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РОЗДІЛ  І. 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Публічні дебати та ведення переговорів» забезпечує 

формування у здобувачів вищої освіти необхідних навичок для проведення ефективних 

дебатів та ведення переговорів публічних виступів.  

Вивчення даної дисципліни має на меті ознайомити здобувачів вищої освіти із 

основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики ведення переговорів 

та дебатів, розкрити структуру і специфіку переговорного процесу, виявити 

соціокультурні традиції і національні стилі ведення переговорів та сформувати практичні 

навички щодо їх організаційної підготовки та безпосереднього ведення дебатів.  

Викладання даної дисципліни є головним чинником формування продуктивних 

професійних умінь ведення дебатів та переговорів та їх застосування у профілактиці і 

розв’язанні конфліктів у професійній діяльності та підвищення комунікативних 

здібностей здобувачів вищої освіти.  

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні засади інструменти та методи 

розробки стратегій, тактичні прийоми та стилі ведення публічних дебатів та ведення 

переговорів, технологія посередницької діяльності.  

Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти із 

основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, 

формування системи знань про стратегію і тактику ведення дебатів та переговорного 

процесу, а також ознайомлення здобувачів вищої освіти з існуючими розробками в сфері 

міжнародних переговорів, сформувати практичні навички їх застосування.  

Основні завдання 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: надання здобувачам вищої 

освіти необхідних знань і практичних навичок організаційної підготовки до переговорів та 

ведення дебатів; набуття вмінь роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-

правовими джерелами щодо їх тлумачення і аналізу; ознайомити студентів з проблемами, 

пов'язаними з введенням переговорів та дебатів; сформувати практичні навички 

підготовчої роботи і безпосереднього ведення переговорів та дебатів.  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі магістрів 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: «Стратегічне 

управління в публічних організаціях», «Економічні засади публічного управління», 

«Регіональне управління та територіальне планування», «Соціальна і гуманітарна 

політика», «Публічна політика». економічна теорія, основи менеджменту, менеджмент, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату щодо теорії дебатів та переговорів. 
Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Публічні дебати та ведення 

переговорів» у студента мають бути сформовані такі компетентності: 

- загальні:  
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

- навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій. 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

-  здатність працювати автономно в команді. 

-  здатність бути критичним та самокритичним. 

-  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

-  здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером.  

- здатність розробляти та управляти проектами.  
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- здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні. 

здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). 

здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та 

розроблення нових систем.  

- здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою.  

- здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її 

використання. 

- здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти.  

- здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись 

засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм.  

- здатність управляти різнобічною комунікацією.  

- здатність до раціональної критики та самокритики. 

спеціальні:  

- здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних 

форм власності. 

- здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування. 

- здатність визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, регіональному, 

місцевому та організаційному рівнях. 

- здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні 

комунікації. 

- здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України. 

- здатність самостійно готувати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, 

доповіді. 

- здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування. 

- здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи 

процесів. 

- здатність організувати систему е-документообігу в організації. 

- здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій. 

- здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

- здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування. 

- здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні 

шляхи щодо їх розв’язання. 

- здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і 

завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості. 

- здатність здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та 

адміністрування.  

 

Вивчення навчальної дисципліни «Публічні дебати та ведення переговорів» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен: 

а) знати: 

- Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та технологій 

прийняття управлінських рішень, управління ресурсами. 

- знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 

- знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу 

публічного управління та адміністрування. 
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- знати основні засади національної безпеки в межах своєї професійної компетенції. 

- знати та уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та 

розвитку електронної демократії. 

- використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, 

проектами, змінами, якістю. 

б) уміти: 

- уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати наукові 

дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 

- уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний 

досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних 

структур. 

- уміти попереджати та нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України 

та визначати напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях. 

- уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері 

публічного управління та адміністрування 

- уміти у складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного 

підходу готувати програмні документи щодо розвитку публічного урядування та 

адміністрування. 

- уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

- уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та 

адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм. 

- уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління 

та адміністрування. 

- уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях публічного 

управління та адміністрування 

- уміти представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для 

широкого загалу результати їх діяльності. 

- уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих 

вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

Робоча програма складена на 4 кредити. 

Форма контролю –   поточний, ПМК, залік. 



