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ВСТУП 

Анотація 

Людина виявляє себе через спілкування з іншими. Особливий вид спілкування 

комунікація. Комунікація, як обмін особливим видом інформації має свою специфіку. Аспекти 

комунікації і їх характеристика. Діалог, нарада, виступ, дискусії як типи комунікацій. Текст як 

інструмент комунікації. Бар’єри комунікації. Конфлікт – як прояв комунікації. Загальна 

характеристика конфліктів і способи його розв’язання. 

Ключові слова: комунікація, спілкування, конфлікт, компроміс, консенсус, стратегії 

поведінки в конфлікті. 

Abstract 

Man reveals himself through communication with others. A special kind of communication. 

Communication as an exchange of a special kind of information has its own specifics. Aspects of 

communication and their characteristics. Dialogue, meeting, speech, discussions as types of 

communication. Text as a communication tool. Communication barriers. Conflict - as a manifestation 

of communication. General characteristics of conflicts and ways to resolve them. 

Key words: communication, communication, conflict, compromise, consensus, strategies of 

behavior in conflict. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузі знань: 27 Транспорт 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  2-й 

Електронний адрес РПНД на 

сайті Університету 

Спеціальностей: 

271 Річковий та морський 

транспорт 

Спеціалізації: 

271.02 Управління 

судновими технічними 

системами і комплексами 

 

Освітніх програм: 

Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 90 

15 год. 6 год. 

Семінарські 

15 год. 2 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи студента – 3. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни «ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ» – 

формування системи знань про ділові комунікації і конфлікти в критично-аналітичному 

контексті, відповідно до потреби формування гармонійної, комунікативно-відкритої і 

конфліктно-стійкої особистості. 

Завдання дисципліни – виявлення природи ділових комунікацій і конфліктів; 

визначення їх виду і динаміки розвитку; ознайомлення з умовами побудови ефективних 

ділових комунікацій; вивчення методів аналізу, прогнозування, діагностування і 

попередження конфліктів; формування практичних навичок конфліктів попередження і 

розв’язання, набуття практичних навичок встановлення ефективних ділових комунікацій в їх 

основних вимірах, а також, аналізу, контролю і розв’язання конфліктних ситуацій; 

формування психологічно-стійких рис особистості. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА 

КОНФЛІКТОЛОГІЯ» є формування у студентів відповідно до освітньої програми таких 

компетентностей: 

• ЗК5. Здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в рамках 

прийнятного ризику. 

• ЗК6. Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в 

складних і критичних умовах. 

• ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії. 
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• ЗК8. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• закономірності, функції, принципи, методи і значення ділових комунікацій і 

конфліктології; 

• умови і засоби встановлення ефективних ділових відносин; 

• причини і фактори конфліктної поведінки особистості; 

• методи та засоби забезпечення ефективного управлених ділових комунікацій і 

контролю за конфліктами. 

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

• аналізувати систему ділових комунікацій; 

• діагностувати конфліктогенність факторів ділових комунікацій; 

• застосовувати методи управління діловими комунікаціями і конфліктами; 

• застосовувати адекватні моделі поведінки особистості в умовах ділових комунікацій і 

конфлікту. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

• РН49. Навички практичного застосування медичних керівництв та медичних 

консультацій, отриманих по радіо, зокрема уміння вжити ефективних заходів на основі таких 

знань у разі нещасних випадків або захворювань, типових для суднових умов. 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Комунікативна складова діяльність людини 

Тема 1. Спілкування у професійній діяльності. Норми і принципи ділового спілкування 

1. Роль та значення спілкування в професійній діяльності. 

2. Норми ділового спілкування. 

3. Принципи ділового спілкування. 

Література: [1] стор. 6–12, [2] стор. 7–18. 

Тема 2. Види ділового спілкування. 

1. Критерії та підходи до розподілу ділового спілкування. 

1.1. Прямі і непрямі. 

1.2. Вербальне і невербальне. 

2. Види ділового спілкування. 

2.1. Ділова нарада. 

2.2. Публічний виступ. 

2.3. Ділова бесіда. 

2.4. Ділові переговори 

2.5. Ділове листування. 

Література: [1] стор. 15–20, 21‒26, [2] стор. 22–40. 

Тема 3. Невербальні засоби комунікації. 

1. Суть та значення невербальної комунікації. 

2. Різновиди невербальної комунікації. 

Література: [1] стор. 26‒28, [2] стор. 40–43. 
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Змістовий модуль 2. Конфлікт як невід’ємна частина спілкування і комунікації 

Тема 4. Загальне розуміння конфліктів. Види і причини динаміки конфліктів 

1. Сутність поняття конфлікт. 

2. Види конфліктів. 

3. Причини конфліктів. 

4. Структура конфлікту та його динаміка. 

Література: [1] стор. 28‒35, [2] стор. 48–60. 

Тема 5. Стратегія поведінки в конфлікті і способи його вирішення 

1. Види стратегій в конфлікті. 

2. Основні способи розв'язання конфлікту. 

Література: [1] стор. 35–38, [2] стор. 60–65. 

Тема 6. Критика, суперечка і дискусія в конфлікті 

1. Застосування критики в конфлікті. 

