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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 
 

 

Прізвище, ім'я, по батькові: Говоруха Наталія Олександрівна 

Науковий ступінь (спеціальність): Доктор філософії 011 

Вчене звання (спеціальність):  

Посада: Старша викладачка кафедри методики 

професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8853-2439  

Профіль:  

e-mail: Govorukha.13.05@gmail.com 

Контактний телефон: +380963991871 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: – 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота : 102 

Курсова робота:  –  

Вид контролю: Залік 

Мова викладання: Англійська 

Форма викладання: 
очна/дистанційна (з використанням 

програмного ресурсу https://meet.google.com) 

 

3. Інформація про доступність в мережі 

Профіль навчальної дисципліни   –  

Репозитарій навчальної дисципліни 
Доступ надається в індивідуальному 

порядку 

Консультації 

Онлайн-консультації за попередньою 

домовленістю: (Viber: +38-096 -399 -

18-71) в робочі дні з 9.00 до 17.00 
 

4. Перелік компетентностей і результатів навчання, 

що забезпечує навчальна дисципліна 

 

Компетентності: 

ЗК5.Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

https://orcid.org/0000-0001-8853-2439
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ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

СК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

РН3. Узагальнювати емпіричні дані, аргументовано та доступно 

формулювати та представляти теоретичні висновки, обєктивно оцінювати 

достовірність одержаних результатів наукового дослідження. 

РН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливої 

інформації із різних джерел із використанням сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій, здійснювати реферування наукових джерел. 

обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки. 

РН11. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами, усно і 

письмово, для обговорення результатів психологічних досліджень, презентації 

наукових досліджень та інноваційних. 

РН12. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності. 

 

 

5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни. 

 

6. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному 
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функціонуванню у культурному розмаїтті ділового, навчального та 

професійного середовищ. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 
 

7. Міждисциплінарні зв’язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити): культура фахової мови, філософія освіти, теоретико-

методологічні проблеми психології, психологічні технології вищої освіти.  

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити):- методологія та методика 

організації наукових досліджень, актуальні проблеми загальної та візуальної 

психодіагностики. 
 

 

8. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль №1 «Business and You» 

Тема 1. Basic grammar patterns in communication 

Здобутки класичної та новітньої психологічної науки. Методи та основи 

організації психологічних досліджень. Понятійний апарат сучасної психології, 

термінологія психологічної практики. Закономірності психічного життя 

особистості на різних вікових етапах розвитку. Соціально-психологічні 

особливості та закономірності психічної активності людей; 

основні етичні принципи психологічної допомоги. Аналіз практичних 

психологічних ситуацій. Володіння навичками психологічного аналізу, 

прогнозу, надання практичних рекомендацій. Психологічний висновок на 

основі психодіагностичного обстеження. Особливості надання психолого-

консультативної та психотерапевтичної допомоги. 

 

Тема 2. Business and You. Applying for a Job 

Психофізіологічні особливості розумової праці фахівця. Сутність та 

значення раціональної організації розумової праці. Стилі прийняття рішень. 

Визначення стилю прийняття рішень. Визначення та аналіз проблем. Пошук 

рішень. Поняття “організаційна культура”. Типи організаційних культур. 

Культура повсякденного спілкування з підлеглими, колегами і вищим 

керівництвом. Організація прийому вивідувачів. Психолог і його значення для 

успішної діяльності організації. Програмування успіху та кар’єри. Види 

кар’єри. Методи реалізації. Деякі аспекти керування діловою кар’єрою. 

Методи аналізу конфліктних ситуацій. Соціологічна модель 

організаційного та міжорганізаційного конфлікту. Прояви конфліктності в 

організаціях. Організаційний конфлікт і організаційний клімат. Джерела 
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конфліктів. Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення конфліктів в 

організаціях. Динаміка організаційних конфліктів: періоди та етапи. Стратегії 

поведінки у конфліктних ситуаціях. Оцінка дій учасників організаційного 

конфлікту. Стратегії розв’язання конфліктних ситуацій. 

 

Змістовий модуль №2 «Psychology of Management» 

 

Тема 3. Psychology of Business Organizations 

Психологія змісту і структури адміністративної служби організації 

(підприємства, установи) та управління організацією. Психологічне 

забезпечення діяльності організації (підприємства, установи). Основні засади 

раціональної організації робочих місць. Необхідність режимів праці та 

відпочинку. Сутність, зміст та основні завдання розроблення відповідних 

програм. Підготовка стратегічних програм та поточне планування. Види 

консультацій та етапи планування. 

