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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 

  Дисципліна «Тренінг з ділового спілкування» зорієнтована на  формування 

комунікативної компетентності студентів, розвиток культури ділового 

спілкування, накопичення комунікативного досвіду, що сприяє розвитку 

креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, 

активізує пізнавальні інтереси, реалізує еврістичні здібності як визначальні для 

формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного 

фахівця.  

Однією з основних форм вивчення дисципліни «Тренінг з ділового 

спілкування»  є самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, істотним 

чинником у формуванні вміння навчатися, активізації засвоєння студентом знань 

та їх реалізації, основним засобом опанування навчального матеріалу в 

позааудиторний час. 

 Мета самостійної роботи студентів – сприяти засвоєнню у повному 

обсязі навчальної програми дисципліни «Тренінг з ділового спілкування» та 

формуванню вміння самостійно працювати, що є важливою освітньою та 

професійною якістю, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та  

контролі  власної діяльності. 

 Завдання  самостійної роботи студентів – засвоїти певні знання, уміння, 

навички, закріпити та систематизувати здобі знання, навчитися застосовувати їх 

при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявити прогалини 

у системі знань з предмету «Тренінг з ділового спілкування». 

        Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Тренінг з ділового 

спілкування» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями викладача. 

 Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення  навчальної дисципліни 

«Тренінг з ділового спілкування»: навчальними та методичними посібниками, 
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методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій,  

періодичними виданнями тощо. 

 Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Тренінг з ділового 

спілкування» організовується з дотриманням низки вимог: 

−  надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи; 

−  забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не 

обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань; 

−  підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного 

взаємозв'язку між викладачем та студентами.  

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну «Тренінг з ділового 

спілкування», мають інформуватися викладачем щодо організації самостійної 

роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та звітності, 

кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 

термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 

дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів»). 

Організація та контроль процесу та змісту самостійної роботи та її 

результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної 

роботи, фіксуються викладачами та доводяться до відома студентів. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«ТРЕНІНГ З  ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» 

 

№ з/п Назва змістовної  теми 

Змістовий модуль І.  Теоретичні підходи до спілкування людей та їх 

взаємодії 

Тема 1.  Спілкування як основа життєдіяльності людей 

Тема 2. Ділове спілкування як процес комунікації 

Тема 3.  Взаємодія та взаєморозуміння у контексті ділового спілкування  

Тема 4.  Етикет ділових взаємовідносин   

Змістовий модуль  ІІ.   Моделі, засоби та форми ділового спілкування 

Тема 5.  Стилі та моделі ділового спілкування 

Тема 6.  Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет 

Тема 7.  Невербальні засоби спілкування  

Тема 8.  Форми ділового спілкування. Ділова бесіда 

Тема 9.  Форми колективного обговорення ділових проблем 

Тема 10 Етичні та психологічні вимоги до виступу в аудиторії. Публічний 

виступ у діловому спілкуванні  

 Всього годин:  

 

 
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  Теоретичні підходи до спілкування людей та їх 

взаємодії  

Тема 1.  Спілкування як основа життєдіяльності людей 

Перша тема дисципліни розкриває спілкування як самостійну та специфічну 

форму активної особистості та одну з нагальних потреб людини. Інтегративна 
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специфіка ділового спілкування як сучасної галузі гуманітарного знання. Вплив 

філософії, етики, соціології, психології, управління, менеджменту на формування 

головних положень цієї дисципліни. Спілкування як спосіб реалізації соціальних 

відносин. Спілкування як форма людського буття.  

Структура, види та рівні спілкування. Міжособистісне, міжгрупове, 

міжсоціумне спілкування, суб’єктно-групове спілкування. Опосередковане і 

безпосереднє, діалогічне і монологічне спілкування. Усне і письмове ділове 

спілкування. Функціонально-рольове, формальне і неформальне ділове спілкування. 

Маніпулювання, конкуренція та співробітництво як основні рівні ділового 

спілкування.  Поліфункціональність процесу спілкування. Функцій спілкування. 

Характеристика функцій спілкування 

Визначається гуманістична спрямованість спілкування. Основні поняття 

гуманістичної етики. Мораль і моральність у суспільстві. Моральні цінності як 

основа гуманістичного спілкування. Моральні основи ділової поведінки 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке моральні основи етикету? 

2. У чому полягає гуманістична спрямованість етики спілкування та її 

значення? 

3. Як спілкування класифікується за видами? 

4. Назвіть рівні спілкування. 

