
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Технології впливу в діловій комунікації» 

 

(назва навчальної дисципліни) 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців 

певної спеціальності. ЇЇ взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами 

навчального плану. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати   

компетентності з володіння технологіями впливу в діловій комунікації.   

2. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної навчальної дисципліни. Сфера реалізації компетентностей під час 

працевлаштування. 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в діловій комунікації у закладі 

вищої освіти.   

Загальні компетентності. Володіння позитивною мотивацією до  

вдосконалення технології впливу в діловій комунікації у закладі вищої 

освіти. Здатність до виявлення та використання психологічних чинників  

підвищення впливовості в діловій комунікації у закладі вищої освіти.   

Фахові компетентності. Здатність до конструктивних 

здоровʼязбережувальних впливів на субʼєктів освітнього процесу у закладі 

вищої освіти; здатність з соціальною відповідальністю і громадянською 

свідомістю здійснювати оцінку і самооцінку форм, засобів, стилів, видів, 

прийомів педагогічних впливів на  професійно-особистісний розвиток і 

благополуччя субʼєктів освітнього процесу у закладі вищої освіти.   

Сфера реалізації здобутих компетентностей під час 

працевлаштування.  Вивчення навчальної дисципліни забезпечує роботу за 

фахом викладача і може реалізовуватися у закладах вищої освіти, а також під 

час громадської діяльності.   

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами: 

МОДУЛЬ 1.  Технології впливу в діловій комунікації 

Тема 1. Технології впливу як складова процесу ділової комунікації   

Тема 2. Класифікація і структура   впливів у діловій комунікації. 

Тема 3.  Морально-етичні вимоги до впливів у діловій комунікації.   

Тема 4.  Переконливість (персуазивність) впливів у діловій комунікації.   

Тема 5.  Методи впливів у діловій комунікації.   

Тема 6.  Мовлення як основний засіб впливів у діловій комунікації.   

Тема 7.  Техніка говоріння і слухання в діловій комунікації  

Тема 8. Технологія транзактного аналізу в діловій комунікації 

Тема 9. Маніпулятивні техніки впливу у діловій комунікації 

Тема 10.  Імперативні техніки впливу у діловій комунікації.   

Тема 11.  Розвивальні техніки впливу у діловій комунікації. 



4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС, 

кількість годин, у тому числі годин аудиторної, самостійної та індивідуальної 

роботи). 

4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 годин аудиторної, 80 самостійної 

роботи). 

5. Форма семестрового контролю:  екзамен. 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які 

забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни: Дуткевич Тетяна 

Вікторівна, кандидат психологічних наук,  професор кафедри психології 

освіти. 

7. Перелік основної літератури. 
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університет", 2005.  148 с. 
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