 
6 

РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Публічні дебати та ведення переговорів» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі 

знань: 

07 “Управління та адміністрування” 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Вибіркова дисципліна   

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

магістр 

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 

Курс: 1 

Семестр:  1 

Методи навчання: 

лекції, практичні і семінарські заняття, самостійна  та 

індивідуальна робота, робота в бібліотеці, Інтернеті,  

індивідуальні заняття тощо 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількіс

ть 

годин  

Кількіс

ть 

аудитор

них 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лаборатор

ні 

Заліки 

по 

модулях 

(контро

льні 

роботи) 

 

Самості

йна 

робота 

студент

а 

(СРС) 

Індивідуальн

а робота 

студента 

(ІР) 

4 120 32 16 16 1 60 28 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольнх 

робіт 

Вид контролю 

3 15 1 залік 

 

РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1.Теоретичні основи ведення дебатів. 

Тема 2. Функції та культура дебатів. 

Тема 3. Функціональні ролі в дебатах. 

Тема 4.Дебати та потреба в дебатах. 

Тема 5. Управління очікуваними результатами дебатів. 

Тема 6. Загальна характеристика переговорної діяльності. 

Тема 7. Основні завдання, функції та закономірності переговорної діяльності. 

Тема 8. Психологічні технології та прийоми ведення переговорів. 
 

РОЗДІЛ 4.   ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1.Теоретичні основи ведення дебатів. 

Визначення дебатів. Принципи дебатів. Ключові ознаки дебатів. Невіддільні 

складники дебатів. Визначення конфлікту в дебатах. Класифікація конфліктів. Етапи 

розвитку конфлікту. Ескалація. Різні форми інтервенції в конфлікт. Конфлікт у 
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сучасному українському суспільстві. Дебати як форма роботи у соціальних 

конфліктах. 

 

Тема 2. Функції та культура дебатів. 

Формування культури дебатів в Україні та світі: досвід, виклики та 

перспективи. Застосування навичок дебатів та функції дебатів. 

Відмінність дебатів від суперечки: фокус, мета, відкритість і готовність до змін. 

 

Тема 3. Функціональні ролі в дебатах. 

Дійові особи в дебатах. Про функціональні ролі у дебатах. Роль організатора. 

Роль аналітика. Роль фасилітатора. Роль мультиплікатора. 

 

Тема 4.Дебати та потреба в дебатах. 

Відновлення стосунків. Як виникає потреба в дебатах? У кого виникає потреба 

в дебатах? Потреби дебатах як процесу. 

 

Тема 5. Управління очікуваними результатами дебатів. 

Результати дебатів. Види результатів залежно від рівня дебатів. Результати та 

очікування. Управління очікуваннями 

 

 

Тема 6. Загальна характеристика переговорної діяльності. 

Історія становлення проблеми переговорної діяльності . Соціально-

психологічні чинники переговорної діяльності. Спеціально-тактичні фактори переговорів. 

Основні різновиди ситуацій ведення переговорів. Механізми розвитку 

переговорного процесу. Об’єктивні та суб’єктивні чинники що впливають на 

успішність переговорної діяльності.  

Чинники, що детермінують переговорний процес: соціальні, соціально -

психологічні, індивідуально-психологічні. Закономірності динаміки психіки в 

ситуації переговорів. 

 

Тема 7.Основні завдання, функції та закономірності переговорної діяльності. 

Типологія переговорів та особливості окремих їх різновидів. Психологічно доцільні 

варіанти поведінки працівників в умовах ведення переговорів. Основні завдання 

переговорного процесу. Етапи ведення переговорної діяльності. 

 

Тема 8. Психологічні технології та прийоми ведення переговорів. 

Поняття «маніпуляція» та її ознаки. Метафорична сутність та семантичні межі 

поняття «маніпуляція». Умови успішності маніпулятивного впливу. Технології 

психологічного впливу у процесі переговорної діяльності. 

Механізми психологічного впливу у процесі переговорної діяльності: навіювання, 

звернення до інстинктів, створення контексту, «салямі», вибір без вибору, 

перефразування, маніпуляція емпатією. Основні складові маніпуляції свідомістю. Мова як 

засіб сугесторного впливу. Мова образів. Маніпулювання емоціями та почуттями у 

процесі переговорів. 

Критерії та умови ефективного психологічного впливу. Психологічні засади 

протидії маніпуляції з боку опонентів в переговорному процесі. 
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4. Залотнікова А.С. “Проблеми психології спілкування” – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://readbookz.com. 

5. Леонтьєв О.О. “Психологія спілкування”– [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу http://www.psy.msu.ru. 

