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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

 Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 2,0 

Галузь знань: 

20 Аграрні науки та 

продовольство. 

Нормативна 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання - не 

передбачено 
Спеціальність: 

208 Агроінженерія 

Рік підготовки: 

3-й  3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

_60____ 

5-й  5-й 

Лекції 

Мова навчання: 

українська 

Освітній рівень: 

бакалавр 

10 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 2 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

_40_ год. __54__ год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: - год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

2.2 Метою викладання дисципліни «Етика ділового спілкування» є 

формування системи знань з професійної етики діловодів як важливого 

показника культурної освіченості фахівця. 

Завдання вивчення 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; 

формування образу компетентного та морального спеціаліста-діловода. 

Основними формами вивчення даного курсу є лекції, самостійна 

робота студентів, семінарські заняття. 

 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства,  техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності. 

 

3. Результати навчання 
 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 

на формування наступних програмних результатів навчання: 

ПРН9. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають 

у процесі професійної діяльності, та формувати у майбутнього фахівця почуття 

відповідальності за виконувану роботу. 

ПРН10. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою 

впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють 

досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність в 

роботі. 
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Навчальна дисципліна покликана сформувати результати навчання на 

дисциплінарному рівні: 

 Здатність визначати об’єкт та завдання професійної етики, 

етики ділових відносин; 

 Готовність охарактеризувати особливості та місце професійної 

етики в роботі менеджера; 

 Вміння аналізувати з точки зору моралі та професійної етики 

етичні проблеми, з якими може зустрітися дизайнера в процесі 

професійної діяльності; 

 Готовність характеризувати основні принципи ділового 

етикету, його особливості у різних країнах; 

 Вміння застосувати норми ділового етикету в конкретній 

(запропонованій) ситуації етикетній ситуації; 

 Готовність до поведінки, відповідно норм ділового етикету під 

час проведення офіційних заходів; 

 Здатність використовувати норми культурного ведення 

ділової суперечки,готовність коректно поводитись в конфліктній ситуації. 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

          Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: українська мова. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Етика ділового спілкування: поняття, сутність, види. 

Етика ділового спілкування як навчальна дисципліна. 

Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання. Специфіка 

предмету етики як філософської дисципліни. 

Особливості моралі як способу соціального регулювання, проблема 

походження моралі, її сутнісні характеристики. Соціальні функції моралі. 

Моральні мотиви, норми, принципи, цінності. 

Особливості розуміння етики і моралі в традиційних релігійних 

вченнях. Філософські концепції етики. 

Спілкування як комунікація, взаємодія і взаємозбагачення людей. 

Етикет як усталений порядок спілкування. Перешкоди в спілкуванні та 

шляхи їх подолання 

Ділове спілкування, його види та особливості. Еволюція ділового 

спілкування. Форми і види ділового спілкування.  

 

Тема 2. Особливості етики різних професій. Корпоративна етика та 

корпоративна культура 

Корпоративна мораль, стандарти професійної поведінки, громадянський 

статус, авторитет професії, функції професійної етики, конфіденційність, 

доступність. 
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Етичні кодекси представників різних професій 

Моральні кодекси, медична, педагогічна, юридична, дипломатична та 

військова етика, адміністративна і депутатська етика, міліцейська і 

спортивна, етика вченого й журналіста, інженера і працівника сфери 

обслуговування, специфічна професійна етика. 

Наукові теорії професійної етики, професійна група. Писані та неписані 

кодекси. Професійні групи, професійна ідеологія. 

 

Тема 3. Етика та етичні дилеми в роботі організатора виробництва  

Особливості та місце етики в роботі організатора виробництва. 

Співвідношення норм етикету та моралі в процесі організації 

виробництва. Поняття «моральний виріб» та «моральна дилема», їх значення 

в роботі організатора виробництва. 

 

      Тема 4. Етика ділових відносин та діловий етикет: основні 

принципи.  

Етикет як усталений порядок спілкування, історія етикету, види етикету. 

Особливості ділового етикету. Еволюція ділового етикету. Структура та 

основні принципи ділового етикету. Окремі норми ділового етикету. Поняття 

«етикетна ситуація». Етикет привітання, представлення та прощання в діловій 

сфері. Дрес - код. Ділові подарунки 

 

Тема 5. Особливості організації заходів в діловій сфері 

Особливості організації заходів в діловій сфері, їх види. Ділові зустрічі, 

конференції, бенкети, неформальні заходи. Культура публічного виступу. 

Культура поведінки поза службою 

 

Тема 6. Культура спілкування з колегами (етикетні ситуації на 

роботі): відносини між колегами, особливості відносин керівник-

підлеглий, ділова суперечка, етикет листування, телефонної розмови. 

