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ступінь вищої освіти - магістр
галузь знань 01 - «Освіта/Педагогіка»
спеціальність 015 - «Професійна освіта (сфера обслуговування)»
освітньо-професійна програма - «Фінансова грамотність»

кафедра психології та соціальної роботи
Форма
навчання

Курс

Семестр

Лекції Практ.
(год.) (семін.)
(год.)

Денна

1

1

15

ЗО

Заочна

1

1

4

2

ІРС
(год.)

Тренінг
(год.)

Самост.
робота
студ.
(год.)

Разом
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Залік.
(сем.)

5

4

96

150

Іспит,1

144

150

Іспит,2
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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ«ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ»
1.Опис дисципліни «ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ»
Дисципліна
Галузь знань,
Характеристика
«Ділові комунікації
спеціальність, СВО
навчальної дисципліни
англійською мовою»
Статус дисципліни
Кількість кредитів
Обов’язкова дисципліна
галузь знань ‒ 01
Мова навчання:
Освіта/Педагогіка
ЕСТS7
англійська
спеціальність 015 ‒
«Професійна освіта
Рік підготовки:
(сфера обслуговування)»
1
Кількість залікових
освітньо-професійна
модулів – 4
Семестр:
програма ‒
1
«Фінансова грамотність»

Кількість змістових
модулів 3

Загальна кількість
годин – 150 год

Тижневих годин –год.,
з них аудиторних –год.

Ступінь вищої освіти
магістр

Лекції :
Денна – 15 год.
Заочна -4 год
Практичні заняття:
– 30 год.
Заочна – 2 год
Самостійна робота
студента – 100 год.
З них тренінг 4 год.
Індивідуальна робота – 5
год.
Вид підсумкового
контролю – іспит

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ»
Інтеграційні процеси і активний розвиток ділових контактів ставлять
конкретні завдання перед вищою школою щодо підготовки кваліфікованих
спеціалістів, основною сферою діяльності яких є розвиток бізнесу та
налагодження міжнародних економічних зв’язків.
Курс «Ділові комунікації англійською мовою» повинен забезпечити
відповідний рівень знань ділової англійської мови і розвинути у студентів вміння
і навички активного використання сучасних форм і засобів комунікації (у даному

випадку переговорів і дебатів, написання і виголошення офіційних промов і
презентацій), у співпраці з діловими партнерами, у налагодженні співпраці,
розв’язанні складних питань, вирішенні конфліктів і проблем, тощо.
2.1. Мета вивчення дисципліни полягаєуформуванні необхідного рівня
комунікативної спроможності у сферах ділового та професійного дискурсу в
усній і писемній формах, а також розвитку стійкого інтересу до його змісту.
Вивчення дисципліни «Ділові комунікації англійською мовою» передбачає вищий
рівень володіння англійською мовою (рівень B2), а також цілеспрямованої,
наполегливої роботи, активної взаємодії і співпраці на практичних заняттях та
самостійного виконання індивідуально-дослідного завдання.
2.2. Завдання вивчення дисципліни
Полягаєу формуванні у студентів комунікативної культури і міжкультурної
компетенції, у набутті навичок практичного володіння англійською мовою в
різних сферах мовленнєвої діяльності на рівні ділових і партнерських контактів із
носіями мови.
Формування комунікативної культури передбачає володіння мовою як
засобом комунікації. Формування міжкультурної компетенції пов’язане із
необхідністю активної участі у комунікації з представниками різних культур. Все
вищесказане повинно стимулювати вироблення навичок адекватної мовленнєвої
поведінки при ділових зустрічах і переговорах, у презентаціях, промовах і
дебатах.
Крім цього, завдання курсу полягає у розвитку мовленнєвих вмінь і
навичок, іншими професійними потребами (обробка новітньої інформації, пошук
матеріалів з оригінальних іноземних джерел, робота з діловими паперами).
2.3. Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує
вивчення дисципліни:
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Здатність працювати в міжнародному контексті.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
2.4. Передумови для вивчення дисципліни
Навчальна дисципліна «Ділові комунікації англійською мовою» є необхідною
складовою частиною підготовки спеціалістів із соціальної роботи. Дисципліна
розрахована на студентів, які вивчали англійську мову професійного
спрямування, володіють систематичними знаннями з дисципліни та певними

