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2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності") / вибіркова дисципліна 

обов̕язкова для ЗВО 

спеціальностей 242 «Туризм», 

292 «Міжнародні економічні 

відносини», 051 «Економіка» 

 

вибіркова 
Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 2 

Лекції, годин 32 

Практичні / семінарські, годин 32 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 5,4 

Вид контролю залік 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Мета – 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: дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері ділових комунікацій і їх реалізації у процесі 

спілкування та взаємодії з іншими людьми, формування вмінь та практичних 

навичок ведення ділових переговорів, слухати як умови ефективного ділового 

спілкування, вирішувати конфліктні ситуації в діловому спілкуванні, усної 

публічної промови; використання та дотримання умов ефективного ділового 

спілкування; ідентифікації основ переконливого впливу на ділового партнера; 

застосування принципів та рекомендацій національні особливостей ділового 

спілкування; аналізу спілкування як соціально-психологічного механізму 

взаємодії в професійній сфері. 

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 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

інтегральної компетентності:  

здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у професійній сфері як в процесі навчання, так і в процесі 

роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які 

формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

загальних програмних компетентностей: 

здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;  

вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми; 

навички міжособистісної взаємодії;  

здатність планувати та управляти часом;  

здатність працювати в команді та автономно;  

навички міжособистісної взаємодії;  

здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 

здатність ставитися із повагою до національних та культурних традицій 

населення інших країн. демонструвати прихильність та етичність до 

несхожості та інших культур через особисті лідерські якості та менеджерський 

стиль. 

фахових програмних компетентностей: 

знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 

професійної діяльності; 

здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту; 

здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації; 

здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів; 

здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 



методичного інструментарію; 

здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного 

ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, 

розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній сфері; 

проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів 

виконання професійних завдань; 

адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях; 

аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних 

завдань; 

виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання; 

приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

своєї професійної діяльності; 

професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 

ситуаціях; 

демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

– знання: 

мовних засобів, які використовуються у професійному спілкуванні;  

мовностильових особливостей текстів фахового спрямування; 

лексики й термінології професійного мовлення;  

вимог до культури усного і писемного професійного мовлення;  

механізмів організації проведення ділових переговорів; 

особливостей впливу крос-культурних комунікацій на розвиток 

комунікативного процесу  

– уміння/навички: 

уміння визначати методи переговорного процесу; 

уміння аналізувати хід ділової бесіди; 

уміння визначати стратегії та тактики ділових комунікацій; 

уміння виявляти і враховувати при формуванні стратегії переговорів 

глобальні тенденції, особливості крос-культурних комунікацій; 

формування практичних навичок ведення ділових переговорів;  

розвиток і вдосконалення навичок виступів перед публікою, ефективного 

вирішення конфліктів, проведення переговорів; 

розвиток гнучкості у виборі оптимальної стратегії і тактики поведінки в 

різних ситуаціях для досягнення поставлених цілей; 

збагачувати власну мовну компетентність шляхом самоосвіти. 

– комунікація: 

ефективно встановлювати і підтримувати комунікацію в навчальних 

ситуаціях, типових для майбутньої професійної діяльності, використовуючи 



відповідні мовленнєві вміння та навички; 

здатність ведення продуктивної ділової комунікації: перемовин, ділової 

бесіди, телефонної розмови, співбесіди, дискусії, диспуту, публічного виступу, 

презентації, ділового листування, інших видів письмової та електронної 

комунікації; 

здатність застосовувати мовленнєві засоби для вираження власної думки; 

адекватно формулювати власну думку у межах програмного матеріалу; 

здатність оцінювати та передбачати ситуацію мовлення з метою 

успішного ведення комунікації; 

володіння вербальними і невербальними засобами комунікації, уміння 

контролювати емоції у процесі ділової комунікації; 

– відповідальність і автономія: 

відповідальність за самостійне ведення комунікації; 

здатність обґрунтовувати доцільність та необхідність використання 

певних методик; 

здатність оцінити вплив зовнішніх та внутрішніх факторів  на перебіг 

ділових переговорів;  

здатність визначити особливості сучасної ділової бесіди; 

здатність встановити фактори, які здійснюють вплив на розвиток 

переговорного процесу;  

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного 

і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма 
навчання) 

усього 
у тому числі 

л 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 18 4 4  10 

Тема 5. Усне ділове спілкування: ділова бесіда 

при прийомі на роботу; ділові переговори 
18 4 4  10 

Тема 6. Письмове ділове спілкування 16 4 4  8 

Тема 7. Конфліктні ситуації в діловому 

спілкуванні 
16 4 6  6 



Тема 8. Національні особливості ділового 

спілкування 
12 2 2  8 

Разом за змістовим модулем 2 98 22 24  52 

Усього годин 150 32 32  86 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 
Вид та тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 
Практичне заняття 

Спілкування як соціально-психологічний механізм взаємодії в 

професійній сфері 

4 

 

2 
Практичне заняття 

Умови ефективного ділового спілкування. Вміння слухати як умова 

ефективного ділового спілкування 
4 

3 
Практичне заняття 

Основи переконливого впливу на ділового партнера 4 

 

4 
Практичне заняття 

Особливості усної публічної мови 
4 

5 
Практичне заняття 

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

переговори; ділової телефонну розмову 

4 

 

6 
Практичне заняття 

Письмове ділове спілкування 
4 

7 
Практичне заняття 

Етапи переговорного процесу. Підготовка до переговорів 

(організаційний і змістовний аспекти). 

2 

 

8 
Практичне заняття  

Конфліктні ситуації в діловому спілкуванні 

 

4 

9 
Практичне заняття 

Національні особливості ділового спілкування 2 

 Всього 32 
 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Вид контролю: залік 

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 
Позааудиторна 

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  1 1 10   2 

Тема 8  2  6   2 

Тема 9  3 1   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 

Д 

ля виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами виконання завдань практичного спрямування, а також за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 

допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 

(модулю).  

 

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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