

– подальший розвиток комунікативних здібностей студента, його пам’яті, логічного 

мислення, вольових якостей, здібностей вирішувати певні проблеми та завдання 

соціальної діяльності – планування (формування місії організації, розробка бізнес-

планів, прогнозування тощо); організація (забезпечення, прийняття та реалізація 

управлінських рішень, управління персоналом, формування колективу, керування 

ним тощо), мотивація (розробка ефективних систем мотивації та оплати праці, 

створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі), контроль 

(контроль і оцінювання всіх згаданих видів діяльності), координація (узгодження 

використання всіх видів ресурсів, управління конфліктами), дослідження у сфері 

міжнародних зв’язків, освітня – навчання підлеглих у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності, керівництво практикою, викладання управлінських дисциплін у середніх 

навчальних закладах; загальноосвітня – збагачення духовного світу особистості, 

розширення знань про світ і країни, мову яких вивчають студенти, про міжкультурні 

відмінності та їх роль у зовнішньоекономічній діяльності, про іноземну мову – її 

історію, побудову, систему, особливості і подібності до рідної мови студентів; 

виховна – формування стійкого світогляду, формування політичної свідомості та 

культури, активності та творчої ініціативи при вирішенні сучасних проблем, 

соціальної відповідальності за діяльність організації, здатності до ефективної 

комунікаційної взаємодії, засвоєння культури спілкування, прийнятої у сучасному 



цивілізованому світі; виховання таких рис особистості, як доброзичливість, 

толерантність, колективізм, працьовитість.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» є формування в 

студентів таких іншомовних комунікативних компетентностей: лінгвістичної – 

коректування, уніфікація та розвиток системи базових мовних знань з фонетики, 

граматики й лексики іноземної мови; розвиток умінь і навичок з усіх видів 

мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письмо) у межах 

загальновживаної та загальноекономічної мови; прагматичної – уміння 

користуватися мовою для досягнення певних функціональних цілей в залежності від 

особливостей соціальної й професійної взаємодії: від ситуації, статусу 

співрозмовників й адресата мови й інших факторів, що стосуються прагматики 

ділового спілкування; соціолінгвістичної – вміння обирати мовні форми, 

використовувати й перетворювати їх відповідно до низки екстралінгвістичних 

факторів (конкретних індивідів, які застосовують певні мовні одиниці у професійній 

сфері) професійної – здатність ставити й вирішувати прикладні завдання на 

іноземній мові відповідно до сучасних професійних вимог. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, 

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим 

рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім 

рівнем інтелектуального потенціалу 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним  (ЗК-1).   

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, до 

самоаналізу та коригування управлінської діяльності, 

ефективного самоменеджменту, саморозвитку (ЗК-6). 

• Здатність ефективно використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології в управлінській діяльності керівника 

закладу охорони здоров’я (ЗК-3). 

Здатність до усного і письмового професійного спілкування 

іноземною мовою  (ЗК-4). 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

• Здатність забезпечувати належний рівень якості 

управлінських продуктів, медичних послуг чи процесів (ФК -

5).  

Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій (ФК -6). 

•  

3.2 Результати навчання 

ПРН 4 Знання та розуміння іноземної мови на рівні В2, спілкуючись на 

професійну тематику. 

ПРН 12 Уміти представляти органи публічного управління та презентувати для 

широкого загалу результати діяльності закладу ОЗ засобами іноземної мови. 

ПРН 14 Уміти готувати документи і бізнес-плани щодо розвитку публічного 

урядування та адміністрування закладами охорони здоров’я засобами іноземної 

мови. 



 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

-принципову різницю між членами речення і частинами мови; 

-засоби вираження теперішнього, минулого і майбутнього часів, модальності, 

а також просторових та часових відносин, типових для стилістично 

нейтрального спілкування іноземною мовою; 

-засоби вираження стверджувальної та заперечної форми; 

-основні ділові мовленнєві форми та кліше, що використовуються у сфері 

ділової комунікації; 

-основні мовленнєві форми та мовні формули для вираження намірів, оцінок, 

думок, відносин у професійній сфері; 

-структуру та інтонацію основних видів речень; 

вміти: 

-користуватися засобами вираження стверджувальної та заперечної форми; 

-використовувати в усному та писемному мовленні основні ділові мовленнєві 

форми та кліше, що використовуються у діловій області комунікацій; 

-користуватися всіма основними видами читання: оглядовим, детальним, 

пошуковим; 

-використовувати нормативні кліше, необхідні для письмового мовлення; 

-використовувати в своєму мовленні основні мовленнєві форми та мовні 

формули для вираження намірів, оцінок, думок, відносин у професійній сфері; 

-володіти формами професійного мовлення, будувати аргументовані 

висловлювання, презентації. 