5. Охарактеризуйте функції спілкування.  

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Спілкування як форма людського буття. 

3. Мораль і моральність у суспільстві. 

4. Спілкування як спосіб реалізації соціальних відносин. 

5. Інтегративна специфіка ділового спілкування як сучасної галузі 

гуманітарного знання. 
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Практичне індивідуальне завдання: 

На базі власного спостереження (досвіду, участі) описати процес 

спілкування (ділового чи побутового) з урахуванням принципів моралі, 

гуманізму та етики. 

Література: [3; 5; 7; 9; 12; 18; 21] 
 

Тема 2. Ділове спілкування як процес комунікації 

У темі №2 розкрито психологічну природу спілкування; особливості 

комунікативного, інтерактивного та соціально-перцептивного аспектів спілкування. 

Регуляція поведінки суб’єктів у процесі їхньої спільної професійної діяльності. 

Організація взаємодії ділових партнерів, пізнання ними одне одного, формування та 

розвиток міжособистісних взаємин як функції ділового спілкування.  

Спілкування як процес комунікації. Визначення поняття комунікації як 

процесу обміну інформацією. Поєднання діяльності, спілкування й пізнання у 

комунікативному процесі. Загальна теорія комунікації. Обмін інформацією як 

процес передавання та приймання значень. Характеристика моделі процесу 

комунікації. Поняття відправника, адресата, каналів зв’язку, кодування та 

декодування повідомлення за допомогою знакових систем. Специфіка ділової 

комунікації.  

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке комунікація? 

2. Що таке інформація? 

3. Охарактеризуйте модель процесу комунікації. 

4. У чому є специфіка ділової комунікації? 

5. Назвіть елементи комунікаційного процесу. 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Спілкування як процес комунікації. 

3. Діяльність, спілкування й пізнання у комунікативному процесі. 
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4. Повідомлення як спосіб спілкування 

5. Поведінка суб’єктів у процесі їхньої спільної професійної діяльності та її 

регулювання. 

6. Процес обміну інформацією у діловій комунікації. 

Література: [3; 5; 8; 11, 21; 26] 

 

 Тема 3.  Взаємодія та взаєморозуміння у контексті ділового 

спілкування 

Дана тема розкриває спілкування як процес активної взаємодії суб’єктів, під 

час якого здійснюється не тільки обмін інформацією, а й обмін іншими 

результатами психічної діяльності, а саме почуттями, оцінками, діями тощо. 

Організація взаємодії ділових партнерів. Контакт та взаємодія. Діалог як основа 

ділової взаємодії. Залежність характеру поведінки суб’єкту від рівня задоволення 

його власних потреб. Класифікація потреб, мотивацій людини. Взаєморозуміння як 

інтерпретаційна діяльність партнерів щодо повідомлень та дій. Рефлексія, 

ідентифікація та емпатія як механізми встановлення взаєморозуміння у процесі 

спілкування.  

Бар'єри на шляху до взаєморозуміння. Мотиваційний, моральний та 

емоційний бар’єри у спілкуванні. Визначення психологічного типу особистості 

партнера. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні. Стратегії та 

тактики спілкування.  

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке «взаємодія» у спілкуванні? 

2. Охарактеризуйте поняття «взаєморозуміння». 

3. Охарактеризуйте емоційний бар’єри у спілкуванні. 

4. Розкрийте особливості психологічного типу особистості партнера? 

5. Які існують бар'єри на шляху до взаєморозуміння? 
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Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Діалог як основа ділової взаємодії.  

3. Стратегії та тактики спілкування.  

4. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні. 

5. Рефлексія, ідентифікація та емпатія як механізми встановлення 

взаєморозуміння у процесі спілкування.  

Література: [3; 5; 7; 9; 11; 12; 18; 19; 21] 

 

Тема 4.  Етикет ділових взаємовідносин   

Специфіка понять ділової етики й ділового етикету. Професійна культура 

спілкування та діловий етикет.  

Етикет та культура ділового спілкування. Специфіка сучасного ділового 

етикету. Діловий етикет керівника. Етикет знайомства, вітання, звертання, 

вибачення прощання як складова культури спілкування. Етикетна атрибутика в 

діловому спілкуванні. Особливості ділового листування як форми ділового 

спілкування. Етикет телефонної розмови. Характеристика протоколу ділової 

зустрічі. Протокол проведення переговорів. Етикет проведення ділових прийомів 

та презентацій.  

Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями. Національна 

специфіка та діловий етикет. Особливості зарубіжного етикету. Порівняльна 

характеристика загальноєвропейського етикету та етикету неєвропейських країн. 

Відмінності етикету різних країн Західної Європи. Етикет Сходу. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Дайте визначення поняттям «етикет», «діловий етикет», «службовий етикет». 

2. В чому полягає сутність та зміст ділового етикету? 

3. Проаналізуйте основні етичні принципи ділового етикету. 

4. Назвіть функції ділового етикету. 

5. На яких моральних нормах ґрунтується діловий етикет? 
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Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття 

2. Етикет та культура ділового спілкування. 

3. Професійна культура та діловий етикет керівника. 

4. Особливості ділового листування як форми ділових взаємовідносин.  

5. Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями. 

6. Національна специфіка та діловий етикет. 

 

Практичне завдання:   

Самостійно вивчити принципи ділового етикету, механізм його 

формування та функції. 

Література:  [2; 6; 7; 12; 13; 16; 17; 18] 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Моделі, засоби та форми ділового спілкування 

 

Тема 5.  Стилі та моделі ділового спілкування  

Визначення стилю спілкування через систему прийомів діяльності й 

поведінки людей. Стиль ділового спілкування як прояв культури керівництва. 

Стилі спілкування та проблема комунікації між керівником та підлеглими. 

Проблема лідерства. Порівняльний аналіз особливостей авторитарного, 

демократичного та ліберального стилів спілкування. Стилі спілкування та 

специфіка управлінської комунікації по вертикалі та по горизонталі. 

Характеристика інших стилів ділового спілкування: піддатливого, агресивного, 

маніпулятивного, місіонерського.  

Способи впливу на людей під час спілкування.  Поняття моделі 

спілкування. Маніпулятивна та актуалізаторська моделі ділового спілкування. 

Аналіз моделей спілкування через категорії «Я – Ти» та «Я – Воно» у концепції 

М. Бубера. Психологічні концепції моделей спілкування Е. Шостром, Е. Берна. 
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Роль культури ділового спілкування керівника у створенні ефективної 

управлінської стратегії. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Назвіть стилі ділового спілкування. 

2. Які способи впливу на співрозмовника ви знаєте? 

3. Що таке «маніпулювання»? 

4.  Хто такий «актуалізатор»? 

5. Які моделі спілкування ви знаєте? 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Стиль ділового спілкування як прояв культури керівництва. 

3. Спілкування як форма впливу на людей в процесі управління. 

4. Проблема комунікації між керівником та підлеглими. 

5. Роль культури ділового спілкування керівника у створенні ефективної 

управлінської стратегії. 

 

Практичне індивідуальне завдання: 

– На базі власного спостереження (досвіду, участі) запропонувати (описати) 

процес спілкування (ділового чи побутового) з використанням 

маніпулятивних технік (активні, пасивні  тощо - на вибір). 

– Проаналізувати результат такого спілкування щодо досягнення 

поставленої мети. 

Варіанти можливих діалогів: 

• батьки і діти 

• керівник – підлеглий 

• друзі (знайомі) 

• свій варіант. 

Література: [3; 5; 8; 11; 16; 21; 22; 25; 29; 31; 37] 
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 Тема 6.  Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет  

Поняття вербальної комунікації або мовленнєвого спілкування. Мовлення 

як знакова система. Поняття мовленнєвого етикету. Культура говоріння і 

культура слухання як складові вербальної комунікації. Слухання як специфічна 

діяльність. Нерефлексивне і рефлексивне слухання. Методи активного слухання. 

Об’єктивні та суб’єктивні умови ефективної комунікації. Комунікативні 

установки як фактори ефективного ділового спілкування: позитивне ставлення 

до співрозмовника, об’єктивність отриманої інформації, уважне ставлення до 

почуттів співрозмовника.  

Характеристика видів реакції реципієнта під час слухання: з’ясування, 

перефразування, відбиття почуттів, резюмування. Специфіка культури 

говоріння. Психологічні, ситуативні та мовні особливості монологу і діалогу. 

Типи конструювання повідомлення. Відкрита, закрита та відсторонена стратегії 

поведінки співрозмовника під час комунікативного процесу. Три види мовних 

актів відповідно до очікуваної реакції адресата: питання, спонукання та 

повідомлення. Типи питань, що активізують позицію співрозмовника та 

ініціюють зворотний зв’язок: закриті, відкриті, риторичні, переломні, 

провокаційні, питання на розуміння, на розвиток та ін. Вміння задавати питання. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке «вербальна комунікація»? 