6. Ельконін Б.Д. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.psychology.ru. 

7. Піз А. “Мова Тіла”– [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://dere.com.ua. 

8. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php  – Бібліотеки в Україні. 

9. http://www.nbuv.gov.ua.  – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

10. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html  – Бібліотеки та науково-інформаційні 

центри України  

11. http://www.library.lviv.ua/  –Львівська національна наукова бібліотека України ім. 

В. Стефаника  

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.psychology.ru/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html
http://www.library.lviv.ua/
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РОЗДІЛ  6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ    
 №

 т
ем

и
 

Назва розділів, тем 

Кількість  

годин за ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

В
сь

о
го

 

у т.ч. 

ау
д

и
то

р
н

і 

за
н

я
тт

я 

С
Р

С
/ 

ІР
С

 

л
ек

ц
ії

 

   

се
м

ін
ар

и
 

 за
л
ік

 

Тема 1 Теоретичні основи ведення дебатів. 6 4 3 2 2  

Тема 2 Функції та культура дебатів. 6 4 3 2 2  

Тема 3 Функціональні ролі в дебатах. 

 

6 4 3 2 2  

Тема 4 Дебати та потреба в дебатах..  6 4 3 2 2  

Тема 5 Управління очікуваними 

результатами дебатів.  

6 4 4 2 2  

Тема 6 Загальна характеристика 

переговорної діяльності.  

6 4 4 2 2  

Тема 7 . Основні завдання, функції та 

закономірності переговорної 

діяльності. 

 

5 3 4 2 1  

Тема 8 Психологічні технології та прийоми 

ведення переговорів. 

 

5 3 4 2 1  

Залік 2 2    2 

Індивідуальна  робота студента   28    

Разом 120 32 60/28 16 14 2 

 

 



 
12 

РОЗДІЛ  7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять  

№ 

зан. 
Тема та короткий зміст заняття 

К-сть 

годин 

1 
Тема 1.Теоретичні основи ведення дебатів. 2 

 

2 
Тема 2. Функції та культура дебатів. 2 

 

3 
Тема 3. Функціональні ролі в дебатах. 

 

2 

 

4 Тема 4. Дебати та потреба в дебатах. 2 

5 
Тема 5. Управління очікуваними результатами дебатів.  2 

 

6 
Тема 6. Загальна характеристика переговорної діяльності.  2 

 

7 
Тема 7.Основні завдання, функції та закономірності переговорної діяльності. 

 
2 

8 

Тема 8 .Психологічні технології та прийоми ведення переговорів. 

 2 

Разом годин 16 

   

7.2. Календарно-тематичний план семінарських, практичних занять, контрольних 

робіт  

№ 

зан. 
Тема та короткий зміст заняття  

К-сть 

годин 

1. Семінарське заняття з теми: 1.Теоретичні основи ведення дебатів.. 2 

2. Семінарське заняття з теми: 2. Функції та культура дебатів. 2 

3. Семінарське заняття з теми: 3. Функціональні ролі в дебатах. 2 

4. Семінарське заняття з теми: 4. Дебати та потреба в дебатах. 2 

5. 
Семінарське заняття з теми: 5. Управління очікуваними результатами 

дебатів. 
2 

6. 
Семінарське заняття з теми: 6. Загальна характеристика переговорної 

діяльності. 
2 

7. 

Семінарське заняття з тем: 7.Основні завдання, функції та закономірності 

переговорної діяльності.  

8 .Психологічні технології та прийоми ведення переговорів. 
 

2 

8 Залік 2 

Разом  16 

 7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. Консультація щодо виконання СРС та ІНДЗ 2 

2. Консультація з теми 2. Функції та культура дебатів. 2 

3. 
Консультація з теми Тема 5. Управління очікуваними результатами 

дебатів.  
2 

4. 
Консультація з теми Тема 6. Загальна характеристика переговорної 

діяльності. 
2 

5. Консультація з теми Тема 8 .Психологічні технології та прийоми ведення 2 
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переговорів. 

 

Разом годин 8 

  

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

1. Поняття «переговорної діяльності», «посередництво», «переговорний 

процес» та їх співвідношення. 

2. Методологічні засади переговорної діяльності. 

3. Історія становлення проблеми переговорної діяльності та посередництва в 

зарубіжній та вітчизняній науці  

4. Основні різновиди ситуацій ведення переговорів.  

5. Надати приклади ситуацій посередництва. 

