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1. Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни
Вивчення курсу «Основи професійного спілкування» передбачає ознайомлення 

студентів спеціальності 034 «Культурологія» з філософськими, психологічними, 
педагогічними засади професійного спілкування та етичними механізмами їх розвитку. 
На заняттях студенти опановують норми й правила ділового етикету, шляхи його 
застосування та особливості в різних умовах трудової діяльності; система форм, 
способів і засобів ділового спілкування, його стратегії; жанри форм усного і писемного 
ділового спілкування; специфіку етики професійного спілкування із співвітчизниками 
та іноземними партнерами; історію національного мовного етикету у сфері ділового 
спілкування; вдосконалюють комунікативні якості.

Мета: підвищити рівень комунікативної компетентності майбутніх фахівців- 
культурологів.

Завдання:
• практичне оволодіння нормами сучасної української літературної мови;
• вільне користування функціональними стилями та їх підстилями у навчальній 

діяльності і професійному вжитку;
• розвиток культури і техніки мовлення майбутніх культурологів;
• набуття навичок оперування фаховою термінологією, редагування і 

коригування фахових текстів,
• розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному 

спілкуванні працівників галузі культури.
Навчальна дисципліна спрямована на розвиток інтегральної компетентності: 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі 
професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій і методів культурології, а також характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов.

Навчальна дисципліна спрямована на формування таких загальних 
компетентностей як: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; ЗК 4. 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; ЗК 5. Здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів мистецької, наукової діяльності); ЗК 6. Цінування різноманітності та 
мультикультурності; ЗК 8. Здатність працювати в команді; ЗК 9. Здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; ЗК 10. Здатність спілкуватися 
іноземною мовою.

Навчальна дисципліна спрямована на формування таких фахових 
компетентностей як: ФК 1. Здатність презентувати результати професійної
діяльності в усній та письмовій формі, надавати відповідну аргументацію; ФК 7. 
Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури на 
основі розуміння специфіки соціокультурних процесі; ФК 10. Здатність 
популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного 
змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні 
технології; ФК 11. Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні 
методи та технології; ФК 12. Здатність дотримуватися стандартів професійної етики та 
міжкультурної комунікації; ФК 14. Здатність ефективно використовувати здобуті 
знання світової культурно-мистецької практики у процесі здійснення прикладної 
культурологічної діяльності. Володіння знаннями і навичками роботи у прес-центрах,



прес-службах, відділах друку, ЗМІ, відділах по зв’язкам із громадськістю, центрах 
громадських зв’язків, відділах реклами, комунікаційних агенціях.

2. Передумови для вивчення дисципліни
Для успішного освоєння студентом навчального курсу «Основи професійного 

спілкування» передбачається інтеграція знань, умінь і навичок із теорії та методики 
спілкування, ознайомлення зі спеціалізованою літературою, філософськими та 
психологічними засадами процесу комунікації відповідно до освітньо-професійної 
програми 034 Культурологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

3. Результати навчання за дисципліною
Курс передбачає ґрунтовну теоретико-практичну підготовку студентів, яка 

полягає у розвитку комунікативних якостей, необхідних для успішної професійної 
діяльності у закладах культури, мистецтва та освіти, органах управління культурою, 
засобах масової інформації, івент-індустрії. ____________________________________
Знати: володіти системними знаннями 
щодо теорії та методики написання 
творчих робіт наукового та 
публіцистичного характеру, присвячених 
актуальних культурологічних проблемам. 
Уміти: презентувати культурологічні 
знання та результати дослідницької 
діяльності у письмовій формі.

ПРН 3

Створювати логічно і структурно організовані 
тексти з питань культурології, відповідно до 
спеціалізації.

Знати: базові принципи, методи та 
прийоми організації та проведення 
культурних проектів різного формату, 
масових заходів та івентів.
Уміти: організувати культурні події, 
мистецькі та наукові заходи, 
використовуючи сучасні методи та 
технології.

ПРН 12

Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати 
культурні події та проекти з дотриманням 
законодавства та у відповідності до визначених 
мети та завдань.

Знати: теоретичні підходи до визначення 
культури, її проявів та форм існування та 
методику їх презентації широкій 
громадськості.
Уміти:. ефективно використовувати здобуті 
знання світової культурно-мистецької 
практики у процесі здійснення прикладної 
культурологічної діяльності у прес-центрах, 
прес-службах, відділах друку, ЗМІ, відділах по 
зв’язкам із громадськістю, центрах 
громадських зв’язків, відділах реклами тощо.