2. У головний зміст мовленевого етикету? 

3. Назвіть методи активного слухання. 

4. Охарактеризуйте види реакції реципієнта під час слухання. 

5. Дати визначення понять «рефлексивне», «нерефлексивне» слухання. 

6. Назвіть типи питань, що активізують позицію співрозмовника та ініціюють 

зворотний зв’язок. 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття 
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2. Мовленнєве спілкування або вербальна комунікація 

3. Культура говоріння та культура слухання як складові вербальної комунікації. 

4. Об’єктивні та суб’єктивні умови ефективної комунікації  

5. Вплив особистості на ефективність переконання 

 

Практичне заняття на тему: Комунікативна взаємодія 

                                                                            форма - активна ділова гра (2 год). 

Мета заняття - формування у студентів навичок: 

− оволодіння теорією та інформацією з проблеми спілкування взагалі та 

особливостей ділового спілкування;  

− практика набуття навичок контролю свого стану й стану партнера 

(ознайомлення з роздатковим матеріалом);  

− формування активної практичної дії та захисту комунікації (уміння 

домагатися своїх цілей у спілкуванні з мінімальними витратами енергії, 

зберігаючи при цьому партнерські взаємини)  

Програма заняття спрямована на усвідомлення учасниками заняття своїх 

дієвих ресурсів та власних «слабких місць».  

Під час заняття можуть бути використані спеціальні вправи, рольові ігри, 

групові дискусії, тощо.  

Слід мати на увазі такі правила:  

− присутність і участь у роботі всіх учасників протягом відведеного часу;  

− рівноправність, відсутність субординації, цінність досвіду усіх врахування 

важливого та корисного; 

− активна участь і дієвість усіх учасників;  

− відповідальність кожного учасника за активно-дієву участь у тренінгу-

семінарі тощо. 

Сприйняття інформації відбувається каналами: зір, слух, нюх, смак, відчуття. 

Реагування на інформацію — мовою і дією (міміка, жест, поза). 

Мета взаємодії в процесі ділового спілкування може бути: 

− соціальна,  
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− інформаційна,  

− експресивна (при вислуховуванні краще мовчати),  

− спонукальна (прагнути співпереживати та вирішувати дилему).  

Технічні прийоми-поради ефективного слухання в процесі ділового спілкування.  

1) Виявіть свої слабкі та сильні сторони в процесі слухання.  

2) Не уникайте відповідальності за процес та наслідки спілкування.  

3) Будьте уважні, підтримуйте інтерес людини, що прагне спілкуватися з вами.  

4) Уміло зосереджуйтесь на головному.  

5) Намагайтесь зрозуміти не тільки суть слів, а й почуття співрозмовника, який 

звернувся до вас.  

6) У процесі розмови умійте бути спостережливим, дотримуйтеся схвальної 

реакції щодо співрозмовника.  

7) Прислухайтесь до себе самого, бо інколи власна емоційність чи стурбованість 

шкодить справі. І вам також.  

8) Пам'ятайте, що мета ділового спілкування - отримати щось реальне або 

змінити думку з приводу чогось чи про щось. 

Література:  [3; 6; 7; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 23; 24; 30; 31; 34; 35; 39] 

 

Тема 7.   Невербальні засоби спілкування  

Поняття невербальної комунікації. Знакові системи невербальної комунікації. 

Характеристика засобів невербальної спілкування. Особливості оптико-кінетичної 

системи, що складається з жестів, міміки, пантоміміки. Жести як невербальні 

сигнали. Специфіка паралінгвістичної та екстралінгвістичної знакової системи. 

Засоби візуального спілкування. Діловий, соціальний та інтимний погляди.  

Проксеміка як засіб невербального спілкування. Проблема просторових 

потреб людини у концепції Е. Холла. Територіальні зони при спілкуванні. Інтимна, 

особиста, соціальна та громадська зони комунікації. Проксеміка та діловий етикет. 

Порівняльний аналіз невербальних засобів спілкування різних національних 

культур. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Концепції нейро-

лінгвістичного програмування (НЛП). 
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Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Розкрийте поняття невербальної комунікації. 

2. Назвіть складові невербальної  комунікації. 

3. Дати визначення понять «міміка», «поза», «просодика», «екстралінгвістичні 

засоби спілкування». 

4. Що таке «просеміка»? 

5. Чому праксемічні засоби спілкування іноді заважають ефективності 

спілкування? 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття 

2. Проксеміка та діловий етикет.  

