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Опис дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є навчання реалізації комунікативних 

технологій у процесі реалізації дидактичних проектів, взаємодії та співпраці 

в професійному середовищі. 

Завдання навчальної дисципліни: здійснення саморегуляції емоційного 

стану перед заняттям та під час його проведення; встановлення контакту зі 

здобувачами освіти під час реалізації дидактичних проектів; використання 

невербальних та вербальних засобів спілкування під час реалізації 

дидактичних проектів; реалізація активного слухання; проведення 

самоаналізу комунікативної діяльності та її корекції; вибір і використання 

стилів спілкування та стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях; 

формування розуміння закономірностей поведінки людей у конфліктних 

ситуаціях; розуміння та виявлення причин виникнення конфліктів; набуття 

практичних навичок для вирішення конфліктів; забезпечення володіння 

засобами та техніками попередження та вирішення конфліктних ситуацій в 

освітньому середовищі; здійснення самопізнання та організація роботи над 

собою. 

Предметом вивчення є: комунікативна взаємодія у процесі 

професійної діяльності. 

Пререквізити: «Педагогіка», «Дидактичні основи професійної освіти», 

«Вступ до фаху та виробниче навчання», «Методика професійного 

навчання», «Педагогічна майстерність». 

Постреквізити:  «Професійна практика», «Педагогічна практика». 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні, робота з книгою, відео-

метод. 

Форми та методи оцінювання: усний, письмовий, методи 

самоконтролю, підсумковий контроль (залік). 

 

 



Компетентності та програмні результати навчання відповідно до  

освітньо-професійної програми 

 Програмні компетентності 

 

Інтегральні 

компентності 

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми в професійній освіті, що 

передбачає застосування певних теорій і методів 

педагогічної науки та інших наук відповідно до 

спеціалізації і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності  

К03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

К 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

К 06. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

К 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

К 08. Здатність працювати в команді. 

К 09. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

Програмні 

результати навчання 

 

ПР04. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та 

співпраці в міжнародному культурному та професійному 

контекстах. 

ПР05.Володіти культурою мовлення, обирати 

оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з 

групами та окремими особами. 

ПР08. Самостійно планувати й організовувати власну 

професійну діяльність і діяльність здобувачів освіти і 

підлеглих. 

ПР 20. Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття 

рішень в межах своєї компетенції, дотримуватися 

стандартів професійної етики. 

ПР 25. Забезпечувати рівні можливості і дотримуватися 

принципів гендерного паритету у професійній діяльності 
 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

знати:  

– місце комунікативного компоненту в структурі інженерно-

педагогічної діяльності;  

– зміст комунікативної функції інженера-педагога;  

– визначення та характеристику понять «комунікація» і «спілкування»;  



– роль спілкування в процесі розвитку людини і його життєдіяльності, 

роль і значення педагогічного спілкування в освітньому процесі закладів 

освіти; 

 – визначення поняття педагогічного спілкування, його специфіку, 

характеристику його функцій і структурних елементів, характеристику етапів 

педагогічного спілкування і завдання, які вирішуються на кожному з них;  

– визначення стилю педагогічного спілкування, характеристику стилів 

педагогічного спілкування;  

– роль невербальних і вербальних засобів в управлінні педагогічним 

спілкуванням,  

– класифікацію невербальних засобів спілкування, їх характеристику та 

вимоги, що висуваються до їх використання в ході реалізації дидактичних 

проектів;  

– характеристику слухання як активного процесу, його етапи та 

прийоми слухання, які використовуються на кожному з його етапів під час 

педагогічного спілкування;  

– визначення поняття конфлікту і стадій його протікання;  

– визначення поняття педагогічного конфлікту, його специфічні 

особливості і можливі причини виникнення, визначення і характеристику 

ділових і особистих педагогічних конфліктів – визначення поняття «стратегія 

взаємодії», характеристику стратегій взаємодії і можливості їх використання.  

вміти: 

– визначати рівень сформованості власних комунікативних умінь і 

якостей, значущих для спілкування, власних особливостей спілкування та 

розробляти програму саморозвитку комунікативних здібностей, визначати 

шляхи і способи саморозвитку якостей, значущих для спілкування, 

подолання труднощів, що виникають в ситуаціях спілкування;  

– проводити діагностику рівня власної емоційної стабільності, обирати 

і застосовувати методи самоуправління емоційним станом перед публічним 

виступом (перед проведенням вами уроку/ заняття), під час спілкування 



(протягом проведення уроку/ заняття) і після виступу (після проведення 

уроку/ заняття);  

– розробляти програму психологічного налаштування на виконання 

педагогічної розповіді в аудиторії;  

– обирати і застосовувати стилі (моделі, позиції) педагогічного 

спілкування в різних педагогічних ситуаціях;  

– встановлювати міжособистісний контакт зі здобувачами освіти, 

психологічно налаштовувати здобувачів освіти на роботу, створювати 

ситуації діалогу і переходу до подальшої пізнавальної діяльності;  

– реалізовувати активне слухання;  

– обирати і застосовувати вербальні і невербальні засоби під час 

педагогічного спілкування;  

– здійснювати самоаналіз комунікативної діяльності, визначати 

корективи, які слід внести у власну майбутню комунікативну діяльність;  

– вирішувати конфліктні ситуації, що виникають у процесі 

педагогічного спілкування, застосовуючи різні стратегії взаємодії залежно 

від умов, що склалися. 