-проводити ділові переговори, телефонні розмови, організовувати зустрічі; 

-працювати з різного роду діловими паперами. 

Використовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі та іншомовні 

(друковані та електронні) джерела, в умовах письмових ділових контактів із 

використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних методів 

оформлення ділової документації: - робити записи, виписки, складати план тексту, 

письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; - вести ділове 

листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання; - 

фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту; - реалізувати комунікативні 

наміри на письмі. У виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, 

користуючись професійно-орієнтованими іншомовними (друкованими та 

електронними) джерелами, за допомогою відповідних методів здійснювати 

ознайомче, пошукове та вивчаюче читання. У виробничих умовах, користуючись 

лексико-граматичним мінімумом та професійно-орієнтованими іншомовними 

(друкованими та електронними) джерелами, за допомогою відповідних методів 

проводити: - аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання 

інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої 

діяльності; - працювати з контрактами, релізами про партнерство, результатами 

патентного пошуку, рекламою з метою врегулювання виробничих питань. Під час 

виконання професійних обов'язків, використовуючи комп'ютерні системи 

автоматизованого перекладу та електронні словники, робити переклад іншомовної 

інформації. 

 

 

 



Зміст дисципліни 

Аудіювання 

-Вміння розуміти ділові висловлювання за умови нормального та зрозумілого 

темпу мовлення; 

-Вміти розуміти основний зміст бесіди на ділову тему, пов’язану з 

відрядженням, діловими переговорами, телефонними розмовами тощо. 

Говоріння 

-Ініціювати та підтримувати бесіду на ділові теми; 

-розігрувати рольові ситуації професійного характеру; 

-відтворення прочитаного; 

-побудова текстів з опорою на ключові слова. 

Читання 

-Вміння розуміти розгорнуті, важкі за структурою тексти, які написані мовою 

ділового мовлення; 

-Вміння розуміти короткі тексти на теми, пов’язані з професійною діяльністю; 

-Вміння знайти і зрозуміти необхідну інформацію загального характеру в 

таких матеріалах, як ділові угоди, листи, короткі офіційні документи; 

-Ініціювати та підтримувати бесіду на професійні та ділові теми; 

-Читати ділову літературу на рівні різних видів читання; 

-Складати резюме на основі прочитаного тексту; 

-Складати план прочитаного; 

-Відновлювати зміст тексту по плану; 

-Складати різного типу запитання до прочитаного тексту; 

-Перекладати з рідної мови і навпаки документи професійної тематики; 

-Здогадуватися про значення однокореневих слів; 

-Використовувати іноземну мову в рольових ситуаціях професійного та 

ділового характеру; 

          -Коментувати прочитаний текст. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторні 
С

ам
о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Персональна ідентифікація в освітньому і професійному середовищі 

Тема 1. Публічне управління та 

адміністрування. Зміст, функції. 

Граматичні категорії іменника. Рід, 

число та відмінок.  

 

6   2   4 

Тема 2. Встановлення контактів. Плани 

на майбутнє.  

Займенник. Граматичні категорії. 

4   2 -  2 



Тема 3. Медіа: преса, радіо, 

телебачення, Інтернет. Огляд 

економічних новин. Прикметник. 

Ступені порівняння прикметника 

4   2   2 

Тема 4. Пошук роботи. Резюме, 

супроводжувальний лист, 

рекомендаційний лист. Підготовка до 

співбесіди. Прийменник та прислівник. 

4   2 -  2 

Тема 5. Спеціальності в публічному 

управлінні та адмініструванні. Ступені 

порівняння прислівника 

2   2    

Тема 6. Відрядження. Дієслово. 

Активний стан дієслова. Прості часи 

 

4   2   2 

Тема 7. Ділові зустрічі: домовленість 

про зустріч, перенесення або скасування 

зустрічі. Тривалі часи 

4   2   2 

Тема 8. Особливості англійської мови 

для адміністрування. Доконані часи 

 

 

4   2   2 

Усього 32   16   16 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Принципи ділового спілкування 

Тема 9. Ділове спілкування. 

Узагальнення знань про систему 

англійського дієслова активного стану. 

4   2 -  2 

Тема 10. Функції керівника. Граматика. 

Часи (пасивний стан). Словотворення 

(префікси). 