3. Кінесика в системі невербальної комунікації. 

4. Невербальні засоби спілкування різних національних культур: порівняльний 

аналіз. 

5. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. 

 

Практичне завдання.   

Самостійно  проаналізувати елементи невербальних засобів спілкування та 

мовного етикету. 

Література: [1; 3; 7; 8; 9; 21; 22; 33; 36; 38] 

 

Тема  8.  Форми ділового спілкування. Ділова бесіда 

Індивідуальні та колективні форми ділового спілкування. Бесіда як форма 

спілкування з метою обміну інформацією, думками, почуттями тощо. Функції та 

види бесід. Ритуальні, глибинно-особистісні та ділові бесіди. Моральна і 

психологічна компетентність співрозмовників як необхідна складова результативної 

бесіди.  

Характеристика індивідуальної бесіди як діалогічної форми. Бесіда як 

комунікативний процес. Особливості різних етапів індивідуальної бесіди, до яких 

належать підготовка до бесіди, встановлення контакту, передавання інформації, 
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аргументування, спростування доказів співбесідника, прийняття рішення, вихід із 

контакту. Прийоми ведення бесіди. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. 

Підготовка до бесіди як умова її результативності. Вербальні та невербальні засоби 

у встановленні контакту під час бесіди. Орієнтування в ситуації та людях як 

важливий етап бесіди. Методи сприйняття, вивчення та оцінювання співбесідника. 

Класифікація типів співрозмовників за концепцією П. Мицича. Бесіда та діловий 

етикет. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке інтерв’ю:  особливості проведення. 

2. Особливості бесіди по телефону 

3. Назвіть мету і структуру ділової бесіди. 

4. Які правила спілкування в електронному просторі? 

5. Які функції виконує ділова бесіда?  

6. Розкрийте види ділових бесід. 

 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття 

2. Психологічні закони передавання і сприймання інформації. 

3. Характеристика та етапи індивідуальної бесіди. 

4. Підготовка до бесіди як умова її результативності. 

5. Класифікація типів співрозмовників за концепцією П. Мицича. 

 

Практичне завдання.   

Самостійно  дослідити  форми ділового спілкування, функції  та основні 

принципи ділової бесіди.  

Література:  [3; 7; 12; 13; 14; 16; 18; 22; 24; 30; 31; 34; 35; 39] 

 

Тема 9.  Форми колективного обговорення ділових проблем  

Специфіка колективного обговорення ділових проблем. Колективне 

обговорення ділових проблем та правила етикету. Збори як форма прийняття 
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колективного рішення. Характеристика ділової наради. Підготовка та проведення 

ділової наради.  

Мистецтво ведення переговорів. Стратегії й технології ведення переговорів.  

Характеристика переговорного процесу. Аналіз ситуації, планування та дискусія як 

стадії переговорного процесу. Організаційний і змістовний етапи підготовки до 

процесу переговорів. Психологічні аспекти переговорного процесу. Переговори та 

діловий етикет. Особливості ведення переговорів із зарубіжними партнерами.  

Дискусія як форма колективного обговорення ділової проблеми. Підготовчий, 

основний та заключний етапи організації дискусії. Порівняльний аналіз дискусії, 

полеміки та диспуту. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує 

креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми 

Технології проведення «мозкового штурму». 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке «ділова бесіда», її особливості?   

2. Охарактеризуйте етапи проведення ділової бесіди  

3. Що таке «дискусія»? 

4.  Назвіть особливості «мозкового штурму» у контексті колективної роботи. 

5.  Назвіть особливості ведення переговорів із зарубіжними партнерами. 
  

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття 

2. Дискусія як форма колективного обговорення ділової проблеми. 

3. Аналіз ситуації, планування та дискусія як стадії переговорного процесу. 

4. Збори як форма прийняття колективного рішення. 

5. Психологічні аспекти переговорного процесу. 
 

Практичне завдання.   

Самостійно  дослідити  форми ділового спілкування, функції  та основні 

принципи підготовки та проведення ділової наради.  

Література:  [3; 7; 12; 13; 14; 18; 23; 24; 30; 31; 34; 35; 39] 
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Тема 10. Етичні та психологічні вимоги до виступу в аудиторії. 

Публічний виступ у діловому спілкуванні  

Аудиторія як суб'єкт спілкування. Психологічні та етичні основи спілкування в 

аудиторії. Умови спілкування з аудиторією. Мотиви спілкування. Особистісний 

вплив промовця на характер спілкування в аудиторії. Ефективність спілкування з 

аудиторією. Особисті якості лектора (промовця). 

