
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

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

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Теорія і практика вищої школи в Україні», 
«Методика викладання фахових дисциплін», «Педагогічна та професійна 
психологія», «Моделювання діяльності фахівця». Вивчення дисципліни формує 
засади для подальшого опанування студентами дисципліни «Системний підхід 
у вищій школі», «Соціально-психологічний тренінг особисто-професійного 
становлення фахівця», «Сучасні виклики професійної діяльності». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіти моральними, психологічними засадами 
професійного спілкування, етичним механізмами їх розвитку; нормами й 
правилами ділового етикету; його особливостями та шляхами застосування у 
різних ситуаціях професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: об’єкт, предмет та головні завдання ділової етики та культури 

професійного спілкування, моральні основи ділового спілкування, способи 
впливу на людей під час спілкування, моделі, стилі, стратегії, тактики 
спілкування, способи досягнення взаєморозуміння у діловому спілкування 

уміти: аналізувати конкретні ситуації ділового спілкування і на основі 
здобутих знань вибирати оптимальні рішення для досягнення поставленої мети 
в такому спілкуванні, розпізнавати типи людей, рівень їхньої моральності, що 
виявляється під час ділового спілкування, обирати стратегії, тактики, моделі, 
стилі спілкування в залежності від обставин ділового спілкування 

володіти: вмінням організовувати ділові зустрічі та прийоми, ефективно 
застосовувати етикетні вимоги у діловому спілкуванні, творчо застосовувати 
способи й засоби спілкування під час індивідуальних бесід й колективних 
обговорень проблем, у виступах перед різними аудиторіями, на переговорах. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Особливості ділової етики та культури професійного спілкування. 
Моральні передумови ділового спілкування. Моральна культура як етична 
основа спілкування. Рівні моральної культури спілкування. Моральні цінності 
як основа гуманістичного спілкування. 
Взаєморозуміння в професійному спілкуванні та його рівні. Перешкоди на 
шляху до взаєморозуміння. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх 
застосуванні. Способи професійного спілкування. Повідомлення як спосіб 
спілкування. Способи впливу на людей під час спілкування. Маніпулювання та 
актуалізація.  
Моделі спілкування. Стилі спілкування. Стратегії і тактики спілкування.  
Особливості публічного виступу. Підготовка до публічного виступу. Взаємодія 
зі слухачами. Чинники підтримки уваги слухачів. Логіко-психологічні правила 
конструювання повідомлень.  



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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