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1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Для професійної діяльності соціального педагога навички ефективної 

комунікації є базовими. В процесі підготовки зазначеного фахівця необхідно 

сформувати вміння уважно слухати, бути емпатійним, будувати середовище 

довіри та давати співрозмовнику відчуття підтримки, отримувати та надавати 

конструктивний зворотній зв’язок.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- 

модульної системи організації навчання. 

 Мета курсу – сприяти усвідомленню студентами значення ефективної 

професійної комунікації та формуванню основних професійних 

комунікативних умінь.  

Завдання курсу:  

- ознайомити студентів із складовими тренінгу комунікативних умінь;  

- надати методичні коментарі стосовно специфіки проведення 

тренінгу комунікативних умінь;  

- надати інформацію про ефективні комунікативні техніки;  

- розвивати професійні комунікативні уміння та навички.  

На завершення курсу студенти оволодіють знаннями про:  

- значення спілкування у процесі життєдіяльності людини та 

професійній діяльності соціального педагога;  

- сутність і роль вербальних та невербальних засобів спілкування;  

- ефективні прийоми комунікації.  

Набудуть такі уміння та навички:  

- активного слухання; 

 - уміння адекватно висловлювати свої почуття та розуміти почуття 

інших людей;  

- безконфліктного спілкування, а також конструктивної поведінки в 

конфліктних ситуаціях;  

- вербального та невербального спілкування; 

 - співпраці у групі;  

- самоаналізу та рефлексії. 
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Студент набуде компетентності: 

1. Загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- - вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній 

діяльності; 

-здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

- здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня. 

2. Фахові: 

- здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та 

оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, налагоджувати взаємодію державних, громадських і 

комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення 

соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій; 

- здатність до формування позитивного іміджу професії. 

Програмні результати навчання: 

- розуміння значущості обраної професії; 

- вміння робити презентації, виконувати соціальні проекти, курсові 

роботи; 
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- автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних 

ситуаціях; 

- демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати 

нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності; 

- самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні 

взаємини з широким колом людей, аргументувати, переконувати, вести 

конструктивні переговори, бесіди, дискусії, толерантно ставитись до 

альтернативних думок; 

- самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати продуктивні нові 

знання, розвивати професійні навички та якості. 

 

Зміст дисципліни: 

Змістовий модуль І. Комунікативна компетентність як основа 

ефективного професійного спілкування 

Тема 1.  Комунікативна компетентність як основа ефективного професійного 

спілкування. Поняття комунікації, тренінгу, креативності.  Прийняття правил 

групової взаємодії. 

Тема 2. Опрацювання структурних компонентів тренінгу комунікативних 

умінь. Мета, завдання тренінгу. Визначення очікувань учасників тренінгу. 

Визначення самооцінки учасників. 

Тема 3. Значення та зміст комунікативної компетентності. Визначення змісту 

поняття комунікативна компетентність.  Самоаналіз особистісної 

комунікативної компетентності.  

Тема 4. Практичне заняття: Техніки ефективної комунікації. Комунікативні 

техніки.  Класифікація технік активного слухання. 

Тема 5. Практичне заняття: Повторення правил – творчі завдання в малих 

групах. Поняття малої групи. Специфіка проведення тренінгу у малих групах. 

Комунікація в малих групах. Поняття, особливості, функції. Основні потреби, 

які зумовлюють вступ людини до неформальної групи. Особливості 

відношень у малих групах 
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Тема 6 . Діагностика комунікативних умінь. Уміння міжособистісної 

комунікації. Діагностичні методи. 

Модульна контрольна робота 

Змістовий модуль 2. Відпрацювання навичок комунікативної 

компетентності 

Тема 7. Особливості вербального спілкування. Засоби вербального 

спілкування. Техніки постановки запитань. Техніки вербалізації. Вербальна 

комунікація. Особливості вербальної комунікації, зокрема специфіка усних 

вербальних комунікації, їх типологізація.  

Тема 8. Практичне заняття: Відпрацювання навичок вербального 

спілкування. 

Тема 9. Значення невербального спілкування для ефективної комунікації. 