Особливості відносин між колегами, відносини керівник-підлеглий, 

культура поведінки керівника, вимоги до робочого місця та робочого 

кабінету, співбесіда та прийняття на роботу, ділова суперечка, етикет 

листування, телефонної розмови, дипломатичний етикет та протокол, ділове 

спілкування з іноземцями. Як відповідати на "незручні" запитання. 
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6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Етика ділового 

спілкування: поняття, сутність, 

види. 

8 2 2 - 4 11 2 - - 9 

Тема 2. Особливості етики 

різних професій. 

Корпоративна етика та 

корпоративна культура 

8 

2 2 - 4 

11 

2 2 - 7  

Тема3. Етика та етичні дилеми 

в роботі організатора 

виробництва  

10 

 2 - 8 

9 

 - - 9 

Тема 4. Етика ділових відносин 

та діловий етикет: основні 

принципи. 

12 

2 2 - 8 

9 

 - - 9 

Тема 5. Особливості 

організації заходів в діловій 

сфері 

10 

2  - 8 

10 

-  - 10 

Тема 6. Культура спілкування 

з колегами (етикетні ситуації 

на роботі): відносини між 

колегами, особливості 

відносин керівник-підлеглий, 

ділова суперечка, етикет 

листування, телефонної 

розмови. 

12 

2 2 - 8 

10 

 - - 10 

Усього годин 60 10 10 - 40 60 4 2 - 54 

 

7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна ФН Заочна ФН 

1 Етика ділового спілкування: поняття, сутність, види. 2 - 

2 Особливості етики різних професій. Корпоративна етика 

та корпоративна культура 

2 2 

3 Етика та етичні дилеми в роботі організатора виробництва  2 - 

4 Етика ділових відносин та діловий етикет: основні 

принципи. 

2 - 

5 Культура спілкування з колегами (етикетні ситуації на 

роботі): відносини між колегами, особливості відносин 

керівник-підлеглий, ділова суперечка, етикет 

листування, телефонної розмови. 

2 - 

   Усього: 10 2 
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8. Теми лабораторних занять 

(не передбачено навчальним планом) 

 

9. Індивідуальні завдання  

(не передбачено навчальним планом) 

 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 

організацію та проведення поточного контролю результатів навчання у 

Луганському національному аграрному університеті. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю  

і засоби діагностики результатів навчання 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести. 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти: 
 

Т1, Т2 ... Т6 – теми навчальної дисципліни. 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  

 

Навчальна дисципліна не передбачає використання інструментів, 

обладнання та програмного забезпечення. 

 

 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 

13.1. Навчальна та інша література 

1. Ковнєров О. Є. Соціально-філософські аспекти виникнення й

 призначення професійної етики // Вісник. - Д., 2012. - Вип. 17. - С. 144-150. 

2. Руда Н. Г. Співвідношення понять професійної та прикладної етики // 
Науковий часопис. - К., 2010. - Вип. 12 (25). - С. 200-206. 

3. Ільїна Г.В. Етика бізнесу. Практикум [Текст] : для студентів спец. 

8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)" ден. форми навчання / Ільїна Г. В. ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. менеджменту та інвестиц. діяльності. - 

Київ : [б. в.], 2015. - 168 с. 

Поточний контроль 
Семестровий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6   

10 10 10 10 10 10 40 100 
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4. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К.,2008. 

5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки 
бізнесмена. – К.,2009. 

6. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки 

бізнесмена. – К.,2009. 

7. Резніченко В. І.. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного,
 ділового протоколу та етикету. К.: УНВЦ "Рідна мова", 2008. – 480 с. 

8. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування. К., 2008. – 208 с. 

9. Ковнєров О. Є. Соціально-філософські аспекти виникнення й
 призначення професійної етики // Вісник. - Д., 2008. - Вип. 17. - С. 144 150. 

10. Подопригора М.Г. Деловая этика. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ 
ЮФУ, 2013. – 116 с. 

 

13.2. Електронні  ресурси 

1) Література бібліотеки ЛНАУ та Електронного ресурсу навчально-  

методичного забезпечення ЛНАУ. 

2) Інтернет-ресурси: 

Електронний репозитарій Луганського національного аграрного 

університету. – Режим доступу: http://176.101.220.8:8080/xmlui/. 

Інститут історії України Національної академії наук України. – Режим 

доступу: http://www.history.org.ua. 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М. Т. Рильського НАН України. – Режим доступу: http://www.etnolog.org.ua. 

Історія України : [сайт]. – Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua. 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : електрон. 

ресурси. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2116.  

Українська книга : безкоштовна електрон. б-ка. – Режим доступу: 

http://ukrknyga.at.ua. 

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка : електрон. 

каталог. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/cgi-

bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS. 

http://www.etnolog.org.ua/



