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Анотація до курсу

• Культура спілкування – складне інтегральне поняття, що визначає якість
та ступінь досконалості спілкування. Культура спілкування є невід’ємною
частиною культури особистості, характеризує ціннісні орієнтації та
нормативні парадигми спілкування, зміст та сутність морально-
психологічних якостей суб’єктів спілкування, способи, засоби, правила,
форми спілкування. Суттю культури спілкування є система внутрішніх
ресурсів, які необхідні для створення ефективної комунікації у певному колі
ситуацій міжособистісної взаємодії.

• Володіння англійською мовою. Важливість англійської мови для доступу
та розширення освітніх і професійних можливостей людини визнається
Україною і відображена в ряді національних стратегій та ініціатив, де
володіння англійською мовою є центральним. Володіння англійською мовою
також забезпечує конкурентоспроможність українських вчених і
випускників на національному та міжнародному рівнях.

• Дисципліна «Культура спілкування» спрямована на формування у майбутні
фахівців знань, вмінь і навичок культури спілкування, тому числі
англійською мовою.



Політика курсу

• Викладання дисципліни «Культура спілкування» відбувається за
європейськими стандартами із застосуванням комунікативного
підходу.

• Під час самостійної роботи від здобувачів вищої освіти
вимагається ведення словника, опрацювання та вивчення
лексичного матеріалу за темами програми дисципліни.
Пропонуються автентичні відеоматеріали, тексти для читання та
завдання до них.

• Практична підготовка здобувачів вищої освіти спрямована на
також вдосконалення англомовної компетентності та
компетентностей, необхідних для ефективного спілкування.

• Політика щодо академічної доброчесності. Здобувачі вищої
освіти повинні дотримуватись принципів академічної
доброчесності, не допускати академічного плагіату під час
виконання самостійної роботи, письмових робіт, виконувати всі
завдання вчасно.



Розподіл балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти

• заочної форми навчання

• денної форми навчання

Поточний та/або періодичний контроль

Змістовий 
модуль 1

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

С.р. С.р. С.р. Т С.р. Пр С.р. Пр. С.р. Пр. С.р. Т

10 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 10

Підсумковий 
Контроль

Загальна підсумкова 
оцінка (сума балів)

20 100

Поточний та/або періодичний контроль

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7

Пр. С.р. Пр. С.р

.

Т Пр. С.р. Пр. С.р. Т Пр. С.р. Пр. С.р. Пр. С.р.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Підсумковий

Контроль

Загальна підсумкова оцінка 

(сума балів)

20 100



Форма підсумкового контролю результатів  
навчання: залік

Методи контролю:
• поточний контроль: опитування, 

самоконтроль здобувача вищої освіти, 
тестування;

• періодичний контроль:  тестування, 
опитування

• підсумковий контроль: залік



Електронні інформаційні ресурси

• https://www.universalclass.com/i/course/crossculture/syllabus.htm

• http://www.intercom.au/intercom/newsprs/index.htm (News & Current  
Affairs Newspapers on the Web)

• http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html41 (Online Dictionaries)

• http://www.ucc.ie/info/net/acronyms/index.html (Acronym and Abbreviation  
Dictionary).

• Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 
http://www.nbuv.gov.ua/

• Одеська національна наукова бібліотека http://www.odnb.odessa.ua/

• Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.С. Грушевського 
https://www.biblioteka.od.ua/

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.odnb.odessa.ua/
https://www.biblioteka.od.ua/