2. Роль суперечки в конфлікті. 

3. Дискусія в конфлікті як спосіб виходу на новий рівень. 

Література: [1] стор. 38–41, [2] стор. 65–68. 

Тема 7. Стрес як причина і наслідок конфліктів 

1. Сутність та значення стресу в конфлікті. 

2. Способи зниження стресу в конфлікті. 

Література: [1] стор. 42–44, [2] стор. 68–74. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с.р. л с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Комунікативна складова діяльність людини 

Тема 1. Спілкування у професійній 

діяльності. Норми і принципи ділового 

спілкування 

10 2 2 6 10 ‒ – 10 

Тема 2. Види ділового спілкування 10 2 2 6 10 ‒ – 10 

Тема 3. Невербальні засоби 

комунікації 
10 2 2 6 10 ‒ – 10 

Разом за змістовим модулем 1 30 6 6 18 30 0 0 30 

Змістовий модуль 2. Конфлікт як невід’ємна частина спілкування і комунікації 

Тема 4. Загальне розуміння 

конфліктів. Види і причини динаміки 

конфліктів 

15 3 2 10 15 2 ‒ 13 

Тема 5. Стратегія поведінки в 

конфлікті і способи його вирішення 
15 2 3 10 17 2 2 13 

Тема 6. Критика, суперечка і дискусія 

в конфлікті 
16 2 2 12 15 2 – 13 

Тема 7. Стрес як причина і наслідок 

конфліктів 
14 2 2 10 13 – – 13 

Разом за змістовим модулем 2 60 9 9 42 60 6 2 52 

РАЗОМ ЗА КУРСОМ 90 15 15 60 90 6 2 82 
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Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Спілкування у професійній діяльності 2 – 

2 Індивідуальний діалог 2 – 

3 Основні невербальні засоби передачі інформації 2 – 

4 Сучасні знання про конфлікт 2 – 

5 Стратегія поведінки в конфлікті і способи його 

вирішення 
3 2 

6 Суперечка і дискусія в конфлікті 2 ‒ 

7 Стрес і конфлікт 2 ‒ 

Разом 15 2 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до семінарських занять – 2-4год./1 заняття; 

• написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) –мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

• підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Підготовка до семінарів 30 22 

2 Реферат 10 30 

3 Підготовка до контрольної роботи ‒ 30 

4 Підготовка до МКР 20 ‒ 

Разом 60 82 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

• усні відповіді; 

• контрольні роботи. 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю. У 

кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. Виконуючи усі види завдань 

студент може набрати 100 балів. Під компонентом оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 
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здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

7 Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міждисциплінарні зв’язки, містить 

аргументовані висновки 

6-5 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

4-3 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована 

2-1 Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

0 Студент не дає відповіді 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 49 балів (7 тем по 7 балів). 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

 

Контрольна 

робота 
Критерії оцінювання 

41-50 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-наслідкові 

зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні структурні елементи. 

Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні помилки: граматичні і 

орфографічні. 

31-40 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково висвітленні 

причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному обсязі. Робота має всі 

необхідні структурні елементи. Відповідно оформлена. Відсутні значні 

помилки. є окремі, несуттєві загальні зауваження. 

21-30 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків в 

розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків часткове, 

часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

11-20 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. Неохайна. 

Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0-10 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний вигляд. 

Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 50 балів 
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Реферат 
Критерії оцінювання 

Денна форма Заочна форма 

21-19 43-39 

1. Висловлена власна думка. 

2. Є теорія і практика в оцінках. 

3. Використано поняття і категорії. 

4. Існують елементи компаративістики. 

5. Представлена протилежна думка. 

18-15 38-30 Відсутній один із перелічених вище компонентів 

14-11 29-20 Відсутні два компоненти із перелічених 

10-6 19-10 Відсутні три компоненти із перелічених 

5-1 9-1 Присутні 1-2 компонентів із критеріїв перелічених 

0 0 Студент не виконав роботу. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 21 бал для студентів денної 

форми навчання, 43 бали для студентів заочної форми навчання 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях 7х7 балів = 49 балів 1х7 балів = 7 балів 

Контрольна робота (тестування) 2х15 балів = 30 балів – 

Контрольна робота (письмово) – 50 балів 

Реферат 21 43 

Всього 100 100 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість балів Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 7  – 

Т2 Участь у семінарі 7  – 

Т3 Участь у семінарі 7  – 

ПМК Тест 15  ‒ 

ЗМ2 Т4 Участь у семінарі 7  – 

Т5 Участь у семінарі 7 Участь у семінарі 7 

Т6 Участь у семінарі 7  ‒ 

Т7 Участь у семінарі 7  – 

ПМК Тест 15  ‒ 

Контрольна робота –  50 

Реферат 21  43 

Сума 100  100 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 
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роботи. Миколаїв: НУК, 2011. 56 с. 

2. Бобіна О. В. Ділові комунікації і конфліктологія. Конспект лекцій: навчальний 

посібник. Миколаїв: Іліон, 2014. 206 с. 

3. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Москва: Дело, 1991. 312 с. 




