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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування» 
розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн 
галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є спілкування як особливий вид творчої 
діяльності людини та моральна цінність; етичні норми та психологічні 
механізми ділового спілкування. 
 Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: «Культурологія», «Етика та естетика», «Логіка», 
«Соціологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».  
Забезпечувані дисципліни: «Культура професійного мовлення» та усі 

професійно спрямовані дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Феномен ділового спілкування. 
Змістовий модуль 2. Види, способи, форми ділового спілкування. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: формування системи знань з професійної етики 
майбутніх спеціалістів садово-паркового господарства як важливого 
показника культурної освіченості фахівця.   
Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів усвідомлювати 
необхідність розуміння принципів професійної етики, практично 
використовувати набуті знання у подальшій трудовій діяльності, в різних 
життєвих ситуаціях, вміння переконливо відстоювати свої моральні 
принципи, усвідомлювати значення розвитку особистої культури та 
компетентності у професійній практиці.  
У процесі вивчення дисципліни передбачається цілеспрямоване 
самостійне формування культурних орієнтирів і установок особистості; 
підвищення загального рівня моральної компетентності; встановлення 
професійних орієнтирів.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
- соціально-особистісні: здатність до свідомої самоосвіти; здатність до 
критики й самокритики; креативність, здатність до системного мислення; 
наполегливість у досягненні мети; турбота про якість виконуваної роботи; 
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- загальнонаукові: розуміння змісту поняття «культура професійного 
мовлення», його складових; сформованість базових знань про норми 
української літературної мови на усіх її рівнях, а також у галузі інформатики 
й сучасних інформаційних технологій; навички роботи в комп'ютерних  
мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-
ресурси; базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для 
освоєння матеріалу дисципліни; 
- інструментальні: здатність до письмової й усної комунікації рідною 
мовою; навички роботи з комп'ютером; навички управління інформацією; 
дослідницькі навички; 
- професійні: здатність до практичного застосування теоретичних основ 
професійної діяльності; уміння здійснювати системний аналіз освітніх 
процесів і явищ; сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері 
вищої освіти, організацію навчально-виховного процесу у вищій школі; 
володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу якості вищої 
освіти; знання правових основ роботи і законодавства України в галузі 
вищої освіти; 
- комунікативні: прагнення до вияву та розвитку комунікативних 
здібностей; позитивна внутрішня мотивація до міжособистісної комунікації; 
знання соціопсихологічних основ комунікативної взаємодії; уміння 
використовувати під час професійного мовлення методи риторичного 
аргументування, принципи безконфліктного спілкування, прийоми 
активізації уваги слухачів. 
За результатами вивчення дисципліни «Етика ділового спілкування» 
студенти повинні: 
знати: 

- питання щодо правового статусу державної мови, конституційні 
засади функціонування мов в Україні;  
 - визначені навчальною дисципліною основні лінгвістичні поняття та 
терміни; 
 - закономірність використання мови у професійній діяльності 
логопеда;  
 - особливості й різновиди мовленнєвої діяльності фахівця;  
 - вимоги до мовних засобів ділових паперів і мовні норми;  
 - сучасний етикет професійного спілкування; 

- застосування невербальних засобів у професійному спілкуванні;  
 - жанри наукової продукції, їх специфіку та вимоги до них на 
структурному й мовному рівнях; 
 - ознаки терміна, лінгвістичну характеристику фахової термінології; 
 - найважливішу навчально-довідкову літературу з культури 
професійного мовлення; 
 - мовні та немовні засоби організації науково-навчального тексту, 
головні складові його побудови; 
 - основи професійної комунікації в писемній та усній формах; 
 - особливості мови фаху на усіх її рівнях (орфографічному, 
лексичному, морфологічному, синтаксичному, стилістичному);  
 - основні правила написання фахових терміноодиниць; 
 - особливості перекладу слів і словосполучень з ділової мови та 
фахової термінології, а також науково-навчальних професійних текстів; 
 - загальноприйняті скорочення у науково-навчальній фаховій 
літературі; 
 - мовні/мовленнєві кліше навчальної літератури і стандарти 
оформлення науково-навчального тексту; 
 - основні методи та прийоми редагування фахового тексту; 
вміти: 

 - вільно володіти нормами сучасної української літературної мови й 
використовувати свої знання у практичній професійній діяльності; 



 

 

  