навичками перекладу, самостійної роботи та роботи з науковою та методичною
літературою.
2.5. Результати навчання полягають у вмінні:
Уміти ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову
комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання,
обґрунтовуючи й узагальнюючи інформацію для фахівців та широкого загалу.
Уміти використовувати іноземну мову у професійній діяльності.
Діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне
різноманіття, дотримуватися у професійній діяльності принципів толерантності,
діалогу і співробітництва.
Обирати оптимальну стратегію колективної діяльності, міжособистісного
спілкування та взаємодії для реалізації комплексних проектів у галузі (за
спеціалізацією) з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.
Знати правові та етичні норми професійної діяльності і визнавати
відповідальність за результати власної роботи в умовах суперечливих вимог.
Застосовувати здобутки психолого-педагогічної теорії та практики, навички
консультування
з
питань освіти
при
проектуванні та
реалізації
навчальних/розвивальних проектів на засадах студентоцентрованого підходу.
Організовувати освітній процес (співпрацю в команді) студентів, керувати
пізнавальною діяльністю, здійснювати педагогічний контроль і моніторинг
результатів їх навчання.
Використовувати освітні технології і забезпечувати їх навчальнометодичний супровід з метою створення сприятливого освітнього середовища.
Аналізувати і оцінювати стан господарської діяльності підприємств галузі
відповідно до спеціалізації та ризики за умов неповної інформації та
суперечливих вимог.
Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи до
прийняття рішень й упровадження сучасних систем менеджменту у професійній
діяльності відповідно до спеціалізації в умовах неповної/недостатньої інформації
та суперечливих вимог.
Удосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання
кваліфікацію та проектувати напрями професійного самовизначення і розвитку
команди.
3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль I. Основні положення ділових комунікацій, базові
характеристики, стратегії, технології та інструменти.

Тема 1.Теоретичні передумови дисципліни «Ділові комунікації».
Сутність соціальних комунікацій.
Цілі ділових комунікацій.
Функції та методи ділових комунікацій.
Література: 3, 5, 7, 10.
Тема 2.Поняття, види і процес комунікацій.
Рівні та види комунікацій.
Комунікаційний процес і канали передачі інформації.
Перешкоди в діловому спілкуванні.
Література: 3, 5, 7, 10, 14.
Тема 3. Ділові комунікації і їх роль в управлінні організацією.
Управлінська інформація: її форми та властивості.
Значення корпоративної комунікації та корпоративна соціальна відповідальність.
Література: 3, 5, 7, 10, 14.
Тема 4. Міжкультурна відповідальність.
Цілі та потреби вдосконалення міжкультурної відповідальності.
Етапи міжкультурної відповідальності.
Література: 3, 5, 7, 10, 13.
Тема 5. Полікультурна співпраця.
Сутність полі культури.
Етноцентризм у полікультурній співпраці.
Література: 3, 5, 7, 10, 13.
Змістовий модуль II. Управління спілкуванням та комунікацією у бізнесі.
Тема 1. Ділові бесіди і зустрічі.
Офіційні і неофіційні зустрічі, їх види.
Організація проведення ділової бесіди.
Призначення і види ділових нарад, їх підготовка.
Література: 3, 5, 8, 11, 16.
Тема 2. Письмова комунікація в бізнесі.
Документ як основна форма письмової комунікації в процесі управління.
Види ділових послань.
Стиль викладу і мова документа.
Література: 2, 3, 5, 6.
Тема 3. Ділова етика, етикет і культура у сфері ділових комунікацій.
Культура ділових комунікацій.
Діловий етикет.

