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Загальна інформація про дисципліну «Психологія (Психологія ділового спілкування
для сфери туризму)
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія (Психологія
ділового спілкування для сфери туризму)» є надання студентам спеціальності
«туризм» теоретико-практичних основ з теорії і практики застосування
психології спілкування та ділового спілкування, формування м’яких навичок,
комунікативних компетентностей.
Завдання дисципліни:
Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія (Психологія
ділового спілкування для сфери туризму)» є формування у студентів системних
знань з основ психології спілкування та ділового спілкування: оволодіння
основними теоретичними та практичними підходів до вивчення проблем
психології комунікації та ділового спілкування,
 формуванні у студентів системних знань про форми, види, функції
закономірності, психологічні концепції, механізми, феномени, методи, засоби,
прийоми ділового спілкування та застосування їх в туристичній індустрії;
 формування м’яких вмінь та навичок комунікативної компетентності.
Згідно з вимогами освітньо-професійних програм студенти повинні:
знати:

соціально-психологічні основи процесу спілкування як суб’єктсуб’єктних відносин між людьми;

види, функції ділового спілкування;

комунікативні, інтерактивні, перцептивні аспекти спілкування;

закономірності та характеристики ефективного та утрудненого
спілкування та маніпуляції;

основні навички та вміння ефективного спілкування;

способи, засоби вербального та невербального спілкування;

типові ситуації спілкування, підготовка та проведення ділової
бесіди;

імідж ділової людини;
уміти:

планувати власну кар’єру, професійне та особистісне зростання на
основі комунікативних компетентностей і самовдосконалення;

спостерігати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати
психологічні особливості спілкування та поведінки споживачів
туристичних послуг, об’єктивно оцінювати поведінку та соціальні дії
суб’єктів;

за допомогою психологічних методів управління регулювати
міжособистісні стосунки між членами туристичної групи;

володіти
методами
збирання
соціальної
інформації
(спостереження,
аналіз
документації,
опитування,
тестування,
соціометрія та ін.) і методами кількісної та якісної обробки даних;

володіти вміннями підготовки до промови-монологу, ділової
бесіди та її проведення;

використовувати знання в стандартних ситуаціях – при виконанні
вправ, рішенні задач, розборі навчальних тестів, що дозволить
орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях соціального спілкування і
приймати вірні рішення;

Перелік тем

Тема 1. Спілкування як феномен психології
Тема 2. Спілкування як перцепція та сприйняття одне одного
Тема 3. Спілкування як взаємодія
Тема 4. Спілкування як обмін інформації
Тема 5. Невербальне спілкування
Тема 6. Конфліктне спілкування
Тема 7. Ділове спілкування: психологія керівного та групового впливу
Тема 8. Психологія спілкування в організації
Тема 9. Ділове спілкування: форми та вміння
Тема 10. Ділова бесіда. Ділові переговори в туріндустрії.
Тема 11. Стандартні етикетні ситуації. Візитки. Ділові подарунки. Організація
ділових прийомів
Тема 12. Професійна етика готельно-ресторанного бізнесу
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