 - згідно з правилами вимовляти, писати, використовувати ділову й 
термінологічну лексику за фахом;  
 - виконувати лексико-граматичні завдання на матеріалі ділової мови 
і фахової літератури; 
 - перекладати, уникаючи явища інтерференції, тексти ділового і 
фахового спрямування;  
 - володіти технікою вибору слова та редагування фахового тексту в 
ході професійної діяльності; 
 - працювати з термінологічними словниками та словниками ділової 
мови;  
 - самостійно працювати над удосконаленням культури  
мови/мовлення; 
 - доречно і правильно (з урахуванням адресата й професійної 
ситуації) вживати ділову й фахову термінолексику;  
 - зробити структурний і лінгвістичний аналіз незнайомого офіційно-
ділового та наукового тексту; 
 - вмотивовано подати логіко-лінгвальну характеристику термінів 
фахового тексту; 
 - застосовувати здобуті під час вивчення дисципліни знання у 
нестандартних професійних ситуаціях. 
 - культивувати український мовленнєвий етикет. 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких соціальних 
навичок (soft-skills): 

 здатність до відповідальної автономної діяльності на підставі 
раціонально вивірених рішень; 

 застосування системного та структурного підходів при вирішенні 
завдань, що відносяться до сфери професійної компетенції; 

 об'єктивна самооцінка, контактність та володіння навичками 
міжособистісної взаємодії; 

 дотримання етичних принципів комунікації та культури у професійній 
діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 
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02 Культура і мистецтво 

Вибіркова 

Спеціальність 
022 Дизайн 
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Модулів – 2  Аудиторні години: 32 год. 
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Змістових модулів – 2 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Лекції: 
16 год. 

Практичні, 
семінарські:  

16 год. 

Загальна кількість годин – 90  
Лабораторні: 

0 год. 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи студента – 4 

Самостійна робота  
58 год. 

ІНДЗ: 0 год. 

Вид контролю:  
залік (2 семестр) 

 



 

 

  

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль І. Феномен ділового спілкування 

 
Тема 1. Предмет і завдання курсу. Спілкування як основа людської життєдіяльності 

Предмет, мета і завдання навчальної дисципліни «Етика ділового спілкування». Поняття 
про етику, мораль, моральність.  

Ділове спілкування, його особливості. Взаємозв’язок між спілкуванням і діяльністю людей. 
Культура ділового спілкування. 

Мова і мовлення. Зміст понять “культура мовлення” і “культура професійного мовлення”. 
Чистота мовлення як ознака його культури. Основні аспекти, у яких виявляється чистота 
мовлення. Стильова, контекстуальна, ситуативна доречність мовлення.  

 
Тема 2. Комунікативний акт як функціональна одиниця комунікативного процесу 
Комунікативний процес, його складові. Канали комунікації. Моделі комунікації Г.Д. 

Лассвелла, Вівера, Р. Якобсона. 
Суб’єкти ділового спілкування. Соціальні типи в діловому спілкуванні. Комунікативний 

паспорт мовця. 
Бар’єри на шляху до ефективної ділової комунікації. Ідентифікація, рефлексія та емпатія 

як механізми взаєморозуміння. 
Процес спілкування: інтеракція, перцепція й обмін інформацією.  
 
Тема 3. Генеза етики ділового спілкування  
Антична ділова етика.  Норми спілкування періоду Київської Русі. Києво-Могилянська  

академія  як центр формування культури ділового спілкування у XVIII століття. Розвиток ділового 
спілкування у XX – початку XXI ст. 

Етичні норми у культурах Сходу. 
 
Тема 4. Функції ділового спілкування 

Класифікація функцій спілкування. Характеристика сторін ділового спілкування,  етичні 
установки. Структура ділового спілкування. Види ділового спілкування, їх особливості.  

Стратегії поведінки у процесі ділової комунікації. 
 
Тема 5. Жанрове розмаїття ділових контактів 
Публічне мовлення як різновид усного спілкування. Жанри усного ділового мовлення, їх 

специфіка.  
Інтерв’ю як спосіб донесення інформації до населення. 
Етикетні формули ввічливості в усному діловому мовленні. 
Особливості ділової телефонної розмови. 
 

Змістовий модуль ІІ. Види, способи, форми ділового спілкування 
 
Тема 6. Способи, моделі та стилі ділового спілкування 
Способи впливу на людей під час спілкування. Маніпулювання та актуалізація як 

механізми ділового спілкування.  
Моделі та стилі ділового спілкування. Емоції в діловому спілкуванні. 
Види запитань і типи відповідей на них. 
 
Тема 7. Вербальна комунікація і етика у діловому спілкуванні 
Сутність поняття «вербальна комунікація», його складові. Вербальні засоби спілкування. 

Особливості сприймання і розуміння людини людиною під час вербального спілкування.  
Монолог і діалог у діловій комунікації. Культура слухання і культура говоріння. 

Рефлексивне і не рефлексивне слухання. Ефективність використання вербальних засобів 
спілкування. 

Поняття «етикетна ситуація». Етикет привітання, представлення та прощання в діловій 
сфері. Дрес-код. Ділові подарунки.  