 

Організація навчання 

Лекції :  40 годин 

Семінарські заняття :  14 годин 

Самостійна робота :  36 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура навчальної дисципліни 

№ Тема Зміст навчання Завдання/ 

Форми контролю 

 І курс, ІІ семестр 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 

1 Тема 1. 

Педагогічна 

комунікація 

Сутність, функції 

педагогічної комунікації. 

Мовне спілкування як факт 

комунікації. Особливості, 

функції педагогічного 

спілкування. 

 поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів) 

2 Тема 2. Мова і 

мовлення в 

житті людини. 

Поняття мови і мовлення. 

Культура мовлення вчителя. 

Культура мовлення і 

письма. 

поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів) 

3 Тема 3. 

Основні 

комунікативні 

ознаки 

культури 

мовлення. 

Правильність мовлення. 

Мовна норма. Точність 

мовлення. Логічність 

мовлення. 

 

 

 

 

поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів) 

4 Тема 4. Вибір 

мовних 

одиниць у 

мовленні. 

Вибір слів і стійких 

зворотів. Вибір 

граматичних форм і 

конструкцій. Займенник у 

сфері етикетного мовлення. 

поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів),  

виступи,презентації 

на практичних 

заняттях) 

5 Тема 5.  

Мовленнєва 

діяльність та її 

Види мовленнєвої 

діяльності. Комунікативна 

ситуація. Спілку вальна 

 поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 



етикетний 

аспект. 

(мовленнєва) поведінка. 

Учасники комунікативного 

акту. 

завдань(вправ,тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів),  

виступи,презентації 

на практичних 

заняттях) 

6 Тема 6. 

Етикетна 

поведінка у 

мовленні 

Рекомендації для адресата. 

Рекомендації для адресата. 

Рекомендації для третьої 

особи. 

поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ,тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів),  

виступи,презентації 

на практичних 

заняттях)  

Змістовний модуль  2 

7 Тема 7. 

Невербальні 

засоби 

спілкування. 

Відстань між комуні 

кантами. Міміка.  

Вираз обличчя. Поза мовця. 

Погляд. Жести. 

поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів),  

виступи,презентації 

на практичних 

заняттях) 

8 Тема 8. 

Іменники – 

називання осіб 

і звернення до 

них. 

Слова-індекси. Слова-

регулятиви. Кличний 

відмінок. Вставні слова, 

словосполучення і речення 

як засіб етикетної модуляції 

мовлення. 

поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів),  

виступи,презентації 

на практичних 

заняттях) 

9 Тема 9-10. 

Стандартні 

етикетні 

ситуації. 

Вітання. Вибачення. 

Прохання. Наказ. Порада. 

Пропозиція. Згода. Відмова. 

Привітання.Побажання. 

Подяка.Схвалення.Співчу- 

ття.Висловлення власного 

погляду. Прощання. 

поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів)  



 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Коваленко О. Е., Брюханова Н. О., Калініченко Т. В. Комунікативні 

процеси в педагогічній діяльності: навч. посіб.; Укр. інж.-пед. акад. Харків : 

Контраст, 2008. 112 с.  

2. Коваленко О. Е., Брюханова Н. О., Калініченко Т. В. Комунікативні 

процеси в педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.; Укр. інж.-пед. акад., 

Каф. педагогіки та методики професійного навчання. Харків, 2013. 99 с.  

3. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, 

Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. Київ :СПД 

Богданова А. М., 2008. 376 с.  

Допоміжна: 

1. Гриньова В.М. Педагогічна культура майбутнього вчителя 

(навчальний посібник для студентів, викладачів та вчителів). Харків, 1996. 

104 с.  

2. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача : навч. посіб. 

Київ : КНЕУ, 2005. 336 с.  

10 Тема 11-12. 

Помилки у 

мовленні – 

порушення 

етикету. 

Вимовляння звуків та 

словосполучень. 

Наголошування слів. 

Найменування літер. 

Граматика. Лексика і 

фраземіка. 

поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів)  

11 Тема 13. 

Мовленнєвий 

етикет у 

сперечанні. 

Сперечання.Аргумент до 

публіки.Аргумент до особи. 

Аргумент до авторитету. 

Поточний контроль 

(усне опитування та 

виконання письмових 

завдань(вправ, тестів, 

укладання 

документів, 

редагування текстів)  

12 Комплексна 

контрольна 

робота 

 Завдання до 

комплексної 

контрольної роботи 

   Залік 



3. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні : підручник. Київ : 

КНЕУ, 2006. 384 с.  

4. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посіб. Київ : 

ВД "Професiонал", 2004. 304 с.  

Навчально-методичне забезпечення 

1. Приходько Г.В. Конспект лекцій з дисципліни «Комунікативні 

процеси у педагогічній діяльності», 2020. 38с. 

