


Важливість вивчення :

Забезпечення прикладними знаннями та
навиками при підготовці фахівців у галузі
знань 035 «Філологія» спеціалізації
03504 «Германські мови та
літератури (переклад включно)»



Вивчивши навчальну дисципліну 
перекладач, зможе використати їх 

в роботі при налагоджуванні 
міжнародних 

зв’язків, зв’язків з громадськістю і 
пресою, роботі перекладачем, 

фахівцем туристичного агентства



Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 
«Етика спілкування в іншомовному середовищі» є теоретична та 

практична підготовка здобувачівз питань:
• отримання комплексу знань про предмет і специфіку етики спілку
вання в іншомовному середовищі;
• ознайомлення з основними підходами й концепціями етики спілку
вання в іншомовному середовищі ;
• ознайомлення з міжнародними принципами етики спілкування в і
ншомовному середовищі;
• отримання навичок ведення переговорів із зарубіжними діловими
• партнерами;
• сприяння засвоєнню основних правил ділового спілкування та
• етикету;
• забезпечення інформацією про норми ділової поведінки, прийняті
в міжнародної діловій спільноті.



вміння :
орієнтуватися в різних ситуаціях макро - і мікроетиці

ділового спілкування;
вбачати гуманістичний сенс етики ділового спілкування як осно

ви моральної регуляції ділової поведінки та спілкування;
чітко формулювати основні моральні якості особистості ділової

людини;
використовувати технології етики та етикету ділових

відносин у практиці ділового спілкування в іншомовному
середовищі;

встановлювати ділові контакти на основі усвідомлення
соціальної відповідальності.



Метою викладання навчальної дисципліни
«Етика спілкування в іншомовному середовищі» є :
дати знання про моральні вимоги до стосунків ділових

людей, про сучасні технологічні вимоги до основних форм
ділового спілкування – бесід і переговорів, службових

нарад тощо; про моральні принципи, норми і правила
ділового етикету з іноземними партнерами.

Предметом вивчення навчальної дисципліни
«Етика спілкування в іншомовному середовищі» є
ознайомлення з досягненнями зарубіжних і

вітчизняних науковців у галузі етики спілкування в інш
омовному середовищі



Тема 1. Ділове спілкування в іншомовному
середовищі : поняття та особливості

Тема 2. Норми мовного спілкування. Гарний тон і
гарні манери

Тема 3. Міжнародні аспекти етикету спілкування у
сімейних взаєминах

Тема 4. Ділові переговори з іноземними партнерами :
стратегії, тактики та тактичні прийоми

Тема 5. Етикет ділових (службових) взаємин з
іноземцями

Тема 6. Етика ведення торгів
Тема 7. Правила оформлення ділової документації.

Ділова переписка з іноземними партнерами
Тема 8. Різноманітність національних моделей

спілкування, поведінки та етикету