 
Тема 8. Невербальна комунікація 



 

 

  

Загальні відомості про невербальне спілкування. Особистісний простір. 
Сигнали очей. Роль постави і пози під час спілкування. Значення жестів у професійному 

спілкуванні.  
Метамова, або як читати між рядками. 
 
Тема 9. Спілкування з використанням допоміжних засобів 
Мовні особливості ділового телефонного спілкування. 
Етикет ділового листування, e-mail етикет. 
Роль візитівок під час ділової комунікації. 
 
Тема 10. Конфлікт і способи його вирішення 
Історія становлення і розвитку суперечки. Поняття «конфлікт»: роль, види. Стадії та фази 

розвитку конфлікту. Стилі поведінки у конфлікті. Способи вирішення конфліктних ситуацій на 
роботі.  

Роль посередника у вирішенні конфлікту. 
Найпоширеніші різновиди публічного спору. Прийоми ведення спору. 
 
Тема 11. Національні особливості ділового спілкування і службовий етикет 
Особливості етикету ділового мовлення українців. Національний стиль спілкування. 

Відображення традицій і звичаїв спілкування в українській народній творчості. 
Діалог культур як взаємодія етичних систем. Етикет у взаєминах з іноземцями.  
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п/с лаб інд.
р 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль І. Феномен ділового спілкування 
 

1. Спілкування як основа людської 
життєдіяльності. 
 

8 2 - - - 6 

2. Комунікативний акт як функціональна 
одиниця комунікативного процесу. 
 

8 - 2 - - 6 

3.  Генеза етики ділового спілкування. 8 2 - - - 6 

4.  Функції ділового спілкування 10 2 2 - - 6 

5.  Жанрове розмаїття ділових контактів 12 2 2 - - 8 

Разом за змістовим модулем 1 46 8 6 - - 32 

Змістовий модуль ІІ. Види, способи, форми ділового спілкування  

6. Способи, моделі та стилі ділового 
спілкування 

8 2 2 - - 4 

7. Вербальна комунікація і етика у діловому 
спілкуванні  

8 2 - - - 6 



 

 

  

8.  Невербальна комунікація 
 

8 2 2 - - 4 

9. Спілкування з використанням допоміжних 
засобів 
 

6 - 2 - - 4 

10.  Конфлікт і способи його вирішення 
 

8 2 2 - - 4 

11. Національні особливості ділового 
спілкування і службовий етикет 
 

6 - 2 - - 4 

Разом за змістовим модулем 2 44 8 10 - - 26 

Усього  90 16 16 - - 58 

 
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
з/п 

№ 
тем

и 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 3 4 

  Змістовий модуль І. Феномен ділового спілкування  

1 2 Комунікативний акт як функціональна одиниця комунікативного 
процесу. 

2 

2 4 Функції ділового спілкування 2 

3 5 Жанрове розмаїття ділових контактів 2 

  Змістовий модуль ІІ. 
Види, способи, форми ділового спілкування 

 

4 6 Способи, моделі та стилі ділового спілкування 2 

5 8 Невербальна комунікація 
 

2 

6 9 Спілкування з використанням допоміжних засобів 
 

2 

7 10 Конфлікт і способи його вирішення 2 

8 11 Національні особливості ділового спілкування і службовий етикет 
 

2 

Усього 16 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 2 3 4 

  Змістовий модуль І. Феномен ділового спілкування  

1 1 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками. 
Підготувати доповідь на тему «Культура ділового спілкування: 
міф чи реальність?». Розробити діаграму (схему, таблицю) на 
тему «Зв'язок етики ділового спілкування з іншими 
дисциплінами». 

6 

2 2 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками. 
Підготувати презентацію на тему «Етичний кодекс перукаря». 

6 

3 3 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками. 
Користуючись 11-томним «Словником української мови», укласти 
тлумачний мінісловник, увівши у нього визначення таких понять: 
«ввічливий», «вихований», «галантний», «ґречний», 
«делікатний», «коректний», «обхідливий», «поштивий», 
«привітний», «люб’язний», «тактовний», «шанобливий», 

6 



 

 

  

«шляхетний», «чемний», знайти серед них синонімічні.   

4 4 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками. 
Розробити діаграму на тему «Структура ділового спілкування». 

6 

5 5 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками.  
Розробити таблицю «Жанри усного ділового мовлення». Дібрати 
і записати офіційні та неофіційні форми вітання, прощання, 
вибачення. 

8 

  Змістовий модуль ІІ. 
Види, способи, форми ділового спілкування 

 

6 6 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками. 
Продемонструвати стилі ділового спілкування на прикладі 
конкретних життєвих ситуацій. 

4 

7 7 Підготувати, опрацювавши відповідні розділи підручників, 
інформацію до питань «Правила ефективного слухання і 
говоріння», «Спільне та відмінне між монологом і діалогом». 

