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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності ” спрямована на формування, розвиток 

та систематизація знань, умінь та навиків психолого – педагогічної компетентності майбутніх викладачів у 

сфері міжособистісної, ділової, масової та міжкультурної комунікації, розвиток  комунікативного потенціалу 

та потреби особистості у спілкуванні, навичок інтерпретації невербальної поведінки, вмінь ефективного 

спілкування і слухання, взаємодії в діловому спілкуванні, проектування їх програми культурного зростання та 

соціалізації, досягнення консенсусу в комунікативних процесах між викладачем і студентом 
 

Години 

(лекції/практ.) 

Денна  Заочна 

Тема Результати навчання Завдання 

2 /2 1 /0,5 Тема 1. Комунікація в 

структурі людської 

цивілізації    

Знати н а у к о в у  термінологію, предмет, 

об'єкт і завдання дисципліни, виявити 

специфіку комунікації в структурі 

людської цивілізації, показати зміну ролі 

комунікації в сучасному інформаційному 

суспільстві, проаналізувати  моделі та 

основні методи комунікативного аналізу 

розв’язання професійно-

етичних дилем  

2/2 1/0,5 Тема 2. Процес спілкування 

та його складові.    

Мати сучасні наукові уявлення про 

сутнісний зміст поняття спілкування, 

вміти розрізняти  форми, види і структуру 

розв’язання кейсів, 

професійно-етичних дилем, 

практичних завдань; 
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спілкування, порушення, труднощі і 

бар’єри комунікації. 

мікровикладання 

2 /2 1 /0,5 Тема 3. Вербальні засоби 

спілкування  

Знати загальні особливості засобів 

спілкування та їх види, структуру та 

функції  мовної комунікація; розрізняти 

бар’єри у вербальній комунікації; 

оволодіти навичками  ефективного 

слухання та використання  зворотного 

зв’язку у міжособистісному спілкуванні. 

розв’язання кейсів, 

професійно-етичних дилем, 

практичних завдань  

2/2 1/0,5 Тема 4. Невербальна 

комунікація 

Оволодіти знаннями та навичками 

інтерпретації невербальної комунікації. 

командні та індивідуальні 

проекти; презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень 

2/1 1/0,5  Тема 5. Структура  

комунікативної 

компетентності педагога в 

оптимізації навчально-

виховного процесу 

Знати умови психологічно повноцінного 

спілкування, індивідуального впливу  

педагога в навчально-виховній 

діяльності; оволодіти різними прийомами 

ефективного сприйняття у педагогічному 

та вміннями і зі створення іміджу 

педагога. 

розв’язання кейсів, 

професійно-етичних дилем, 

практичних завдань   

2/1 1/0,5 Тема 6. Комунікативна 

модель освіти в епоху 

нелінійного мислення 

Знати комунікативну природу сучасних 

технологій навчання, навчитися 

моделювати комунікативну взаємодію  

розв’язання кейсів, 

професійно-етичних дилем, 

практичних завдань  

2/1 1/0,5 Тема 7. Міжособистісна 

взаємодія в процесі навчання 

і виховання 

Ознайомитися із характеристиками 

інтерактивної сторони спілкування, 

інтерактивною ідентифікацією, оволодіти 

навичками дискурсивної технології 

інтимно-особистісного спілкування 

розв’язання кейсів 

2 /1 0,5/0,5 Тема 8. Сприйняття і 

розуміння в структурі  

спілкування 

Знати характеристики перцептивної 

сторони спілкування; оволодіти 

навичками протистояння впливу 

установок;вміти презентувати себе у 

спілкуванні.  

розв’язання кейсів 

2/2 0,5/0,5 Тема 9. Ефективне ділове 

спілкування 

Знати характеристики різних аспектів 

психології ділового спілкування; 

оволодіти навичками ефективного 

спілкування; розвитку комунікабельності, 

контактності  та комунікативної 

сумісності  

 

розв’язання кейсів 

4 /2 0,5/- Тема10. Стратегії та тактики 

маніпулювання у спілкуванні 

Ознайомитися із основними стратегіями 

впливу на людину, засобами і 

механізмами маніпулятивного впливу; 

оволодіти техніками розпізнання 

маніпуляцій та захисту від них та 

основами асертивної поведінки 

розв’язання кейсів  
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4/2 0,5/- Тема 11. Психолого-

педагогічна корекція 

порушень спілкування в 

навчально-виховному 

процесі 

Знати характеристики психологічних 

девіаціїй в поведінці особистості,прояви 

дефіциту спілкування; оволодіти 

тренінговими технологіями здобування 

навичок ефективного спілкування в 

процесі навчання. 

командні та індивідуальні 

проекти; мікровикладання 

4/2 1/0,5 Тема 12. Педагогічні 

конфлікти у спілкуванні 

Ознайомитися із типологією конфліктів 

та їх динамікою; конфліктів у навчанні, їх 

причинами та видами; навчитися 

управлінню конфліктами в навчальному 

процесі   

розв’язання кейсів 

http://doi.org/10.5334/gjgl.1081
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edition, 2016. 321 p. 

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Захисти (мікровикладання), які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання заліку 

відбувається із дозволу проректора з наукової роботи за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний) 

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-

лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Теми 1-6 – участь у дискусіях, PBL-семінарах,вирішенні дискусійних 

питань та професійних дилем,якість та аргументованість 

Позицій 

30 

Теми 7-12– розв’язування кейсів, вирішення дискусійних питань та 

професійних дилем, виконання інформаційно-аналітичних завдань 

40 

Індивідуальна письмова робота (наскрізний проєкт у формі науко вого 

дослідження, що передбачає інформаційно-аналітичне завдання, 

презентація результатів виконаних завдань) 

30 

 

Шкала оцінювання: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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