Етапи спілкування з аудиторією. Вербальні та невербальні засоби спілкування 

з аудиторією. Ораторське чи публічне мовлення та його мета. Види ораторського 

мовлення. Ораторське мистецтво промовця як умова переконання. 

Дискусійний характер спілкування в аудиторії та рівень його моральності. 

Суперечка в аудиторії. Публічний виступ у діловому спілкуванні. Етап підготовки 

публічного виступу. Алгоритм написання промови. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Охарактеризуйте етапи спілкування з аудиторією. 

2. Назвіть умови спілкування з аудиторією. 

3. Назвіть особисті якості промовцянеобхідні для спілкування з аудиторією. 

4. Назвіть види ораторського мовлення. 

5. Розкрийте алгоритм написання промови. 
 

Теми рефератів: 

1. Огляд наукових публікацій за темою заняття. 

2. Аудиторія як суб'єкт спілкування. 

3. Ефективність спілкування з аудиторією. 

4. Ораторське мистецтво промовця як умова переконання. 

5. Публічний виступ у діловому спілкуванні. 
 

Практичне завдання.   

Підготувати публічну доповідь (виступ) згідно вимог. Час доповіді 5 хв. 

Тема доповіді на вибір студента. 

Література:  [3; 7; 8; 13; 14; 15; 18; 20; 21; 22; 28; 36; 37] 
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3. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, метою якої є 

поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Тренінг з ділового спілкування». 

 Варіант контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера 

своєї залікової книжки (див. таблицю). 

Остання цифра номера залікової 

книжки студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Номер варіанту контрольної роботи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програмою курсу, що 

зумовлює таку послідовність роботи: 

• вибір варіанту, що містить два теоретичних завдання; 

• ознайомлення з рекомендованою літературою; 

• написання та оформлення роботи. 

При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими вимогами: 

- обґрунтування вибраної теми; 

- опрацювання відповідної літератури; 

- наявність авторського розділу; 

- наявність списку використаної літератури. 

Контрольну роботи студент виконує у вигляді реферату. У теоретичних 

питаннях цитати та статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати 

посиланнями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку 

використаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необхідно подавати у 

тексті контрольної роботи у квадратних дужках, наприклад [17, с. 24], 17 – це 

порядковий номер джерела у списку літератури, а 24 – сторінка із вказаного 

джерела. 

Контрольна робота має складатися із вступу (актуальність проблеми, мета, 

завдання), основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття), 

висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи – до 25 
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машинописних сторінки формату А4 з 14 шрифтом та інтервалом 1,5, із полями 

(верхне/нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.). 

Слід мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є розкриття 

суті питань, а не кількість сторінок. 

В кінці роботи студент ставить підпис та дату закінчення виконання 

контрольної роботи. 

 

4. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

1. Інтегративна специфіка ділового спілкування як сучасної галузі 

гуманітарного знання. 

2. Визначення стилю спілкування через систему прийомів діяльності й 

поведінки людей. 

 

Варіант 2 

1. Особливості комунікативного, інтерактивного і соціально-перцептивного 

аспектів спілкування. 

2. Маніпулятивна і актуалізаторська моделі ділового спілкування. 
 

Варіант 3 

1. Організація взаємодії ділових партнерів, пізнання ними одне одного, 

формування та розвиток міжособистісних взаємин як функції ділового 

спілкування. 

2. Поняття вербальної комунікації або мовленнєвого спілкування. 

 

Варіант 4 

1. Спілкування як процес активної взаємодії суб’єктів. 

2. Психологічні, ситуативні та мовні особливості монологу і діалогу. 
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Варіант 5 

1. Міжособистісне, міжгрупове, міжсоціумне спілкування, суб’єктно-групове 

спілкування. 

2. Поняття невербальної комунікації. 

 

Варіант 6 

1. Етикет та культура ділового спілкування. 

2. Проксеміка як засіб невербального спілкування. 
 

Варіант 7 

1. Етикет проведення ділових прийомів та презентацій. 

2. Індивідуальні та колективні форми ділового спілкування. 

 

Варіант 8 

1. Характеристика моделі процесу комунікації. 

2. Класифікація типів співрозмовників за концепцією П. Мицича. 
 

Варіант 9 

1. Маніпулювання, конкуренція та співробітництво як основні рівні ділового 

спілкування. 