6   2   4 

Тема 11.Робота з персоналом. Труднощі 

та шляхи їх подолання. Словотворення 

(суфікси). 

4   2   2 

Тема 12. Статут організації, його 

складові, бізнес-план та його складові. 

Фразові дієслова 

6   2   4 

Тема 13. Корпоративна етика. 

Безособові форми дієслова 
6   2   4 

Тема 14. Складання бізнес-плану та його 

обговорення. Особливості 

використання дієприкметників та 

дієприслівників. 

 

5   1   4 

Тема 15. Набір персоналу. Герундій. 5   1   4 

Усього 36   12   24 

Залік 2   2    

Усього 70   30 -  40 

Індивідуальні консультації: 20 



5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Публічне управління та адміністрування. Зміст, функції. Граматичні категорії 

іменника. Рід, число та відмінок.  

Тема 2. Персональна ідентифікація в освітньому і професійному середовищі. 

Встановлення контактів. Плани на майбутнє. Іменник. Граматичні категорії 

іменника. Рід, число та відмінок.  

Тема 3. Медіа: преса, радіо, телебачення, Інтернет. Огляд економічних новин. 

Прикметник. 

Тема 4. Пошук роботи. Резюме, супроводжувальний лист, рекомендаційний лист. 

Підготовка до співбесіди. Дієслово. 

Тема 5. Спеціальності в публічному управлінні та адмініструванні. Ступені 

порівняння прислівника  

Тема 6. Відрядження. Запит інформації, попереднє замовлення, заповнення бланків. 

Бронювання квитків на різні види транспорту. Подорож літаком/поїздом/автобусом. 

Подорож закордон. Паспортний та митний контроль. В готелі: реєстрація, готельні 

послуги. 

Тема 7. Ділові зустрічі: домовленість про зустріч, перенесення або скасування 

зустрічі. Особливості міжкультурної комунікації в сфері бізнесу. Стандарти 

комунікативної поведінки в діловому іншомовному середовищі.   

Тема 8. Особливості англійської мови для адміністрування. 

Тема 9. Ділове спілкування. Функції та повноваження працівників відомих 

українських та зарубіжних компаній. Характеристика робочого місця. Складання 

профілю вітчизняної та зарубіжної компанії. 

Тема 10. Функції керівника Граматика. Часи (пасивний стан). Словотворення 

(префікси). 

Тема 11. Робота з персоналом. Труднощі та шляхи їх подолання. Словотворення 

(суфікси). 

Тема 12. Злиття та поглинання організацій та закладів, зміни у їх економічній 

діяльності. Статут організації, його складові, бізнес-план та його складові. Риси 

характеру успішного управлінця. Фразові дієслова. 

Тема 13. Корпоративна етика. Безособові форми дієслова.  

Тема 14. Складання бізнес-плану та його обговорення. Особливості використання 

дієприкметників та дієприслівників. 

Тема 15. Набір персоналу. Функції рекрутингових компаній. Стадії прийняття на 

роботу. Вимоги до кандидатів. Засоби оцінювання здібностей кандидатів.  

Мотивація персоналу. Типи корпоративної культури. Герундій. 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки 

за такими критеріями: 

-оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 

вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 



засвоєння практичних навичок; 

-оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з 

приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних 

навичок; 

-оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, 

недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

-оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, 

не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під 

час підсумкового модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), 

яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної 

діяльності та підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 

40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 

використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання 

для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). 

При цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види 

діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або 

комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем 



(або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за 

індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за 

традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина 

конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної 

навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну 

діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали 

усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при 

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 

балів). 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних 

та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю: 

Лексичний матеріал 

Особливості англійської мови публічного управління. 

Персональна ідентифікація в освітньому і професійному середовищі. Встановлення 

контактів.  

Плани на майбутнє. 

Медіа: преса, радіо, телебачення, Інтернет.  



Огляд економічних новин.  

Пошук роботи.  

Резюме, супроводжувальний лист, рекомендаційний лист. 

Підготовка до співбесіди.  

Відрядження.  

Запит інформації, попереднє замовлення, заповнення бланків.  

Бронювання квитків на різні види транспорту.  

Подорож літаком/поїздом/автобусом.  

Подорож закордон.  

Паспортний та митний контроль.  

В готелі: реєстрація, готельні послуги. 

Ділові зустрічі: домовленість про зустріч, перенесення або скасування зустрічі. 

Особливості міжкультурної комунікації в сфері бізнесу.  

Стандарти комунікативної поведінки в діловому іншомовному середовищі.   