ПРН 13

Презентувати знання про культуру відповідно 
до спеціалізації представників різних 
професійних груп та здобувачів освіти.

Знати: основи культури української мови, 
ділового спілкування та листування.
Уміти:. спілкуватися державною та 
іноземними мовами із представниками різних 
галузей у процесі вирішення професійних 
завдань.

ПРН 15

Вільно спілкуватися з професійних питань усно 
та письмово державною та іноземними мовами з 
урахуванням мети спілкування та 
соціокультурних особливостей його контексту.



Знати: володіти інформацією про
загальну характеристику масово- 
інформаційної діяльності, зміст і 
структуру комунікативного процесу, 
систему масової комунікації.
Уміти: визначати доцільність
застосування комунікативних технологій в 
різних соціальних ситуаціях, будувати 
прогностичні моделі міжнародної 
комунікації, аналізувати результати 
комунікативних кампаній________________

ПРН 18

Здатність брати участь у створенні 
ефективної комунікаційної інфраструктури 
організації, забезпеченні внутрішньої та 
зовнішньої комунікації, у тому числі із 
державними і громадськими організаціями, 
комерційними структурами, ЗМІ, брати 
участь у формуванні і підтриманні 
корпоративної культури.

4. Критерії оцінювання результатів навчання
Ш кала
ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

А

- систематизовані, глибокі і повні знання з усіх розділів навчальної програми, а також по 
основних питаннях, які виходять за її межі;
- точне використання наукової термінології (в тому числі іноземною мовою), стилістично 
грамотне, логічно правильне виклад відповіді на питання;
- бездоганне володіння інструментарієм навчальної дисципліни, вміння його ефективно 
використовувати в постановці і вирішенні наукових і професійних завдань;
- виражена здатність самостійно і творчо вирішувати складні проблеми в нестандартній 
ситуації;
- повне і глибоке засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої 
навчальної програми дисципліни;
- вміння орієнтуватися в теоріях, концепціях і напрямках по досліджуваної дисципліни і 
давати їм критичну оцінку, використовувати наукові досягнення інших дисциплін;
- творча самостійна робота на практичних, лабораторних заняттях, активну участь в 
групових обговореннях, високий рівень культури виконання завдань.

В

- систематизовані, глибокі і повні знання з усіх розділів навчальної програми;
- точне використання наукової термінології (в тому числі іноземною мовою), стилістично 
грамотне, логічно правильне виклад відповіді на питання;
- володіння інструментарієм навчальної дисципліни, вміння його ефективно 
використовувати в постановці і вирішенні наукових і
професійних завдань;
- здатність самостійно і творчо вирішувати складні проблеми в нестандартній ситуації в 
рамках навчальної програми;
- повне засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої навчальної 
програми дисципліни;
- вміння орієнтуватися в основних теоріях, концепціях і напрямках по досліджуваної 
дисципліни і давати їм критичну оцінку;
- самостійна робота на практичних, лабораторних заняттях, творчу участь в групових 
обговореннях, високий рівень культури виконання завдань.

С

- достатньо повні і систематизовані знання в обсязі навчальної програми;
- використання необхідної наукової термінології, стилістично грамотне, логічно 
правильне виклад відповіді на питання, вміння робити обґрунтовані висновки;
- володіння інструментарієм навчальної дисципліни, вміння його використовувати в 
рішенні навчальних і професійних завдань;
- здатність самостійно застосовувати типові рішення в рамках навчальної програми;
- засвоєння основної літератури, рекомендованої навчальної програми дисципліни;
- вміння орієнтуватися в базових теоріях, концепціях і напрямках по досліджуваної 
дисципліни і давати їм порівняльну оцінку:
- активна самостійна робота на практичних, лабораторних заняттях, періодична участь у



групових обговореннях, високий рівень культури виконання завдань.

Б

достатні знання в обсязі навчальної програми;
- використання наукової термінології, стилістично грамотне, логічно правильне виклад 
відповіді на питання, вміння робити висновки;
- володіння інструментарієм навчальної дисципліни, вміння його використовувати в 
рішенні навчальних і професійних завдань;
- здатність самостійно застосовувати типові рішення в рамках навчальної програми;
- засвоєння основної літератури, рекомендованої навчальної 
програмою дисципліни;
- вміння орієнтуватися в базових теоріях, концепціях і напрямках по досліджуваної 
дисципліни і давати їм порівняльну оцінку;
- самостійна робота на практичних, лабораторних заняттях, участь в групових 
обговореннях, високий рівень культури виконання завдань.