Види невербальних засобів спілкування. Міміка і жести  при невербальній 

комунікації. 

Тема 10. Практичне заняття: Відпрацювання навичок невербального 

спілкування. 

Тема 11. Бар’єри спілкування. Види бар’єрів. Характеристика бар'єрів 

негативних емоцій 

Тема 12. Сприймання та розуміння в структурі комунікативного акту. 

Механізми переконання. Види впливу. Переконання, зараження, навіювання, 

наслідування. Умови ефективності переконуючого повідомлення. 

Тема 13. Практичне заняття: Відпрацювання навичок комунікативної 

компетентності. Типові ситуації спілкування. Розвиток комунікативних 

умінь. 

Тема 14. Практичне заняття:  Техніки регулювання емоційного 

напруження. Техніки регуляції емоційного напруження. Підкреслення 

спільності. Вербалізація почуттів.  

Тема 15. Зворотній зв'язок і його роль у спілкуванні. Шляхи подолання 

опору аудиторії. Надання зворотного зв’язку групі. 

Тема 16. Практичне заняття:  Проведення елементів тренінгу. 

Модульна контрольна робота. 
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І  семестр 

Змістовий модуль І. Комунікативна компетентність як основа ефективного професійного 

спілкування 

Тема 1. Комунікативна компетентність 

як основа ефективного професійного 

спілкування 

 Самостійна робота: Прийняття правил 

групової взаємодії. 

5 2   3 

Тема 2. Опрацювання структурних 

компонентів тренінгу комунікативних 

умінь. 

Самостійна робота: Мета, завдання 

тренінгу. Шкала самооцінки. 

5 2   3 

Тема 3. Значення та зміст 

комунікативної компетентності. 

Самостійна робота: Самоаналіз 

особистісної комунікативної 

компетентності. 

5 2   3 

Тема 4. Техніки ефективної комунікації. 

Самостійна робота: Формування 

навичок і прийомів мислення. Види, 

форми, прийоми розумової діяльності. 

5   2 3 

Тема 5. Повторення правил – творчі 

завдання в малих групах. 

Самостійна робота: Техніки 

постановки запитань. 

5   2 3 

Тема 6. Діагностика комунікативних 

умінь. 

Самостійна робота: Класифікація 

технік активного слухання. 

6 2   4 

Модульна контрольна робота № 1 2   2  

Змістовий модуль 2. Відпрацювання навичок комунікативної компетентності  
Тема 7. Особливості вербального 

спілкування 

Самостійна робота: Засоби 

вербального спілкування 

6 2   4 

Тема 8. Відпрацювання навичок 

вербального спілкування. 

Самостійна робота: Техніки 

вербалізації. 

6   2 4 

Тема 9 Значення невербального 

спілкування для ефективної комунікації. 
6 2   4 
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Самостійна робота: Невербальні 

засоби спілкування 

Тема 10. Відпрацювання навичок 

невербального спілкування. 
2   2  

Тема 11. Бар’єри спілкування 

Самостійна робота: Характеристика 

бар'єрів негативних емоцій 

6 2   4 

Тема 12. Сприймання та розуміння в 

структурі комунікативного акту. 

Механізми переконання. 

Самостійна робота: Умови 

ефективності переконуючого 

повідомлення. 

6 2   4 

Тема 13.  Відпрацювання навичок 

комунікативної компетентності. 

Самостійна робота: Типові ситуації 

спілкування. 

6   2 4 

Тема 14. Техніки регулювання 

емоційного напруження. 

Самостійна робота: Робота в малих 

групах 

6   2 4 

Тема 15. Зворотній зв'язок і його роль у 

спілкуванні 

Самостійна робота:  Надання 

зворотного зв’язку групі. 

6 2   4 

Тема 16. Проведення елементів 

тренінгу. 

Самостійна робота: культура мовлення 

та мовленнєвий етикет 

5   2 3 

Модульна контрольна робота 2   2  

Разом за І семестр 90 18  18 54 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

І семестр 

 

№ 

з/п 

Перелік тем лекцій Кількість 

годин 

Змістовий модуль І. Комунікативна компетентність як основа 

ефективного професійного спілкування 

1.  Тема 1. Комунікативна компетентність як основа 

ефективного професійного спілкування 

2 

2. Тема 2.  Опрацювання структурних компонентів тренінгу 

комунікативних умінь. 

