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Aнотація: 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх науковців 

умінь вербального та невербального спілкування. 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі наук про Землю, взаємодії природи та суспільства, 

ресурсознавства, вести дослідницько-інноваційну діяльність, спрямовану на 

творчий розвиток існуючого й створення нового знання у згаданих вище 

галузях. 

Загальні компетентності: 

1. Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

2. Здатність до усного та письмового спілкування як українською, так і 

іноземною мовами. 

3. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями, а на їх підґрунті 

генерувати нові ідеї. 

4. Здатність виявляти, ставити й розв’язувати наукові проблеми,  

управляти науковими проектами, ініціювати організацію наукових досліджень 

в галузі природничих наук та вміти професійно презентувати результати своїх 

досліджень. 

5. Здатність спілкуватися та співпрацювати з науковцями – 

представниками інших галузей природознавства, спроможність ефективно 

працювати в команді, зокрема участь у роботі вітчизняних та міжнародних 

дослідницьких колективів з вирішення науково-прикладних і науково-освітніх 

завдань. 

6. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики, 

авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної 

та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності. 

Фахові компетентності: 

1. Уміння встановлювати й мотивувати міждисциплінарні зв’язки як з 

іншими науками про Землю, так і науками суспільно-гуманітарного циклу. 

2. Вміння розробляти структурно-логічну схему підготовки фахівців зі 

спеціальності 103 «Науки про Землю» 

 

Програмні результати навчання: 

1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними 

знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності. 

Спираючись на сучасні технологічні досягнення, прагнути до удосконалення 

умінь і навичок у професійній та науковій діяльності. 

2. Аналізувати сучасні наукові праці, виявляючи дискусійні та мало 

досліджені питання, здійснювати моніторинг наукових джерел інформації 



стосовно досліджуваної проблеми, встановлювати їх інформаційну цінність 

шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами. 

3. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у 

наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. Професійно 

презентувати результати своїх досліджень на вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях, мати досвід практичного використання іноземної мови 

у науковій, інноваційній та педагогічній діяльності. 

4. Прагнути до ефективного ділового та наукового спілкування у 

творчому науковому колективі та на виробництві, дотримуючись принципів 

професійної етики, використовуючи соціологічні та психологічні методи. 

5. Уміти: забезпечити сприятливий психологічний клімат в колективі; 

оцінювати професійний і моральний стан працівників колективу; 

 вирішувати конфліктні та стресові ситуації. 

6. Проводити роз’яснювальну роботу щодо безпечних умов праці. 

7. Постійно підвищувати особистий інтелектуальний, професійний рівень, 

використовувати усі можливості, аналізувати результати різних аспектів 

професійної діяльності, збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, вміння 

накопичувати знання і навички з різних аспектів професійної діяльності. 

8. Використовуючи знання державної і іноземної мови і здійснюючи 

професійну діяльність у всіх її видах, набути вміння логічно і послідовно 

доводити інформацію під час професійного та соціально-побутового 

спілкування у наукових колективах як в Україні так і за кордоном. 

9. Набути вміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та 

самоаналізу, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь в 

дискусіях, виборі оптимальних рішень. 

10. Мати здатність діяти соціально свідомо і відповідально на основі 

етичних мотивів, приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за новизну наукових досліджень 

та прийняття експертних рішень, здатність мотивувати співробітників та 

рухатися до спільної мети.  

Короткий зміст курсу: 

Спілкування і його роль в житті людини. Поняття спілкування. Ділова 

бесіда – сутність та поняття. Функції бесіди. Види бесід. Етика та етикет 

телефонного спілкування. Етика та етикет колективних форм спілкування. 

Етика та етикет публічного виступу перед аудиторією. Етика невербального 

спілкування. 