 

Політика дисципліни 
 

Політика навчальної дисципліни представлена в додатку до силабусу. 

Витяг з додатку: 

1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Політика щодо академічної 

доброчесності регламентується Положенням про академічну доброчесність 

учасників освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі 

Дніпровському фаховому коледжу інженерії та педагогіки Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет»  

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-

dobrochesnist.pdf).  

У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право 

змінити тему завдання. 

2. Політика щодо перескладання. Перескладання іспиту чи заліку 

відбувається з дозволу директора коледжу за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-

organizacziyu-osvitnogo-proczesu. pdf ).  

3. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач освіти не 

згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем 

оцінку у встановленому порядку. Порядок повторного проходження 

здобувачами освіти контрольних заходів урегульовані Положенням про 

організацію освітнього процесу  
 

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf


(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-

org.-osvit-pr.pdf)  

4. Відвідування занять. Відповідно до Положення про індивідуальний 

графік навчання студентів Відокремленого структурного підрозділу 

«Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» допускається можливість вільного відвідування здобувачами 

освіти лекційних занять та самостійного опрацювання навчального 

матеріалу, передбаченого програмою відповідної навчальної дисципліни. 

Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є 

обов'язковим для здобувачів освіти  

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-

organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf). 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

заняттях та у вигляді опитування, тестування, вирішення тестових завдань, а 

також виконання комплексної контрольної роботи.  

Підсумковий контроль – залік. 

 

Розподіл балів 
(Поточне тестування та самостійна робота)  

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 т

ес
т 

(з
ал

ік
) 

Лекційні заняття  

(теоретичний матеріал)  

су
м

а 
Змістовний модуль 1 (23 бал.) Змістовний модуль 2 (27 бал.) ККР 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9-10 Т 11-12 Т 13    
 
100 

3 4 4 4 4 4 4 3 8 10 2 

Семінарські  заняття (20 бал.) Семінарські  заняття (15 бал.) 15 

Сем 1 Сем 2 Сем 3 Сем4 Сем  5 Сем  6 Сем 7  
5 5 5 5 5 5 5 

 

Шкала оцінювання: 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала 

оцінювання: 

національна 

Оцінка 

 ЄКТС 
Пояснення 

для 

заліку 

Оцінка за 

національ-

ною чотири-

бальною 

шкалою 

90–100 А 

ВІДМІННО – здобувач освіти 

володіє глибокими і дієвими 

знаннями навчального матеріалу, 

аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, виявляє 

зарахова

но 
відмінно   

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-pr.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-pr.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf


неординарні творчі здібності в 

навчальній діяльності; вільно 

володіє науковими термінами, 

уміє знаходити джерела 

інформації, аналізувати їх та 

застосовувати у практичній 

діяльності або у науково-

дослідній роботі; здатний за 

допомогою викладача   

підготувати виступ для 

студентської наукової 

конференції, визначити програму 

своєї пізнавальної діяльності. 

82-89 В 

 

ДУЖЕ ДОБРЕ – здобувач освіти 

володіє глибокими і міцними 

знаннями, здатний 

використовувати їх у 

нестандартних умовах, може 

робити аргументовані висновки, 

практично оцінювати окремі нові 

факти, явища, процеси. Вирішує 

творчі завдання, здатен сприймати 

іншу позицію, як альтернативу, 

знає суміжні дисципліни, в 

навчанні користується 

додатковими джерелами 

інформації. Відповідь його повна, 

логічна і обґрунтована. 

добре 

 74-81 С 

 

ДОБРЕ – здобувач освіти володіє 

достатньо повними знаннями, 

вільно застосовує вивчений 

матеріал у стандартних умовах; 

розуміє основоположні теорії і 

факти, логічно висвітлює 

причинно-наслідкові зв'язки між 

ними; вміє аналізувати, робити 

висновки з технічних та 

економічних розрахунків, 

складати прості таблиці, схеми. 

Вміє працювати самостійно, 

підготувати реферат і захищати 

його положення. Відповідь його 

повна, логічна, але з деякими 

неточностями. 

64-73 
D 

 

ЗАДОВІЛЬНО – здобувач освіти 

розуміє суть дисципліни, виявляє 

розуміння основних положень 

навчального матеріалу; може 

поверхово аналізувати події, 

ситуації, робити певні висновки, 

самостійно відтворити більшу 

задовільно 

60-63 
 

Е  



частину матеріалу. Відповідь 

може бути правильна, але 

недостатньо осмислена. 

35-59 
FX 

 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю 

складання іспиту: здобувач освіти 

мало усвідомлює мету навчально-

пізнавальної діяльності; слабко 

орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне 

опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні 

труднощі; робить спробу 

розповісти суть заданого, але 

відповідає лише за допомогою 

викладача на рівні "так" чи "ні"; 

однак може самостійно знайти в 

підручнику відповідь. 

 

незадовільно 

0-34 F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з 

обов'язковим повторним курсом: 

здобувач освіти не володіє 

необхідними знаннями, уміннями, 

навичками та науковими 

термінами, демонструє низький 

рівень комунікативної культури. 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 