Е

- достатній обсяг знань в рамках освітнього стандарту;
- засвоєння основної літератури, рекомендованої навчальної програми дисципліни;
- використання наукової термінології, стилістичне і логічний виклад відповіді на питання, 
вміння робити висновки без істотних помилок;
- володіння інструментарієм навчальної дисципліни, вміння його використовувати в 
рішенні стандартних (типових) завдань;
- вміння під керівництвом викладача вирішувати стандартні (типові) задачі;
- вміння орієнтуватися в основних теоріях, концепціях і напрямках по досліджуваної 
дисципліни і давати їм оцінку;
- робота під керівництвом викладача на практичних, лабораторних заняттях, допустимий 
рівень культури виконання завдань.

Б

- недостатньо повний обсяг знань в рамках освітнього стандарту;
- знання частини основної літератури, рекомендованої навчальної програми дисципліни;
- використання наукової термінології, виклад відповіді на питання з істотними 
лінгвістичними і логічними помилками:
- слабке володіння інструментарієм навчальної дисципліни, некомпетентність у 
вирішенні стандартних (типових) завдань;
- невміння орієнтуватися в основних теоріях, концепціях і напрямках дисципліни, що 
вивчається;
- пасивність на практичних і лабораторних заняттях, низький рівень культури виконання 
завдань.

FХ відсутність знань і компетенцій в рамках освітнього стандарту або відмову від відповіді.

Розподіл балів

Поточний контроль
Разом Сума

Підсум
ковий
(екз.)

Загальна
сума

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4

Поточний контроль
5 5 5 5 5 5 5 5 40

Контроль самостійної 
роботи

5 5 5 5 5 5 5 5 40 80 20 100



Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 
практики

90 -  100 А Відмінно
82 - 89 В

Добре74 - 81 С
64 - 73 Б

Задовільно60 - 63 Е
35 - 59 ЕХ незадовільно з можливістю повторного складання

1 - 34 Г незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: реферати, презентації практичних завдань, відеозаписи, тести, 
усні відповіді, творчі проекти, залік.

6. Програма навчальної дисципліни 

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 
Тема 1.1. Спілкування як вид діяльності. Поняття професійного 

спілкування.
Основні принципи і поняття дисципліни. Категорії «психологія особистості», 

«психологія спілкування» і «психологія робочої групи».
Теоретичні передумови становлення психології і етики ділового спілкування. 

Розвиток системи норм поведінки. Гуманістичний менеджмент. Школа людських 
відносин. Проблеми психології і етики спілкування в історії філософської та 
психологічної думки.

Тема 1.2. Культура професійного спілкування.
Культура професійна спілкування як соціально значущий показник рівня 

знань, здібностей, здатність та вміння здійснювати свої взаємини з людьми, 
сприймати, розуміти, засвоювати зміст думок, почуттів, намагань розв’язування 
конкретних завдань у професійній діяльності.

Культура мовлення як здатність використовувати оптимальні для конкретної 
ситуації мовні засоби.

Тема 1.3. Стилі професійного спілкування.
Стиль літературної мови -  різновид мови (її функціональна підсистема), що 

характеризується відбором таких засобів із багатоманітних мовних ресурсів, які 
найліпше відповідають завданням спілкування між людьми в даних умовах.

Сучасна літературна українська мова має розгалужену систему стилів, серед 
яких: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, 
конфесійний (релігійний) та епістолярний.



Тема 1.4. Бар’єри у професійному спілкуванні.
Поняття, сутність, особливості, характеристику, причини виникнення та 

шляхи попередження і подолання комунікативних бар’єрів спілкування. Погляди 
вчених, які досліджували цю проблему.
Мотиваційний бар’єр, інтелектуальний бар’єр, емоційний бар’єр, мовний бар’єр 
тощо.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ

Тема 2.1. Конфлікти у діловому спілкуванні
Конфлікт, види конфліктів. Етапи розвитку конфлікту. Причини 

виникнення міжособистісних конфліктів. Управління міжособистісними 
конфліктами в організації. Конструктивний та деструктивний конфлікти.
Функції конфліктів.

Ділові конфлікти, їх причини. Профілактика та запобігання 
виникнення конфліктів. Аналіз та управління конфліктністю особистості.

Розв’язання ділових конфліктів в організації. Правила поведінки в 
процесі розв’язання конфлікту. Типи поведінки в конфліктній ситуації. 
Способи вирішення конфлікту.