Діловий протокол офіційних та неофіційних зустрічей.
Література: 3, 5, 13.
Тема 4. Презентація навичок ділових комунікацій при оформленні на роботу.
Види резюме.
Формат супровідного листа.
Література: 3, 5, 6, 9, 15.
Тема 5. Навички ділових комунікацій та компетентності при оформленні на
роботу.
Ціль проведення інтерв’ю та його підготовка.
Види інтерв’ю.
Технології проведення інтерв’ю.
Інтерв’ю та відео конференції.
Література: 3, 5, 11, 12, 15.
Змістовий модуль IIІ. Основи ефективної ділової комунікації.
Тема 1. Ділове листування.
Види ділових листів.
Структура, стиль і оформлення ділового листа.
Література: 3, 5, 6, 9.
Тема 2. Технологія проведення переговорів місцевого значення
Етапи підготовки і проведення переговорів.
Створення умов для переговорів.
Раціональна поведінка учасника переговорів.
Табу: питання, які не підлягають обговоренню.
Перешкоди на шляху до успішних переговорів.
Пошуки компромісів.
Пошуки консенсусу.
Завершальний етап проведення переговорів.
Підведення підсумків.
Угоди і домовленості, їх укладання і оприлюднення.
Література: 3, 5, 8, 11.
Тема 3. Виступи перед аудиторією.
Особливості публічної комунікації.
Типи аудиторії.
Канали сприйняття і канали впливу.
Підготовка виступу.
Література: 3, 5, 11.
Тема 4. Презентації, їх місце в управлінській комунікації.
Поняття і види презентацій.

Основні принципи підготовки презентацій.
Підготовка текстових слайдів.
Презентація з використанням слайдів.
Література: 1, 3, 5, 11, 12.
Тема 5. Проведення семінарів та конференцій, симпозіумів.
Особливості планування та підготовки конференцій і семінарів.
Головна характеристика проведення симпозіуму.
Література: 3, 5, 11, 15.

Контрольні
заходи

ІРС

СРС

практичні

лекції

4. Структура екзаменаційного кредиту з дисципліни
«Ділові комунікації англійською мовою»
№
Теми курсу
Кількість годин
п/п

Змістовий модуль 1. Основні положення ділових комунікацій, базові
характеристики, стратегії, технології та інструменти.
1. Теоретичні передумови дисципліні «Ділові
1
2
6
комунікації».
2. Поняття, види і процес комунікацій.
1
2
6
3. Ділові комунікації і їх роль в управлінні
1
2
6
організацією.
4. Міжкультурна відповідальність.
1
2
6
тест
5. Полікультурна співпраця.
1
2
6
Змістовий модуль II. Управління спілкуванням та комунікацією у бізнесі..
1. Ділові бесіди і зустрічі.
1
2
6
Письмова комунікація в бізнесі.
1
2
Ділова етика, етикет і культура у сфері ділових
1
2
комунікацій.
4. Презентація навичок ділових комунікацій при
1
2
оформленні на роботу.
5. Навички ділових комунікацій та компетенцій
1
2
при оформленні на роботу.
Змістовий модуль IIІ. Основи ефективної ділової комунікації.
1. Ділове листування.
1
2
2. Технологія проведення переговорів місцевого
1
2
значення. Професійне спілкування у соціальній
роботі.
2.
3.

6
6

1

7

1

7

1

7
7

1

Тест

3.

Виступи перед аудиторією.

1

2

7

4.

1

2

7

1

2

6

7.

Презентації, їх місце в управлінській
комунікації.
Проведення семінарів та конференцій,
симпозіумів.
Тренінг

8.

Екзамен

5.

Всього:

