


1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності") / вибіркова 

дисципліна 

вибіркова 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 165 

Кількість змістових модулів 1 

Лекції, годин 40 

Практичні / семінарські, годин 24 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 101 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,3 

Вид контролю залік 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Ціль – опанування знань щодо різних форм ділової комунікації, 

необхідних для професійної діяльності та досягнення конструктивного 

результату при діловій взаємодії та забезпечення розвитку комунікативної 

компетентності фахівця, а також формування практичних навичок та вмінь 

організації й проведення різних форм ділової комунікації. 

Завдання: набуття студентами теоретичних знань та вміннями в області 

ділових комунікацій і їх реалізації у процесі спілкування та взаємодії з іншими 

людьми, формування практичних навичок ведення ділових переговорів, 

підвищення комунікативної компетентності, розвиток і вдосконалення навичок 

виступів перед публікою, ефективного вирішення конфліктів, проведення 

переговорів, виховання етичної культури та прищеплення ділових якостей, 

розвиток гнучкості у виборі оптимальної стратегії і тактики поведінки в різних 

ситуаціях для досягнення особистих цілей, а також поставлених завдань органів 

державної влади або місцевого самоврядування.  

 

Предмет: зміст ділового спілкування як явища суспільного та 

міждержавного життя. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Спілкування як соціально-психологічний механізм взаємодії в 

професійній сфері 

Тема 2. Умови ефективного ділового спілкування. Вміння слухати як 

умова ефективного ділового спілкування 



Тема 3. Основи переконливого впливу на ділового партнера 

Тема 4. Особливості усної публічної мови 

Тема 5. Усне ділове спілкування: ділова бесіда при прийомі на роботу; 

ділові переговори 

Тема 6. Письмове ділове спілкування 

Тема 7. Конфліктні ситуації в діловому спілкуванні 

Тема 8. Національні особливості ділового спілкування 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади комунікації  
Тема 1. Спілкування як соціально-

психологічний механізм взаємодії в 

професійній сфері 

27 6 4  17 

Тема 2. Умови ефективного ділового 

спілкування. Вміння слухати як умова 

ефективного ділового спілкування 

25 4 4  17 

Разом за змістовим модулем 1 52 10 8  34 

Змістовий модуль 2. Управління комунікаціями 

Тема 3. Основи переконливого впливу на 

ділового партнера 
18 4 4  10 

Тема 4. Особливості усної публічної мови 20 6 2  12 

Тема 5. Усне ділове спілкування: ділова 

бесіда при прийомі на роботу; ділові 

переговори 

18 6 2  10 

Тема 6. Письмове ділове спілкування 17 4 2  11 

Тема 7. Конфліктні ситуації в діловому 

спілкуванні 
20 4 4  12 

Тема 8. Національні особливості ділового 

спілкування 
20 6 2  12 

Разом за змістовим модулем 2 113 30 16  67 

Усього годин 165 40 24  101 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п Вид та тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

1 
Семінар – розгорнута бесіда 

Спілкування як соціально-психологічний механізм взаємодії в 

професійній сфері 

4 

 

2 

Семінар запитань і відповідь 

Умови ефективного ділового спілкування. Вміння слухати як умова 

ефективного ділового спілкування 
4 

3 
Семінар – дискусія 

Основи переконливого впливу на ділового партнера 4 



4 
Семінар – розгорнута бесіда 

Особливості усної публічної мови 
2 

5 
Семінар – дискусія 

Усне ділове спілкування: ділова бесіда при прийомі на роботу; ділові 

переговори; ділової телефонну розмову 

2 

 

6 

Семінар запитань і відповідь 

Письмове ділове спілкування 
2 

7 
Семінар – дискусія 

Конфліктні ситуації в діловому спілкуванні 4 

8 
Семінар – розгорнута бесіда 

Національні особливості ділового спілкування 2 

 Всього 24 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються протягом семестру – 100 

балів. 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(очна форма навчання) 
 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудитор

на 

робота 

 

С
у
м

а 
б
ал

ів
 

Тестові 

завда- 

ння 

Ситуацій- 

ні 

завдання, 

задачі 

Обговорен- 

ня 

теоретичних 

питань теми 

Індиві- 

дуальне 

завдання 

 

ПМК 
Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  3 1    4 

Тема 2  3 1 10  5 19 

Разом змістовий 

модуль 1 
 6 2 

 

10 15 

 

5 

 

38 

 Змістовий модуль 2 

Тема 3  3 1    4 

Тема 4  3 1    4 

Тема 5  3 2   3 8 

Тема 6  3 1    4 

Тема 7  3 1    4 

Тема 8  3 1 16  2 22 

Разом змістовий 

модуль 2 
 18 8 

 

16 

 

15 

 

5 62 

        Разом  100 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
100 

28 46 26 



Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
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