Тема 2.2. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет. Ділова 
бесіда

Поняття про мовленнєве спілкування або вербальної комунікації. Ділова 
бесіда -  сутність та поняття. Функції бесіди. Види бесід. Підготовка до 
проведення ділової бесіди. Психологічне значення форми столу для 
спілкування.

Технологія та техніка проведення ділової бесіди (встановлення контакту 
в бесіді; орієнтування в ситуації та людях; обговорення проблеми і прийняття 
рішення). Класифікація типів співрозмовників. Аргументування положень, 
що висуваються. Уміння слухати. Уміння говорити. Правила етикету, яких 
треба дотримуватись під час бесід з клієнтами. Захист від некоректного 
співрозмовника. Чай та кава під час спілкування.

Заборонені теми для ділового спілкування. Заборонені дії 
співрозмовників у діловому спілкуванні. Технологія закінчення бесіди (вихід 
із контакту).

Тема 2.3. Невербальне спілкування
Поняття про невербальну комунікацію. Класифікація невербальних 

засобів спілкування. Кінесика.
Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування. Контакт 

очей. Проксеміка.
Невербальні засоби та етикет ділового спілкування.
Розпізнання внутрішнього психічного стану людини за невербальними 

аспектами спілкування. Етика різних видів рукостискань.
Вимоги до невербальних проявів спілкування у діловій сфері. 

Ненормативне невербальне спілкування. Ненормативні жести. 
Міжнаціональні відміни невербального спілкування.



Тема 2.4. Особливості ділового спілкування та етикету в різних 
країнах

Етика та етикет ділового спілкування у Північно-Американських 
країнах (Сполучені Штати Америки, Канада, Латинська Америка).

Етика та етикет ділового спілкування у країнах Європи (Велика 
Британія, Франція, Італія, Скандинавія, Нідерланди, Німеччина, Греція, 
Іспанія).

Етика та етикет ділового спілкування у країнах Сходу та Південно - 
Східної Азії (Ізраїль, Ближній Схід, Китай, Японія, Туреччина).

Порівняння етики та традицій ділового спілкування в Україні з 
етикою та традиціями, що склалися за кордоном.

Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви 
розділів і 

тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма
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РОЗДІЛ 1. ТЕО РЕТИ ЧН І ОСН ОВИ П[РОФЕСІЙНО ГО СПІЛКУВАННЯ
Тема 1.1. Спілкування як вид 
діяльності. Поняття професійного 
спілкування.

14 2 2 10

Тема 1.2. Культура професійного 
спілкування.

12 2 10

Тема 1.3. Стилі професійного 
спілкування.

10 10

Тема 1.4. Бар’єри у професійному 
спілкуванні.

10 10

46 2 4 40

РОЗДІЛ 2. М ЕТОДИКА ЕФ ЕКТИ ВН О Ї П РО Ф ЕС ІЙ Н О Ї КОМ УНІКАЦІЇ

Тема 2.1. Конфлікти у діловому 
спілкуванні

10 10

Тема 2.2. Вербальні засоби спілкування 
та мовленнєвий етикет. Ділова бесіда

11 2 9

Тема 2.3. Невербальне спілкування 11 2 9

Тема 2.4. Особливості ділового 
спілкування та етикету в різних країнах.

10 10

44 2 2 2 38

Усього
годин

90 4 6 2 78



Теми лекційних занять
№ Назва теми Кількість годин
з/п Денна форма Заочна форма

РОЗДІЛ І

1 Спілкування як вид діяльності. Поняття професійного 
спілкування.

2

Всього: 2
РОЗДІЛ ІІ

1 Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет. Ділова 
бесіда

2

Всього: 2
Разом 4

Теми практичних (семінарських) занять
№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма

РОЗДІЛ І

1 Спілкування як вид діяльності. Поняття професійного 
спілкування.

2

2 Культура професійного спілкування. 2
4

РОЗДІЛ ІІ
4 Невербальне спілкування 2

2
Разом 6

Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість годин
Денна форма Заочна форма

РОЗДІЛ І

1 Спілкування як вид діяльності. Поняття професійного 
спілкування.