1
Тест

-

-

4

-

-

-

-

-

15

30

100

1

5

5. Тематика практичних занять.
Практичне заняття №1.
Тема: Теоретичні передумови дисципліні «Ділові комунікації».
Мета: Ознайомитисяіз базовими підходами до розуміння викладу курсу даної
дисципліни.
1. Сутність соціальних комунікацій.
2. Цілі ділових комунікацій.
3. Функції та методи ділових комунікацій.
Література: 3, 5, 7, 10.
Практичне заняття №2.
Тема: Поняття, види і процес комунікацій.
Мета:Ознайомитися з процесом передачі інформації.
1. Характеристика рівнів і видівкомунікацій.
2. Ознайомлення з каналами передачі інформації.
3. Перешкоди в діловому спілкуванні.
Література: 3, 5, 7, 10, 14.
Практичне заняття №3.
Тема: Ділові комунікації і їх роль в управлінні організацією.
Мета: Ознайомитися із основними формами та властивостями управлінської
інформації.
1. Форми та властивості управлінської інформації.
2. Значення корпоративної комунікації.
3. Корпоративна соціальна відповідальність.
Література: 3, 5, 7, 10, 14.
Практичне заняття №4.
Тема: Міжкультурна відповідальність.
Мета: : Ознайомитися із основними пунктами міжкультурної відповідальності.
Навчитися розставляти акценти вдосконалення міжкультурної відповідальності.
1. Цілі і потреби вдосконалення міжнародної відповідальності.
2. Етапи міжкультурної відповідальності.
Література: 3, 5, 7, 10, 13.

Практичне заняття №5.
Тема: Полікультурна співпраця.
Мета: Оволодіти навичками ділових комунікацій в умовах полікультурної
співпраці.
1. Полікультурна співпраця: міфи і реальність.
2. Прояви різних видів культури у діловому середовищі.
3. Стратегії і технології успіху у полікультурній співпраці.
Література: 3, 5, 7, 10, 13.
Практичне заняття №6.
Тема: Ділові бесіди і зустрічі.
Мета: Оволодіти основними стратегіями та технологіями переговорів.
1. Переговори: міфи і реальність.
2. Етика ділових переговорів:неписані правила переговорів та їх дотримання.
3. Сучасні переговорні стратегії і технології.
4. Види переговорів.
5. Складові переговорів: учасники, предмет обговорення, альтернатива,
інтереси обох сторін, позиції сторін, переговорний процес, наслідки і
результати.
Література: 3, 5, 8, 11, 16.
Практичне заняття №7.
Тема:Письмова комунікація в організації.
Мета: Відпрацювати навички письмової комунікації в організації.
1. Види ділових послань.
2. Ознайомлення зі стилем викладу та мовою документу.
3. Призначення ділового послання.
4. Табу: питання, які не підлягають обговоренню.
5. Тренінг з написання раціонального ділового послання.
Література: 2, 3, 5, 6.
Практичне заняття №8.
Тема: Ділова етика, етикет і культура у сфері ділових комунікацій.
Мета: Відпрацювати навички ділового протоколу.
1. Культура ділових комунікацій в бізнесі.
2. Призначення міжкультурного ділового протоколу.
3. Табу: питання, які не підлягають обговоренню.
4. Тренінг з ділового етикету.
Література: 3, 5, 13.
Практичне заняття №9.
Тема: Презентація навичок ділових комунікацій при оформленні на роботу.
Мета: Відпрацювати етапи написання резюме та супровідного листа.
1. Етапи підготовки і написання резюме та супровідного листа.

2. Ознайомлення з різними видами резюме.
3. Табу: інформація, яка не підлягаєнаписанню резюме та супровідного листа.
4. Тренінг з написання резюме та супровідного листа.
Література: 3,5, 6, 9, 15.
Практичне заняття №10.
Тема: Навички ділових комунікацій та компетенцій при оформленні на роботу.
Мета: Відпрацювати етапи проведення інтерв’ю.
1. Етапи підготовки і проведення інтерв’ю.
2. Створення умов для інтерв’ю.
3. Раціональна поведінка учасника інтерв’ю.
4. Табу: питання, які не підлягають обговоренню.
5. Призначення і функції інтерв’ю.
Література: 3, 5, 11, 12, 15.
Практичне заняття №11.
Тема: Ділове листування.
Мета: Відпрацювати навички написання ділового листа.
1. Види ділового листування.
2. Ознайомлення зі структурою та стилем оформлення ділового листа.
3. Тренінг з написання ділового листа на різноманітну тематику.
Література: 3, 5, 6, 9.
Практичне заняття №12.
Тема: Тема: Технологія проведення переговорів місцевого значення. Професійне
спілкування у соціальній роботі.
Мета: Відпрацювати етапи проведення переговорів.
1. Етапи підготовки і проведення переговорів.
2. Створення умов для переговорів.
3. Раціональна поведінка учасника переговорів.
4. Табу: питання, які не підлягають обговоренню.
5. Професійне спілкування у соціальній роботі.
6. Призначення і функції спілкування.
Література: 3, 5, 8, 11.
Практичне заняття №13.
Тема: Виступи перед аудиторією.
Мета: Оволодіти мистецтвом написання і проголошення промов.
1. Характерні риси і типологія виступів/промов.
2. Написання промови/виступу із негативним змістом.
3. Написання промови/виступу із позитивним змістом.
4. Вимоги щодо написання висновків.
5. Візуальні і допоміжні засоби.
6. Мистецтво виголошення промови: основні акценти.
7. Тренінг виступу.