6. Психологічна характеристика різновидів ситуацій переговорів. 

7. «Прості» та «складні» ситуації переговорного процесу.  

8. Методи нейтралізації конфліктної протидії. 

9. Закономірності виникнення та особливості динаміки психологічного 

протиборства.  

10. Психологічні особливості поведінки переговорника.  

11. Протиборство у процесі ведення переговорів.  

12. Основні функції переговорної діяльності. 

13. Психологічна характеристика інструментальних психологічних якостей, 

необхідних для здійснення регулюючого впливу у процесі переговорів. 

14. Особливості різних ситуацій захоплення заручників. 

15. Поняття «маніпуляції» та «психологічного впливу».  

16. Механізми встановлення психологічного контакту.  

17. Основні складові прийомів психологічного впливу.  

18. Вимоги до особистості переговорника.  

19. Характеристика провідних конфліктних ситуацій що обумовлюють 

необхідність ведення переговорів. 

20. Психологічні чинники успішності ведення переговорів у ситуації захоплення 

заручників. 

21. Психологічна характеристика феномену переговорного процесу. 

22. Загальна характеристика переговорної діяльності 

23. Історія становлення проблеми переговорної діяльності. 

24. Соціально-психологічні чинники переговорної діяльності.  

25. Спеціально-тактичні фактори переговорів. 

26. Основні різновиди ситуацій ведення переговорів.  

27. Механізми розвитку переговорного процесу.  

28. Об’єктивні та суб’єктивні чинники що впливають на успішність 

переговорної діяльності.  

29. Чинники, що детермінують переговорний процес: соціальні, соціально-

психологічні, індивідуально-психологічні.  

30. Закономірності динаміки психіки в ситуації переговорів. 

31. Основні завдання, функції та закономірності переговорної діяльності 

32. Типологія переговорів та особливості окремих їх різновидів. 

33. Основні завдання переговорного процесу.  

34. Етапи ведення переговорної діяльності.  

35. Етапи переговорів і стадії посередництва. 

36. Екстремальні чинники переговорного процесу та їх вплив на особистість 

працівника.  
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37. Основний зміст формування психологічної готовності до дій в умовах 

ведення переговорів.  

38. Психологічні технології та прийоми ведення переговорів 

39. Поняття «маніпуляція» та її ознаки. 

40. Умови успішності маніпулятивного впливу.  

41. Технології психологічного впливу у процесі переговорної діяльності. 

42. Механізми психологічного впливу у процесі переговорної діяльності: 

навіювання, звернення до інстинктів, створення контексту, «салямі», вибір без 

вибору, перефразування, маніпуляція емпатією.  

43. Основні складові маніпуляції свідомістю.  

44. Маніпулювання емоціями та почуттями у процесі переговорів. 

45. Критерії та умови ефективного психологічного впливу. 

46. Поняття переговорної діяльності. 

47. Функції переговорної діяльності. 

48. Стратегії переговорного процесу. 

49. Психологічні умови успішності переговорів. 

50. Психологічні механізми переговорної діяльності. 

51. Технологія переговорної діяльності 

52. Психологічна характеристика інструментальних психологічних якостей, 

необхідних для здійснення регулюючого впливу у процесі переговорів. 

53. Особливості різних ситуацій захоплення заручників. 

54. Поняття «маніпуляції» та «психологічного впливу».  

55. Механізми встановлення психологічного контакту.  

56. Основні складові прийомів психологічного впливу.  

57. Вимоги до особистості переговорника.  

58. Характеристика провідних конфліктних ситуацій що обумовлюють 

необхідність ведення переговорів. 

59. Визначення переговорного процесу 

60. Зміст технології переговорної діяльності 

61. Характеристика психологічних бар’єрів. 

62. Зміст та сутність конфлікту, як соціально-психологічного явища  

63. Загальні правила й підходи до врегулювання конфліктів 

64. Сутність психологічного контакту 

65. Визначення та зміст психологічної маніпуляції 

66. Характеристика психологічного впливу. 

67. Прийоми психологічного впливу у переговорній діяльності. 

68. Психологічні засади протидії маніпуляції з боку опонентів в переговорному 

процесі.  

РОЗДІЛ  9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до 

“Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка” від 26.02.2020 р., за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).  

Методами оцінювання сформованих компетентностей у студентів з дисципліни 

«Публічні дебати та ведення переговорів» є: семінари, тестування, індивідуальна та 

самостійна робота, поточний та проміжний контроль, контрольна робота інше.  