2. Специфіка колективного обговорення ділових проблем. 

 

 Варіант 10 

1. Рефлексія, ідентифікація та емпатія як механізми встановлення 

взаєморозуміння у процесі спілкування. 

2. Порівняльний аналіз дискусії, полеміки та диспуту. 
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5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Визначити поняття спілкування.  

2. Розкрити гуманістичну природу спілкування. 

3. Охарактеризувати спілкування як комунікацію, як міжособистісну та 

міжгрупову взаємодію, як процес пізнання особистості.  

4. Спілкування як соціально-комунікативна форма активності особистості.  

5. Проаналізувати соціально-психологічні аспекти спілкування. 

6. Поняття ділового спілкування.  

7. Моральна культура як етична основа ділового спілкування.  

8. Порівняти поняття ділової етики й ділового етикету. 

9.  Моральні основи ділової поведінки.  

10. Спілкування як частина культури управління. 

11. Визначити структуру та функції ділового спілкування.  

12. Ділове спілкування як процес комунікації.  

13. Характеристика моделі процесу комунікації.  

14. Вербальні та невербальні канали передавання інформації. 

15.  Поєднання вербальних та невербальних засобів у процесі комунікації.  

16. Специфіка ділової комунікації.  

17. Ділове спілкування як взаємодія.  

18. Психологічні аспекти спільної діяльності. 

19. Організація взаємодії ділових партнерів.  

20. Рефлексія, ідентифікація та емпатія як механізми встановлення 

взаєморозуміння у процесі спілкування.  

21. Види спілкування.  

22. Мотиваційний, моральний та емоційний бар’єри у спілкуванні.  

23. Визначення психологічного типу особистості партнера.  

24. Рівні ділового спілкування. 

25. Охарактеризувати стилі ділового спілкування.  

26. Стилі спілкування та проблема комунікації між керівником і підлеглими.  

27. Порівняльний аналіз особливостей різних стилів ділового спілкування.  
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28. Моделі спілкування. 

29. Аналіз суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-суб’єктних моделей спілкування у 

концепції М. Бубера.  

30. Психологічна концепція моделей спілкування Е. Берна.  

31. Роль культури ділового спілкування керівника у створенні ефективної 

управлінської стратегії. 

32. Поняття вербальної комунікації.  

33. Мовлення як знакова система. 

34.  Поняття мовленнєвого етикету.  

35. Культура говоріння і культура слухання як складові вербальної комунікації.  

36. Нерефлексивне і рефлексивне слухання.  

37. Методи активного слухання.  

38. Специфіка культури говоріння.  

39. Види мовних актів. 

40. Психологічні, ситуативні та мовні особливості монологу і діалогу.  

41. Типи конструювання повідомлення.  

42. Стратегії поведінки співрозмовника під час комунікативного процесу.  

43. Запитання як засіб активізації процесу спілкування. Види питань. 

44. Поняття невербальної комунікації. 

45. Невербальні засоби комунікації і культура спілкування та поведінки. 

46. Особливості засобів невербального спілкування. Оптико-кінетична система. 

47. Специфіка паралінгвістичної та екстралінгвістичної засобів невербального 

спілкування. 

48. Засоби візуального спілкування.  

49. Проксеміка як засіб невербального спілкування.  

50. Проксеміка та діловий етикет.  

51. Особливості нейро-лінгвістичного програмування.  

52. Індивідуальні та колективні форми ділового спілкування.  

53. Бесіда як індивідуальна форма ділового спілкування. 

54.  Функції та види бесід.  
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55. Моральна і психологічна компетентність співрозмовників як необхідна 

складова результативної бесіди.  

56. Прийоми ведення бесіди.  

57. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.  

58. Методи сприйняття, вивчення та оцінювання співбесідника.  

59. Бесіда та діловий етикет.  

60. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими. 

61. Форми колективного обговорення ділових проблем.  

62. Стратегії й технології ведення переговорів.  

63. Характеристика переговорного процесу.  

64. Психологічні аспекти переговорного процесу. 

65. Переговори та діловий етикет.  

66. Особливості проведення переговорів із зарубіжними партнерами.  

67. Збори як форма прийняття колективного рішення.  

68. Характеристика ділової наради.  

69. Дискусія як форма колективного обговорення ділової проблеми.  

70. Порівняльний аналіз дискусії, полеміки та диспуту.  

71. «Мозковий штурм» як евристична форма ділової комунікації.  

72. Технології проведення «мозкового штурму».  