Література: 3, 5, 11.
Практичне заняття №14.
Тема: Презентації, їх місце в управлінській комунікації.
Мета: Ознайомитися із основними пунктами успішних презентацій. Навчитися
розставляти акценти у презентації.
1. Критерії ефективної усної презентації.
2. Основні акцентипрезентації.
3. Відбір і організація змісту презентаційних матеріалів.
4. Дизайн візуальних засобів і рекламних листків.
5. Комерційне використання вебсайтів.
6. Розробка електронного варіанту презентації.
7. Спрямування презентації на міжнародну аудиторію.
8. Особливості групової презентації.
9. Розподіл обов’язків і відповідальності.
Література: 1, 3, 5, 11, 12.
Практичне заняття №15.
Тема: Проведення семінарів та конференцій, симпозіумів.
Мета: Відпрацювати етапи проведення семінарів, конференцій та симпозіумів.
1. Етапи підготовки і проведеннясемінарів, конференцій та симпозіумів.
2. Створення умов для семінарів, конференцій та симпозіумів.
3. Раціональна поведінка учасника семінарів, конференцій та симпозіумів.
Література: 3, 5, 11, 15.
6. Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Ділові
комунікації англійською мовою»
КПІЗ з дисципліни «Ділові комунікації англійською мовою» має форму
учбових ситуаційних ситуацій, які охоплюють всі теми. Метою виконання КПІЗ є
продемонструвати вміння вести належний пошук, здатність критично оцінити та
інтерпретувати складні моделі поведінки людей в організаційних умовах, а також
переконливо довести свої аргументи до слухача (читача). Виконується КПІЗ
згідно з вимогами і правилами, доведеними до студентів заздалегідь і є одним із
обов’язкових складових залікового кредиту. КПІЗ видається студенту в перші два
тижні навчання та виконується упродовж семестру відповідно до встановленого
графіку, дотримання якого є необхідною передумовою допуску до здачі модулів.
КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою і становить 30% підсумкового балу .
Practicalindividualtask
Choose a country/nationality (oreven a groupofcountriese.gScandinavian)
andwrite a report (approx.20 pages) aboutspecificculturaldifferencesincommunication:
1) VerbalCommunication
2) NonverbalCommunication*
Eyecontact
Touch