Психологічна підтримка кадрового забезпечення діяльності організації 

(підприємства, установи). Мотиваційне та інформаційне забезпечення 

діяльності організації (підприємства, установи).  

 

Тема 4. Psychological Health of an Individual 

Знання основних категорій психології здоров'я і її завдань; знання про 

основні особливості фізичного, психічного і соціального здоров'я людини; 

знання про сучасні уявлення щодо чинників здоров'я; знання щодо різних 

моделей здоров'я, здорової особистості, здорового способу життя і змісту їх 

компонентів; знання щодо діяльності психолога з підвищення психічних 

ресурсів і адаптаційних можливостей людини в системі охорони здоров'я; 

уміння виявляти й аналізувати чинники ризику здоров'я; проводити 

діагностику здоров'я; використовувати підходи для формування установки 

бути здоровим; здійснювати психологічні заходи щодо вироблення стратегії і 

тактики збереження фізичного, психічного і соціального здоров’я та 

профілактики його розладів. 

 

Тема 5. Types of Presentations. The Key Elements of Speech Making 

Розвиток практичних компетенцій щодо планування, організації та 

проведення соціально-психологічного тренінгу. 

Комунікація у професійній діяльності сучасного психолога. Особливості 

культури корпоративного спілкування. Усна та письмова ділова комунікація. 

Теоретичні, психологічні та практичні аспекти проведення зустрічей, бесід, 

переговорів або консультування. 

Уміння працювати з аудиторією, як ключова риса сучасного фахівця. 

Публічний виступ, презентація, аргументування. Способи та засоби 
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комунікаційного впливу на особистість або групу. Інформаційно-цифрова 

грамотність сучасного фахівця. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

 

№ 

теми 

Назва модулів і тем Форми організації навчання, 
кількість годин 

Література, 

інформаційні 

ресурси Денна форма Заочна форма 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
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б

о
т 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак
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ч
н

і,
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
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о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Змістовий модуль №1 Business and You 

1 Basic grammar patterns in business 
communication 

   2 2 25 1, 2 

2 Business and You.Applying for a Job    2 2 25 2, 8 

Змістовий модуль №2 Management 
 

3 Psychology of Business 
Organizations 

   2 2 18 1,3,5 

4 Psychological Health of an Individual    2 2 19 3,5 

5 Types of Presentations. The Key 
Elements of Speech Making 

    2 15 1,4 

 Разом 120 год.    8 10 102  

 

10. Практичні / семінарські заняття, лабораторні роботи 

 
№ Тема заняття / Назва лабораторної роботи Кількість годин 

з/п Денна Заочна 

1. Business Plan. Activity of a psychologist  2 

2. Business Relations  2 

3. Conflicts and Negotiations  2 

4. Business and Counseling on the Internet  4 

 

 Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 2 балів). 

Підсумковий  контроль  за  змістовний   модуль   (виконання  

індивідуального  завдання)  –   2 модуля (ПМК 1 – 10 балів, ПМК 2 – 10 

балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 6 балів, 

СР 2 – 6 балів, СР 3 – 5 балів, СР 4 – 5 балів, СР 5 – 5 балів).  

Підсумковий контроль – залік (20 балів). 

 

11. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття 
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нараховується 1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись дистанційно із погодженням 

викладача, у цьому випадку за відвідування лекційних та практичних занять 

бали нараховуються за результатами тестування по темі лекції / практичного 

заняття. 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

заліку/екзамену відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика  щодо  академічної  доброчесності.  Усі  письмові  роботи  

перевіряються  на наявність плагіату і допускаються до захисту за відсутності 

плагіату. Кожен повинен надати особисто  підписану  електронну  довідку  

(скріншот)  про відсутність  плагіату  в письмових роботах та заліковій / 

екзаменаційні роботі, інакше вони можуть не зарахуватись. 

Списування під час підсумкового контролю та заліку заборонене (в т.ч. із 

використанням мобільних   пристроїв).   За   плагіат   та   некоректну  

поведінку,   у  тому  числі   запізнення) знімаються штрафні бали. За плагіат – 

25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів включно. 

 

12. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 4 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
29 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

27 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 20 

Залік 20 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Ділова іноземна мова» (електронне видання, що знаходиться в 

репозитарії навчальної). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Ділова іноземна мова» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії). 
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