73. Етикет як прояв гармонії внутрішньої та зовнішньої культури.  

74. Етикет та культура ділового спілкування.  

75. Специфіка сучасного ділового етикету. 

76. Діловий етикет керівника.  

77. Етикет знайомства, вітання, звертання, вибачення прощання як складова 

культури спілкування.  

78. Особливості ділового листування як форми ділового спілкування.  

79. Етикет телефонної розмови.  

80. Характеристика протоколу ділової зустрічі.  

81. Протокол проведення переговорів.  

82. Етикет проведення ділових прийомів та презентацій. 

83.  Національна специфіка та діловий етикет.  
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84. Національні особливості ділового етикету різних країн світу. 

85. Порівняльна характеристика загальноєвропейського етикету та етикету 

неєвропейських країн.  

86. Вимоги до організаційної документації: накази по організації. 

87. Вимоги до організаційної документації: постанови та розпорядження. 

88. Вимоги до організаційної документації: посадові інструкції 

89. Вимоги до організаційної документації: правила внутрішнього розпорядку 

90. Документаційне забезпечення управлінського процесу. 

  

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

при підсумковому контролі 

Контроль знань по дисципліні «Тренінг з ділового спілкування» складається 

з двох блоків планових заходів: 

1) поточний контроль знань студентів; 

2) підсумковий контроль знань студентів. 

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни 
№ 

з/п 

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат 

1 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

Оцінювання поточної роботи за 

семестр, в  т. ч. : 

Виконання обов'язкових завдань, 

систематичність та активність роботи 

протягом семестру 

Ініціатива студента та творчий підхід у 

виконанні робіт,  

Додаткова участь у освітньо-науковій 

роботі 

від 1 до 70 балів в т. ч.: 

до 50 балів, з них: 

 

 

до 20 балів 

 

до 5 балів 

(додаткові мотивуючі 

бали) 

 

 

 

 

допуск до екзамену 

 

 

 

2 

 

Оцінювання екзамену 

 

від 1 до 30 балів 

проходження  

підсумкового 

контролю знань  з 

дисципліни  
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Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за 

результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться 

на екзамен.  

Підсумковий контроль знань по даній дисципліні проводиться у формі 

екзамену за білетами, кожен з яких включає 3 питання. Відповідь на кожне 

питання білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 1 балів. 

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється в: 

10 балів — якщо відповідь студента: 

− є повною, правильною та обґрунтованою; 

− вказує на високі знання усієї програми навчальної дисципліни, з 

використанням різноманітних методів наукового аналізу тощо; 

−  свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою 

документів;  

5 балів – якщо відповідь студента має недоліки: 

– є неповною, не містить усіх необхідних відомостей по темі питання; 

– є не зовсім правильною у розкритті змісту понять, категорій, 

закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів тощо; 

– не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти 

(у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, 

концепцій, наукових течій і т. ін. свідчить про наявність прогалин у 

знаннях студента; 

1 бал – якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є 

неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні 

помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та 

поверховість, не вміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних 

положень навчальної дисципліни. 

Результат екзамену складається з суми балів, одержаних за всі питання. В 

разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 15 балів, екзамен вважається не 

складеним.  
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Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS 

з національною системою оцінювання в Україні  
Оцінка за 

 бальною  

шкалою 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 

Визначення 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

за
ра

хо
ва

но
 

5  

(відмінно) 
82-89 В Дуже добре ( вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

 

4 

(добре) 75-81 С Добре  (в загальному правильна робота з 

певною кількістю значних помилок) 

 

 

67-74 D Задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

 

3 

(задовільно) 

 

60-66 Е Достатньо (виконання задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 FХ Незадовільно (серйозне доопрацювання з 

можливістю повторного складання)  

не
 за

ра
хо

ва
но

  

2 

(незадовільно) 

 

1-34 F Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням  дисципліни)  

 

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням 

результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 1 до 70 балів) та 

результатів заліку (не менше 15 і не більше 30 балів) за 100-бальною системою. 

Загальне підсумкове оцінювання здійснюється й шляхом автоматичного 

складання екзамену студентом. Такий вид оцінювання знань студента здійснюється 

за умови отримання студентом 75 балів: 70 балів за результати оцінювання поточної 

роботи за семестр та 5 (додаткових) балів за ініціативу студента в процесі вивчення 

дисципліни, творчий підхід у виконанні робіт, додаткову участь у освітньо-

науковій роботі. 
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