Gestures
PhysicalSpace
FacialExpressions
Posture
Paralanguage
Presentthereporttoyourteacherwith PowerPoint Presentation (10-15slides, 7
minutesforyourpresenting). Bereadytoaskandanswerquestions.
* NonverbalCommunication
Nonverbalcommunicationcantakemanyforms.
Effectivenessasaninternationalprofessionaloftenhingesonunderstandingwhattheseforms
mightbeandhowtheirmeaningsmaydifferbetweencountries.
Belowaresamplesofsevenformsofnonverbalcommunication,
aswellasspecificculturalvariances.
Eyecontact
Whetherornoteyecontactismade,
whomakesitandhowlongitlastsvarytremendouslyinmeaning.
InmanyAsiancultures,
avoidingeyecontactisseenas
a
signofrespect.
However,
thoseinLatinandNorthAmericaconsidereyecontactimportantforconveyingequalityamongi
ndividuals.
InGhana,
if
a
youngchildlooksanadultintheeye,
itisconsideredanactofdefiance.
Touch
A
greatnumberofculturalexpressionsareachievedthroughtouch.
InAmerica,
forexample,
using
a
firmhandshakeisconsideredappropriatetogreet
a
strangeroranotherbusinessprofessional.
InFrance,
however,
itiscommontokisssomeoneyougreetonbothcheeks.
TouchingchildrenontheheadisfineinNorthAmerica.
YetinAsia,
thisisconsideredhighlyinappropriate, astheheadisconsidered a sacredpartofthebody.
IntheMiddleEast,
thelefthandiscustomarilyusedtohandlebodilyhygiene.
Therefore,
usingthathandtoaccept a giftorshakehandsisconsideredextremelyrude. Therearealso a
widerangeofculturalviewpointsontheappropriaterulesregardingphysicalcontactbetweenb
othsimilarandoppositegenders.
Gestures
Gesturescanconveywildlydifferentmeanings. IndividualsintheUnitedStatesusethe
“OK” signtoconveythatsomethingisacceptable. InJapan, thesamehandsymbolmeans
“money.” Argentinians, Belgians, theFrenchandthePortugueseallusethesymboltomean
“zero”
or
“nothing.”
StillothercountriesineasternEuropeconsiderthatsamesignanoffensiveswear.
PhysicalSpace
Countriesthataredenselypopulatedgenerallyhavemuchlessneedforpersonalspacetha
nthosethatarenot.
TheJapanese,
forexample,
arelesslikelytoreactstronglytoanaccidentaltouchby
a
strangerthanAmericans.
LesspersonalspaceisalsoneededinareassuchasLatinAmerica, and, inthecontextofone-ononeconversations, theMiddleEast.
FacialExpressions

Winkingis a facialexpressionparticularlyvariedinmeaning. InLatinAmerica,
forexample,
thegestureisoftenconsidered
a
romanticorsexualinvitation.
TheYorubapeopleinNigeriawinkattheirchildreniftheywantthemtoleavetheroom.
AndtheChineseconsiderthegesturerude.
Posture
Posturecanconveypowerstructures,
attitudesandlevelsofcivility.
SlouchinginTaiwanisconsidereddisrespectful,
whileotherpartsoftheworldmaynotthinkmuchofitonewayoranother.
InAmerica,
standingwithhandsonthehipsmaysuggestpowerorpride,
butinArgentina,
itmaysuggestangeror a challenge.
Manyculturesalsofrownuponshowingthebottomoftheshoe,
somethingthatisconsidereddirty.
Therefore,
sittingwiththefootrestingontheoppositekneeisstronglydiscouragedinplacessuchasmanyAr
abcountries.
Paralanguage
“Paralanguage”
referstofactorsofspeechsuchasaccent,
pitchrange,
volumeorarticulation.
InBritain,
forexample,
peopleusevolumetoconveyanger,
whileinIndia,
theyuseittocommandattention.
Japanesewomenmake
a
pointofraisingthepitchoftheirvoicestodifferentiatethemselvesfrommen.
InAmerica,
voicepitchbetweengendersremainscomparablythesame.
Theuseofandattitudetowardsilencecanalsobeconsidered a typeofparalanguage.
TheGreeksusesilenceas
a
waytorefusethings,
whileEgyptiansuseittoconsent.
Somecultures
(suchasthoseinAsia)
aregenerallymorecomfortablewithlongboutsofsilencethanothers.
7. Самостійна робота
№

Тематика

1
2
3
4
5
6

Ядро переговорів – конфлікт, або конфліктна ситуація.
Анатомія внутрішньо-особистісного конфлікту
Міжособистісний конфлікт: способи розв’язання.
Техніка взаємодії з клієнтами в процесі соціальної роботи
Причини проблем спілкування з клієнтами. Подолання
конфліктів.
Етика ділових переговорів соціального працівника

7
8
9
10

Міжгруповий конфлікт та його характеристики.
Умови проведення успішних переговорів
Розв’язання міжкультурних конфліктів – успіхи і невдачі
Подолання соціальних конфліктів через переговори.