6 

8 8 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками.  
Підготуйте презентацію на одне з питань плану семінарського 
заняття. 

4 

9 9 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками. 
Підготуйте діалог по телефону за усіма правилами етики ділового 
спілкування. 

4 

10 10 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками. 
Підготувати повідомлення на тему «Способи уникнення конфлікту 
під час обслуговування клієнта». 

4 

11 11 Опрацювати матеріал до теми за підручниками і посібниками. 
Прокоментувати  наведені тези: 

- Говоріть не їм, а з ними, або геть монолог. 
- Можливість говорити з людьми – це радість. 
- Якщо хочете стати хорошим оратором, станьте спочатку 

хорошою людиною      (А. Михальська). 
Дібрати та зафіксувати у конспекті 10-15 прислів’їв і приказок про 
слово, мову, мовлення, етику спілкування. 

4 

Усього 58 

 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Контроль знань з курсу «Етика ділового спілкування» викладач здійснює за кредитно-

модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною 
шкалою.  

Протягом семестру при опануванні навчальної дисципліни передбачено проведення 
поточного тестування, виставлення оцінок за усні відповіді, виконання практичних завдань та дві 
модульні контрольні роботи.   

Курс завершується складанням заліку. 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 

Т2 Т4 Т5 Т6 Т8 Т9 Т10 Т11 

Семінарські заняття 
(40 б) 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Самостійна робота (30 б) 15 15 

Поточний модульний 
контроль (10 б) 

5 5 

Підсумковий контроль (диф. 
залік 20) 

20 



 

 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
За шкалою 

ECTS 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 83 – 89 (дуже добре) 
4 (добре) 

C 75 – 82 (добре) 

D 70 – 74 (задовільно)  
3 (задовільно) 

E 60 – 69 (достатньо) 

FX 
35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 
повторного складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

  
1. Поняття про етику, мораль, моральність. 
2. Предмет етики ділового спілкування: історія формування.  
3. Ділове спілкування, його особливості. 
4. Поняття культури мови й культури мовлення. 
5. Комунікативний процес, його складові. 
6. Канали комунікації. 
7. Моделі комунікації Г.Д. Лассвелла, Вівера, Р. Якобсона: порівняльний аспект. 
8. Суб’єкти ділового спілкування.  
9. Комунікативний паспорт мовця. 
10.  Антична ділова етика. 
11.  Норми спілкування періоду Київської Русі. 
12.  Бар’єри на шляху до ефективної ділової комунікації. 
13.  Ідентифікація, рефлексія та емпатія як механізми взаєморозуміння. 
14.  Києво-Могилянська академія як центр формування культури ділового мовлення. 
15.  Розвиток етики ділового спілкування у 20 – на початку 21 століть. 
16.  Етичні норми у культурах Сходу. 
17.  Функції спілкування. 
18.  Види ділового спілкування, їх особливості. 
19.  Стратегії поведінки у процесі ділової комунікації. 
20.  Публічне мовлення як різновид усного спілкування. 
21.  Жанри усного ділового мовлення, їх специфіка. 
22.  Інтерв’ю як спосіб донесення інформації до населення. 
23.  Етикетні формули ввічливості в усному діловому мовленні. 
24.  Способи впливу на людей під час спілкування. 
25.  Маніпулювання та актуалізація як механізми ділового спілкування. 
26.  Моделі та стилі ділового спілкування. 
27.  Види запитань і типи відповідей на них. 
28.  Сутність поняття «вербальна комунікація», його компоненти. 
29.  Вербальні засоби спілкування та ефективність їх використання.  
30. Монолог і діалог у діловій комунікації: порівняльний аспект. 
31.  Загальні відомості про невербальне спілкування. 
32.  Особистісний простір. 
33.  Сигнали очей. 
34.  Роль постави і пози під час спілкування. 
35.  Значення жестів у професійному спілкуванні. 
36.  Метамова, або як читати між рядками. 
37.  Мовні особливості ділового телефонного спілкування. 
38.  Роль візитівок під час ділової комунікації. 



 

 

  

39.  Історія становлення і розвитку конфлікту. 
40.  Поняття «конфлікт»: роль, види. 
41.  Стадії та фази розвитку конфлікту. 
42.  Стилі поведінки у конфлікті. 
43.  Способи вирішення конфліктних ситуацій. 
44.  Роль посередника у вирішенні конфлікту. 
45.  Різновиди публічного спору і прийоми їх ведення. 
46.  Особливості етики ділового мовлення українців. 
47.  Відображення традицій і звичаїв спілкування в українській народній творчості. 
48.  Етикет у взаєминах з іноземцями. 
49.  Поняття «етикетна ситуація» і ділові подарунки. 
50.  Етикет привітанні, представлення та прощання у діловій сфері.  
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