2 

3. Тема 3. Значення та зміст комунікативної компетентності 2 

 Тема 4. Діагностика комунікативних умінь. 2 
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Змістовий модуль ІІ. Відпрацювання навичок комунікативної 

компетентності 

4. Тема 5.   Особливості вербального спілкування 2 

5. Тема 6. Значення невербального спілкування для 

ефективної комунікації. 

2 

6.  Тема 7. Бар’єри спілкування 2 

7. Тема 8. Сприймання та розуміння в структурі 

комунікативного акту. Механізми переконання. 

2 

8. Тема 9.  Зворотній зв'язок і його роль у спілкуванні 2 

 Разом за І семестр 18 

 

 

Перелік  практичних занять для студентів денної форми навчання 

І семестр 

№ 

з\п 

Теми практичних занять Кількість 

годин 

1 Тема 1.   Техніки ефективної комунікації 2 

2 Тема 2.    Повторення правил – творчі завдання в малих 

групах. 

2 

3 Модульна контрольна робота 1 2 

4 Тема 3.    Відпрацювання навичок вербального спілкування. 2 

5 Тема 4.   Відпрацювання навичок невербального 

спілкування 

2 

6 Тема 5.   Відпрацювання навичок комунікативної 

компетентності. 

2 

7 Тема 6. Техніки регулювання емоційного напруження. 2 

8 Тема 7. Проведення елементів тренінгу. 2 

9 Модульна контрольна робота. 2 

 Разом за І семестр 18 

 

Самостійна робота 

І семестр 

 

 

№ 

з\п 

Теми самостійної роботи Кількість 

годин 

Змістовий модуль І. Комунікативна компетентність як основа 

ефективного професійного спілкування 

1.  Тема 1. Прийняття правил групової взаємодії.. 3 
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2. Тема 2. Мета, завдання тренінгу. Шкала самооцінки. 3 

3. Тема 3. Самоаналіз особистісної комунікативної 

компетентності. 

3 

4. Тема 4. Формування навичок і прийомів мислення. Види, 

форми, прийоми розумової діяльності 

3 

5. Тема 5. Техніки постановки запитань. 3 

6. Тема 6. Класифікація технік активного слухання. 4 

Змістовий модуль ІІ. Відпрацювання навичок комунікативної 

компетентності 

 

8. Тема 8. Засоби вербального спілкування 4 

9. Тема 9. Техніки вербалізації. 4 

10.  Тема 10. Невербальні засоби спілкування 4 

11. Тема 11. Характеристика бар'єрів негативних емоцій                                   4 

12 Тема 12. Умови ефективності переконуючого повідомлення. 4 

13 Тема 13. Типові ситуації спілкування. 4 

14 Тема 14. Робота в малих групах 4 

15 Тема 15. Надання зворотного зв’язку групі. 4 

16 Тема 16. Культура мовлення та мовленнєвий етикет 3 

 Разом за І семестр 54 
 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Комунікативна компетентність як основа ефективного професійного 

спілкування.  

2. Опрацювання структурних компонентів тренінгу комунікативних умінь.  

3. Визначення очікувань учасників тренінгу. Визначення самооцінки 

учасників. 

4. Значення та зміст комунікативної компетентності. Визначення змісту 

поняття комунікативна компетентність.   

5. Самоаналіз особистісної комунікативної компетентності.  

6. Техніки ефективної комунікації. Комунікативні техніки.   

7. Класифікація технік активного слухання. 

8. Повторення правил – творчі завдання в малих групах. 

9.  Поняття малої групи. Специфіка проведення тренінгу у малих групах. 

10. Комунікація в малих групах. Поняття, особливості, функції. 

Особливості відношень у малих групах 
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11. Діагностика комунікативних умінь. Уміння міжособистісної 

комунікації. Діагностичні методи. 

12. Особливості вербального спілкування. Засоби вербального спілкування.  