Кількість
годин
20
20
20
20
20
10
20
10
20
17
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8.Тренінг з дисципліни «Ділові комунікації англійською мовою»

Тренінг — це запланований процес модифікації (зміни) ставлення, знання
чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду,
щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі
Тренінг 1. Ділові переговори.
Мета тренінгу: навчити студентів отримувати запланований результат у
процесі переговорів, займати «сильну» позицію в переговорах; вдосконалити
вміння здобувати найкращі можливості для своєї компанії в результаті
переговорів.
Цілі та завдання тренінгу:
Відпрацювати навики ефективної поведінки в процесі переговорів.
Розкрити можливості переговорних стратегій.
Вдосконалити використання невербальної та паравербальної складової
переговорів
Вдосконалити способи реагування на заперечення.
Оволодіти техніками переконання та ефективних аргументації.
Навчитись яскраво презентувати та відстоювати свою позицію.
Тренінг 2. Дебати.
Мета тренінгу: розвиток і вдосконалення навичок аргументації.
Порядок проведення:
1. Ознайомлення із завданням, коротке повторення матеріалу.
2. Розподіл ролей.
3. Дебати.Дебатискладаються
з
двохчастин.
Протягомпершоїчастинивиступаютьтри основнихпромовця. Промовцівиступають
по
черзі.
Кожен
з
промовціввиконуєчітковизначену
роль.
Післявиступівосновнихпромовціврозпочинаютьсядебати
в
залі,
в
котрихможевзяти
участь
кожен
(такожосновніпромовці).
Їїрозпочинаєпромовецьзісторонипропозиції. Кожнийвиступаючиймає по 3
хвилини, причомуголовуючиймає право скоротити регламент цихвиступів.
Дебатитривають до моменту, коли вже не буде бажаючихвиступати. Промовці з
залиповиннівиступати по черзі – спочаткупромовецьзісторонипропозиції, а
потімзісторониопозиції.
Головуючиймає
право
перерватидебатишвидше,
якщовважатиме, що вони триваютьзанадтодовго.
Післядебатів в залівідбуваєтьсяголосування. Предметом голосування є
аргументи, а не теза. Голосують за аргументи, а не за тези.
Під час дебатівпромовці не стають за трибуну, а стоять білянеї – промовці,
якіпідтримуютьпропозицію – по праву сторону відголовуючого, опозиція – по
ліву. Секретар кладе на трибуну карточки з записаним часом, щолишився до
кінцявиступу.
4. Підведення підсумків.
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів

У процесі вивчення дисципліни «Ділові комунікації англійською мовою»
використовуються
наступні
засоби
оцінювання
та
методи
демонструваннярезультатів навчання:
- стандартизовані тести;
- поточне опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- командні проекти;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- оцінювання результатів КПІЗ;
- ректорська контрольна робота;
- інші види індивідуальних та групових завдань.
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни«Ділові комунікації
англійською мовою» визначається як середньозважена величина,залежно від
питомої ваги кожної складової залікового кредиту:
Заліковий
модуль 1

Заліковий модуль 2
(ректорська
контрольна робота)

30%
тиждень 7

40%
тиждень 15

Заліковий модуль 3
(підсумкова оцінка за КПІЗ,
враховуючи поточне
опитування)
30%
тиждень 15

Разом

100%

Шкала оцінювання:
За шкалою
ТНЕУ
90-100
85-89
75-84
65-74
60-64

За
національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно

35-59
незадовільно
1-34

За шкалою ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
Е (достатньо)
FX (незадовільно з можливістю повторного
складання)
F (незадовільно з обов’язковим повторним
курсом)

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,використання яких
передбачає навчальна дисципліна
№

Найменування

Номер теми

1
2
3

Проектор
Комп’ютер
PowerPoint Presentation program

1-6
1-6
1-6
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