
ПЕРЕДМОВА

Вивчення навчальної дисципліни «Культура ділового спілкування»  є важливою з
огляду  на  сучасну  ситуацію,  пов’язану  з  суспільними  трансформаціями  української
держави та формуванням соціально активної поведінки психолога. 

У  змісті  дисципліні  розкрито  актуальні  морально-етичні  проблеми  ділового
спілкування  у  професійній  діяльності  тренера  з  різних  видів  спорту.  Проаналізовано
моральні  й  психологічні  засади  культури  ділового  спілкування  з  урахуванням
національного  та  міжнародного  соціально-комунікативного  досвіду,  науковий  доробок
вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Програма дисципліни «Культура ділового спілкування» відповідає навчальному
плану підготовки бакалаврів галузі знань галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності   053 «Психологія» за освітньо-професійною програмою «Психологія». 

Мета: формування високого рівня культури ділового спілкування, комунікативної
компетентності  студентів,  практичне  оволодіння  способами,  формами,  моделями
спілкування,  що  забезпечить  високий  професіоналізм  на  рівні  зростаючих  вимог
суспільства. 

Завдання: забезпечити досконале володіння етичними, психологічними нормами
професійного  спілкування,  виробити  навички  аналізу  конкретних  ділових  ситуацій  та
застосування  способів  і  засобів  професійного  спілкування,  розвивати  творче  мислення
здобувачів вищої освіти, сформувати навички оперування фаховою термінологією. 

Об’єкт вивчення: діловий комунікаційний процес.
Предметом вивчення навчальної дисципліни  є моральні, психологічні засади

ділового спілкування, етичні механізми їх розвитку; норми й правила ділового етикету;
його особливості  та  шляхи застосування у різних ситуаціях  професійнійної  діяльності;
особливості  ділового  спілкування  з  українськими  та  іноземними  партнерами;  питання
етикету й іміджу ділової людини.

Після  вивчення  курсу  здобувачі  вищої  освіти  повинні  володіти  такими
компетентностями:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.

Методи і форми навчання
 Програмою  курсу  передбачено  проведення  лекційних,  семінарських  занять,

самостійної  та  індивідуально-консультаційної  роботи,  на  яких  здобувачі  вищої  освіти
поглиблюватимуть  теоретичну  базу,  розширюватимуть  діапазон  знань  про  культуру
професійного спілкування як комунікаційну галузь із притаманними їй технологіями. 

На  лекційних  заняттях  здобувачі  вищої  освіти  отримують  інформацію  про
теоретичні аспекти курсу.

Семінарські заняття передбачають розкриття актуальних для окремої теми питань,
з’ясування проблемних, дискусійних аспектів тем. 

Самостійна робота  здобувачів вищої освіти спрямована  на виконання додаткових
завдань  зі  складних  тем,  роботу  зі  словниками,  навчальними  посібниками  та  іншою
додатковою літературою, написання наукових робіт, розробку й презентацію навчальних
проектів.

Індивідуальна  робота  здобувача  вищої  освіти  (під  керівництвом  викладача)
передбачає підготовку навчального проекту.

Організація поточного та підсумкового контролю знань.
Об’єктом контролю є діяльність здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях,

а також результати виконання  ними самостійної, індивідуальної  роботи.
До контрольних заходів входять поточний та підсумковий контроль.



Поточний  здійснюється  під  час  проведення  семінарських  занять  та  при  перевірці
самостійних робіт.

Форми поточного контролю:
- усна відповідь;
- доповнення до усної відповіді;

виконання тестових завдань; 
- виконання завдань самостійної роботи;

- письмові завдання на семінарі;
- ведення конспекту.

Проміжний контроль здійснюється у формі  модульного контрольного заходу (тест,
термінологічний  мінімум,  інтерпретація   теоретичного   питання,  захист  навчального
проекту).  

Підсумковий контроль – залік.
Результати навчання

ПРН8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.
ПРН10. Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.
ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПРН17.  Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