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як сума з поточних балів, відображених у журналі обліку відвідування та 

успішності студентів,  

 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає 

суму оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу 
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(максимальна кількість балів – 50). 

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає 

модульну контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

Підсумкова максимальна кількість балів  – 100 балів. 

 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від 

визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька видів письмових 

робіт (акти проміжного контролю, заключення, індивідуальну роботу). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

довідка про стан здоров’я). 

 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних та 

письмових робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати 

повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в 

онлайн форматі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, встановлених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без права її 

передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, крім рекомендованих. 

 

 

9.1. Таблиця оцінювання знань і компетенцій студентів 

 

Поточний контроль 

РАЗОМ 
Семінарські практичні заняття     

Самостійна робота 

студента    

Індивідуальна 

робота студента    

50 25 25 100 

 
9.2. Система нарахування рейтингових балів за усіма видами навчальної діяльності 

студента 

№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

1. 

Категорії оцінки практичних робіт та семінарських занять   

Практичні роботи   

 практична робота виконана в зазначений термін, 

у повному обсязі, без помилок і зарахована 
  

 практична робота виконана в зазначений термін, у 

повному обсязі, зарахована, але є несуттєві помилки 
  

 практична робота виконана в зазначений термін, у   
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№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

повному обсязі, зарахована, але є суттєві помилки, що 

частково впливають на висновки і пропозиції 

 практична робота виконана у неповному обсязі, або 

(та) з порушенням терміну її виконання, або (та) при 

наявності значних помилок, і зарахована при умові її 

доопрацювання 

  

 виконання пропущеної без поважних причин 

практичної роботи або повторне виконання не 

зарахованої практичної роботи 

  

 практична робота не виконана або не зарахована   

Семінарські заняття 
Від 0 до 5 

балів 
35 

- розгорнутий, вичерпаний виклад змісту питання; повний 

перелік необхідний для розкриття змісту питання 

категорій та законів; правильне розкриття змісту 

категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку та 

взаємодії; демонстрація здатності висловлення та 

аргументування власного ставлення до альтернативних 

поглядів на дане питання; використання актуальних 

фактичних та статичних даних, матеріалів останніх подій 

в економічній, фінансовій та суспільних сферах в країні 

та за її межами 

5  

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо 

він потрібен для вичерпного розкриття питання); при 

розкритті змісту питання в цілому правильно, за 

зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені 

помилки під час використання цифрового матеріалу, 

посилання на конкретні факти, неточності у 

формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою 

викладача він швидко орієнтується  і знаходить правильні 

відповіді. 

4  

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох із пунктів, указаних вище (якщо він 

потрібен для вичерпного розкриття питання); одночасно 

мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують попередні критерії оцінки; відповідь 

малообгрунтована, неповна; студент не знайомий з 

законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної 

преси з фінансово-аналітичних питань; студент лише з 

допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої 

помилки. 

2  

 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище; 

одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які 

окремо характеризують попередні критерії оцінки; у 

1  
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№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені 

висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної 

відповіді; допущенні грубі помилки й студент не може їх 

виправити; студент приймав участь в доповненнях, робив 

рецензії на виступи інших студентів, зробив 

повідомлення по суті заняття тощо. 

- студент відсутній на занятті; студент не приймав участі 

в обговоренні питань   
0  

2. 

Проміжний контроль 1 (контрольна робота). Проводиться в 

письмовій формі за окремими варіантами. Встановлено 3 

рівні складності завдань 

45 

 - 1 рівень: завдання з вибором відповіді 10 

 - 2 рівень: теоретичні питання   10 

 - 3 рівень:   розв’язування задачі 25 

3. 

Виконання індивідуальної роботи Від 0 до 10 10 

-грунтовне вирішення проблем, відображення власної 

позиції щодо прийняття управлінських рішень на основі 

узагальненої інформації; наявність змістовних висновків та 

конкретних пропозицій щодо діяльності підприємства; 

своєчасне подання індивідуальної роботи; естетичність 

оформлення роботи 

10  

-наявність інформаційного матеріалу і узагальнень, 

помилки в розрахунках, що спричиняють  неправильні 

висновки та викривлюють пропозиції щодо покращення 

діяльності підприємства; несвоєчасне та неповне подання 

індивідуальної роботи; наявність виправлень та 

неестетичне оформлення роботи 

5  

-відсутність виконаної індивідуальної роботи у встановлені 

терміни 
0  

4. 
Виконання самостійної роботи (Тестовий контроль: 10 

тестів по 1) 
Від 0 до 1 10 

9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований 

залік 

Залік 

A відмінно 90 - 100 відмінно 5  

 