Особливості англійської мови для адміністрування. 

Ділове спілкування.  

Функції та повноваження працівників відомих українських та зарубіжних компаній.  

Характеристика робочого місця.  

Складання профілю вітчизняної та зарубіжної компанії. 

Функції керівника.  

Злиття та поглинання організацій та закладів, зміни у їх економічній діяльності. 

Статут організації, його складові, бізнес-план та його складові.  

Риси характеру успішного управлінця.  

Корпоративна етика.  

Складання бізнес-плану та його обговорення.   

Набір персоналу.  

Функції рекрутингових компаній.  

Стадії прийняття на роботу.  

Вимоги до кандидатів.  

Засоби оцінювання здібностей кандидатів.  

Мотивація персоналу.  

Типи корпоративної культури.  

 

Граматичний матеріал. 

Іменник. Граматичні категорії іменника. Рід, число та відмінок. 

Прикметник. Ступені порівняння прикметника. 

Прийменник та займенник. 

Дієслово. Граматичні категорії. Система часів англійського дієслова. Активний стан. 

Часи (пасивний стан). Словотворення (префікси). 

Словотворення (суфікси). 

Безособові форми дієслова. 

Особливості використання дієприкметників та дієприслівників. 

Герундій. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 



Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 
Оцінка с системі ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Основні методи навчання: практичне навчання, дискусійний метод, 

проектне навчання, використання тренінгів, сase study, дискусій, ігрових ситуацій. 

№ 

 

Форма 

заняття 

Тема заняття Го

ди

ни 

  Змістовий модуль 1. Персональна ідентифікація в 

освітньому і професійному середовищі 

 

 

1. 

Практичне 

заняття 

Публічне управління та адміністрування. Зміст, функції. 

Граматичні категорії іменника. Рід, число та відмінок.  

 

2 

2. Практичне 

заняття 

Встановлення контактів. Плани на майбутнє. Займенник. 

 

2 

3. Практичне 

заняття 

Медіа: преса, радіо, телебачення, Інтернет. Огляд 

економічних новин. Прикметник 

2 

4. Практичне 

заняття  

 

Пошук роботи. Резюме, супроводжувальний лист, 

рекомендаційний лист. Підготовка до співбесіди. 

Дієслово. 

2 

5 Практичне 

заняття 

Спеціальності в публічному управлінні та 

адмініструванні. Ступені порівняння прислівника 

2 

6. Практичне 

заняття  

Відрядження. Активний стан дієслова. 2 

7. Практичне 

заняття  

Ділові зустрічі: домовленість про зустріч, перенесення 

або скасування зустрічі. 

2 

8. Практичне 

заняття  

Особливості англійської мови для адміністрування 

 

2 

   Усього за змістовим модулем 1 16 

9. Практичне 

заняття  

Набір персоналу. Функції рекрутингових компаній. 

Стадії прийняття на роботу. Вимоги до кандидатів. 

Засоби оцінювання здібностей кандидатів. Мотивація 

персоналу. Типи корпоративної культури. 

2 

10. Практичне 

заняття  

Функції керівника Граматика. Часи (пасивний стан). 

Словотворення (префікси). 

Ділове спілкування. Правила поведінки під час 

співбесіди (рольові ігри). 

2 

11 Практичне 

заняття 

Робота з персоналом. Труднощі та шляхи їх подолання. 

Словотворення (суфікси). 
2 



 

Тематичний план самостійної роботи студентів  

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1.  

1 Іменник. Граматичні категорії. 4 

2 Займенник. Граматичні категорії. 2 

3 Прикметник. Ступені порівняння прикметника. 2 

4 Прийменник та прислівник. 2 

5 Дієслово. Система часів англійського дієслова. Прості часи 2 

6 Дієслово. Система часів англійського дієслова. Тривалі 

часи. 

2 

7 Дієслово. Система часів англійського дієслова. Доконані 

часи. 

2 

 Разом за змістовим модулем 1 16 

Змістовий модуль 2.  

8 Дієслово. Граматичні категорії. Узагальнення знань про 

систему англійського дієслова активного стану. 

2 

9 Часи (пасивний стан). Словотворення (префікси). 4 

10 Словотворення (суфікси) 2 

11 Безособові форми дієслова 4 

12 Фразові дієслова. 4 

13 Особливості використання дієприкметників та 

дієприслівників. 