10

2 Культура професійного спілкування. 10
3 Стилі професійного спілкування. 10
4 Бар’єри у професійному спілкуванні. 10

40

РОЗДІЛ ІІ
1 Конфлікти у діловому спілкуванні 10
2 Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет. Ділова 

бесіда
9

3 Невербальне спілкування 9
4 Особливості ділового спілкування та етикету в різних країнах. 10

38
Разом 78



8. Рекомендовані джерела інформації
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Я. Зусін -  К. : Центр навч. літератури, 2005. -  224 с.
6. Іпатов Є. Ф. Психологія управління в бізнесі / Є. Ф. Іпатов. -  К. : НМЦВО, 2003. -  320 с.
7. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посіб. з етикету для
студентів / О. В. Кубрак. -  Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. -  208 с.
8. Малахов В. А. Етика спілкування : навч. посіб. / В. А. Малахов. -  К. : Либідь, 2006. -  400 с.
9. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан- Лембрик. -  К.: 
Академвидав, 2003. -  568 с.
10. Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палеха.- К. : ЄУФІМБ, 2000. -  250 с.
11. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. 
-  К. : Знання, 2006. -  291 с.
12. Стоян Т. А. Діловий етикет : моральні цінності і культура поведінки : навч. посіб. / Т. А.
Стоян. -  К. : Центр навчальної літератури, 2004. -  232 с.
13. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. Посіб. / Ф. І. Хміль -  К. : Академвидав, 2004. -  280 с.
14. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. : 3-тє вид., переробл. і доп. / Т. К. Чмут, 
Г. Л. Чайка. -  К. : Вікар, 2003. -  233 с.

Додаткові
1. Афанасьєв І. Діловий етикет : 2-ге вид., переробл. і доп. / І. Афанасьєв. -  К. : Альтерпрес, 
2001. -  352 с.
2. Блощинська В. А. Практикум з етики : навч. посіб. / В. А. Блощинська. -  Ів.-Франківськ : 
ІМЕ, 2003. -  256 с.
3. Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів / В. П. Галушко. Вінниця : НОВА 
КНИГА, 2002. -  223 с.
4. Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. К. : ІВЦ 
Видавництво “Політехніка”, 2005. -  152 с.
5. Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування : навч. посіб. / В. В. Здоровенко. -  
Дрогобич : НВД “Каменяр”, 2002. -  147 с.
6. Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посіб. / Г. 
М. Калашник. -  К. : Знання, 2007. -  143 с.
7. Карнегі Д. Як залучати друзів та здійснювати вплив на людей / Д. Карнегі. -  К. : Країна 
мрій, 2011. -  256 с.
8. Малахов В. А. Етика. Курс лекцій : навч. посіб. -  К. : Либідь, 2004. -  304 с.
9. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : курс лекцій / Г. В. Осовська. -  К. : Кондор. -
2003. -  218 с.
10. Паламар Л. М. Українське ділове мовлення та спілкування / Л. М. Паламар, Г. М. 
Кацавець. -  К. : Либідь, 2001. -  296 с.
11. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. -  К. : Кондор, 2008. -  
356 с.
12. Палкін В. А. Етикет підприємницької діяльності (у схемах, таблицях, малюнках,
завданнях для самостійної та індивідуальної роботи) : навч. посіб. / В. А. Палкін. -  Донецьк : ТОВ
«Юго-Восток, Лтд», 2003. -  60 с.



Інформаційні ресурси
1. Етика ділового спілкування: навчальний посібник / Гриценко Т.Б - К. : Центр учбової 
літератури, 2007. -  344 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://subject.com.ua/pdf/71.pdf
2. Етика ділового спілкування : конспект лекцій / укладач Н. В. Барбара. -  Суми : Сумський 
державний університет, 2013. -  83 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: :
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30435
3. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. : 3-тє вид., переробл. і доп. / Т. К. Чмут, Г. 
Л. Чайка. -  К. : Вікар, 2003. -  233 с. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 
https://subject.com.ua/pdf/38.pdf
4. Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-метод. посіб. / Ю. І. Палеха.- К. : ЄУФІМБ, 2000. -  250 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу : https: //
library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR1/CD/ETUKA_DV.pdf
5. Гах Й. М. Етика ділового спілкування. -  К. : Центр навчальної літератури, 2005. -  160 с. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу : https://padaread.com/?book=85697

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 
передбачає навчальна дисципліна

Програма здійснюється за наявності дидактичних та ілюстративних матеріалів, а 
також навчально-методичного матеріалу (посібників, монографій, популярної літератури 
з історії та теорії предмету вивчення, ілюстрованих альбомів, доступу до електронних 
ресурсів) та апаратури (відеопроектор, комп’ютер, ноутбук) для проведення практичних 
занять з достатньою кількістю зразків промов видатних ораторів минулого і сучасності. 
Доречним також є відвідування концертів, презентацій, конкурсів ораторського 
мистецтва та виразного читання, театральних вистав, виховних заходів тощо.
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