зараховано 

 

B дуже добре 81 - 89  

добре 

 

4 C добре 71 – 80 

D задовільно 61 - 70  

задовільно 

 

3 E достатньо 51 - 60 
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FX (F) незадовільно 0 - 50 незадовільно 2 незараховано  

 

  

РОЗДІЛ  10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   

 

Викладання дисципліни «Публічні дебати та ведення переговорів»  супроводжує 

таке методичне забезпечення:   

• стандарти вищої освіти; 

• навчальні та робочі навчальні плани; 

• навчальна та робоча програма; 

• навчально-методичний комплекс дисципліни; 

• методичні рекомендації до виконання самостійної/індивідуальної роботи; 

• завдання для проведення проміжного контролю; 

• законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, підручники і навчальні посібники. 
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РОЗДІЛ  11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

 Методи  активізації процесу  

навчання 

Практичне застосування навчальних  

технологій 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції направлені на розвиток 

логічного мислення студентів, коло питань 

теми обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, використовується 

досвід зарубіжних навчальних закладів. 

 

Тема 2. Функції та культура 

дебатів. 
Проблемні питання 

1.Застосування навичок дебатів  

2.Функції дебатів. 

3.Відмінність дебатів від суперечки: 

фокус, мета, відкритість і готовність до 

змін. 

 

Тема 5. Управління очікуваними 

результатами дебатів. 
Проблемні питання: 

1.Результати дебатів. 

2.Види результатів залежно від рівня 

дебатів.  

3.Результати та очікування. 

4.Управління очікуваннями 

 

Мозкові атаки 

Мозкові атаки – метод розв’язання 

невідкладних завдань, ступінь якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога 

більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію. 

Тема 7.Основні завдання, функції 

та закономірності переговорної 

діяльності. 

 Мозкова атака щодо впливу факторів 

типології переговорів та особливості 

окремих їх різновидів. Психологічно 

доцільні варіанти поведінки працівників в 

умовах ведення переговорів. Основні 

завдання переговорного процесу. Етапи 

ведення переговорної діяльності. 

Робота в малих групах 

Робота в малих групах дає змогу 

структурувати практично-семінарські 

заняття за формою і змістом, створює 

можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує 

формування особистісних якостей та 

досвіду спілкування.  

Психологічні технології та прийоми ведення 

переговорів  

Робота в малих групах при проведенні   

аудиторних семінарських занять. 

Поняття «маніпуляція» та її ознаки. 

Метафорична сутність та семантичні межі 

поняття «маніпуляція». Умови успішності 

маніпулятивного впливу. Технології 

психологічного впливу у процесі переговорної 

діяльності. 

Механізми психологічного впливу у 

процесі переговорної діяльності: навіювання, 

звернення до інстинктів, створення контексту, 

«салямі», вибір без вибору, перефразування, 

маніпуляція емпатією. Основні складові 

маніпуляції свідомістю. Мова як засіб 

сугесторного впливу. Мова образів. 

Маніпулювання емоціями та почуттями у 

процесі переговорів. 
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Критерії та умови ефективного 

психологічного впливу. Психологічні засади 

протидії маніпуляції з боку опонентів в 

переговорному процесі. 

 
 

 

РОЗДІЛ  12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ  ІНТЕРНЕТ 

 Ресурси мережі Інтернет   Ресурси мережі Факультету з навчальної 

дисципліни  

▪  Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/ 

▪    http://www. library. lviv.ua/–

Львівська національна наукова 

бібліотека України ім. В. Стефаника  

▪     http://uk.wikipedia.org – вільна 

енциклопедія  

 

 Навчальна програма з дисципліни 

«Публічні дебати та ведення переговорів» 

Робоча програма з дисципліни «Публічні 

дебати та ведення переговорів» Методичні 

рекомендації для практичних і семінарських 

занять 

 Методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів 

 Методичні рекомендації для 

індивідуальної роботи студентів 

 Засоби діагностики знань з дисципліни 

«Публічні дебати та ведення переговорів» 

 
  

РОЗДІЛ  13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

 
№ з/п Зміни і доповнення  до робочої 

програми (розділ, тема, зміст змін і 

доповнень) 

Навчальний 

рік 

Підпис  

завідувача  

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/