4 

14. Герундій. 4 

 Разом за змістовим модулем 3 24 

 Разом з дисципліни 40 

 

 

 

 

 

 

 

12. Практичне 

заняття  

Статут організації, його складові, бізнес-план та його 

складові. Фразові дієслова 

2 

13. Практичне 

заняття  
Корпоративна етика. Безособові форми дієслова 

2 

14. Практичне 

заняття  

Складання бізнес-плану та його обговорення. 

Особливості використання дієприкметників та 

дієприслівників. 

 

1 

15. Практичне 

заняття  
Набір персоналу. Герундій. 

1 

16.  Залік 2 

   Усього за модуль 2 14 

  УСЬОГО: 30 годин 30 



8. Рекомендовані джерела 

Основна література 

  

1. Короткина И. А. English for Public Policy, Administration and Management. 

Москва : Юрайт, 2015. 275 с.  

2.  David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Intermediate. Course 

Book. Pearson Education Limited, 2000.  

3. David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Intermediate. Practice 

File. Pearson Education Limited, 2003.  

4. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002.  

5. George Bethell, Tricia Aspinall. Test your Business Vocabulary in Use. Cambridge 

University Press, 2003.  
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	2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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	1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова в публічному управлінні та адміністрування» є: практична – оволодіння студентом діловою іноземною мовою як засобом ділового спілкування на професійному рівні, знайомством зі світовим досвідом ...
	1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» є формування в студентів таких іншомовних комунікативних компетентностей: лінгвістичної – коректування, уніфікація та розвиток системи базових мовних знань з фонетики, граматики й лексики і...
	3. Результати навчання за дисципліною
	3.2 Результати навчання
	У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
	-принципову різницю між членами речення і частинами мови;
	-засоби вираження теперішнього, минулого і майбутнього часів, модальності, а також просторових та часових відносин, типових для стилістично нейтрального спілкування іноземною мовою;
	-засоби вираження стверджувальної та заперечної форми;
	-основні ділові мовленнєві форми та кліше, що використовуються у сфері ділової комунікації;
	-основні мовленнєві форми та мовні формули для вираження намірів, оцінок, думок, відносин у професійній сфері;
	-структуру та інтонацію основних видів речень;
	вміти:
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	-використовувати в усному та писемному мовленні основні ділові мовленнєві форми та кліше, що використовуються у діловій області комунікацій;
	-користуватися всіма основними видами читання: оглядовим, детальним, пошуковим;
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	-володіти формами професійного мовлення, будувати аргументовані висловлювання, презентації.
	-проводити ділові переговори, телефонні розмови, організовувати зустрічі;
	-працювати з різного роду діловими паперами.
	Використовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі та іншомовні (друковані та електронні) джерела, в умовах письмових ділових контактів із використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової докуме...
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	Аудіювання
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	-Вміти розуміти основний зміст бесіди на ділову тему, пов’язану з відрядженням, діловими переговорами, телефонними розмовами тощо.
	Говоріння
	-Ініціювати та підтримувати бесіду на ділові теми;
	-розігрувати рольові ситуації професійного характеру;
	-відтворення прочитаного;
	-побудова текстів з опорою на ключові слова.
	Читання
	-Вміння розуміти розгорнуті, важкі за структурою тексти, які написані мовою ділового мовлення;
	-Вміння розуміти короткі тексти на теми, пов’язані з професійною діяльністю;
	-Вміння знайти і зрозуміти необхідну інформацію загального характеру в таких матеріалах, як ділові угоди, листи, короткі офіційні документи;
	-Ініціювати та підтримувати бесіду на професійні та ділові теми;
	-Читати ділову літературу на рівні різних видів читання;
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	-Складати план прочитаного;
	-Відновлювати зміст тексту по плану;
	-Складати різного типу запитання до прочитаного тексту;
	-Перекладати з рідної мови і навпаки документи професійної тематики;
	-Здогадуватися про значення однокореневих слів;
	-Використовувати іноземну мову в рольових ситуаціях професійного та ділового характеру;
	-Коментувати прочитаний текст.
	4. Структура навчальної дисципліни
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	Тема 15. Набір персоналу. Функції рекрутингових компаній. Стадії прийняття на роботу. Вимоги до кандидатів. Засоби оцінювання здібностей кандидатів.  Мотивація персоналу. Типи корпоративної культури. Герундій.
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	Корпоративна етика.
	Складання бізнес-плану та його обговорення.
	Часи (пасивний стан). Словотворення (префікси).
	Словотворення (суфікси).
	Особливості використання дієприкметників та дієприслівників.
	7. Навчально-методична картка дисципліни
	Тематичний план самостійної роботи студентів
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