13. Вербальна комунікація. Особливості вербальної комунікації, зокрема 

специфіка усних вербальних комунікації, їх типологізація.  

14. Значення невербального спілкування для ефективної комунікації. Види 

невербальних засобів спілкування.  

15. Міміка і жести  при невербальній комунікації. 

16. Бар’єри спілкування. Види бар’єрів.  

17. Характеристика бар'єрів негативних емоцій. 

18. Сприймання та розуміння в структурі комунікативного акту.  

19. Механізми переконання. Умови ефективності переконуючого 

повідомлення. 

20. Види впливу. Переконання, зараження, навіювання, наслідування.  

21. Типові ситуації спілкування. Розвиток комунікативних умінь. 

22. Техніки регулювання емоційного напруження. Підкреслення спільності. 

Вербалізація почуттів.  

23. Зворотній зв'язок і його роль у спілкуванні.  

24. Шляхи подолання опору аудиторії.  

25. Надання зворотного зв’язку групі. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Пояснювально-ілюстративний. 

2. Репродуктивний. 

3. Проблемний. 

4. Частково-пошуковий. 

5. Дослідницький. 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Усні відповіді студентів. 

2. Виконання практичних занять. 

2. Тестовий контроль. 

3. Залік.   
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Успішність студентів оцінюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю.  

Поточний контроль рівня знань здійснюється шляхом проведення 

семінарських занять, виконання практичних завдань, усного опитування. 

 Підсумковий контроль з дисципліни проводиться під час модульних 

контрольних робіт та заліку. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на 

підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового 

контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент 

за одну контрольну роботу може отримати максимально 25 балів  (25х2=50). 

За виконання практичних занять студент може впродовж семестру 

отримати 35 балів. Програмою передбачено 7 практичних занять. За одне 

практичне заняття студент отримує 5   балів.  

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 15 балів. 

Бали набрані впродовж семестру додаються і якщо студент має 

бажання отримати вищий бал він має право здавати залік. Залікове питання 

оцінюється в 5 балів. 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Сума  

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т4 Т5 МКР Т8-Т10 Т13 

 

Т14-Т16 МКР 15 100 

5 5 25 5    5 5 5     5 25 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 
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8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Підручники  та посібники. 

2. Нормативно-правові документи. 

3.  Завдання для самостійної роботи. 

4. Базова та допоміжна література 

5. Завдання для тематичного контролю. 

6. Завдання для модульного контролю. 

7. Завдання для підсумкового контролю. 

8. Методичні рекомендації та вказівки. 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Безпалько О., Савич Ж. Спілкуємось та діємо: Навч.-метод. посіб. – К., 

2002. – 112 с.  

2.. Девід Лі. Практика групового тренінгу. – СПб.: Пітер, 2002. – 224 с. 

3. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 

спілкування / Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003. – 288 с. 

4. Сидоренко Е.В. Тренінг комунікативної компетентності в діловому 

спілкуванні. – СПб.: Речь, 2003. 

5. Федорчук В. М. Соціально-психологічний тренінг ―Розвиток 

комунікативної компетентності викладача‖: Навчально-методичний 

посібник / В.М. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. – 240 с. 

Допоміжна: 

1. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник / Н.Ю. 

Бутенко. — К.: КНЕУ, 2004. — 383 с.  

2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посіб / Н.П. 

Волкова. – К.: ВЦ ―Академія‖, 2006. – 256 с. (Альма-матер).  

3. Савенкова Л. О. Мовленнєва діяльність викладача: Навч. посіб. / Л.О. 

Савенкова. – К.: КНЕУ, 2006. – 192 с.  

4. Савенкова Л. О. Педагогічна риторика: навч. посібник / Л. О. Савенкова. – 

К. : КНЕУ, 2009. – 298 с.  

5. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування : як допомогти проблемним 

підліткам / А.Гольдштейн, В.Хомик; пер. з англ. В.Хомика. – К. : Либідь, 
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2003. – 520 с.  

6.  Максименко С. Д. Технологія спілкування (комунікативна компетентність 

вчителя: сутність і шляхи формування) / С.Д. Максименко, М.М. 

Заброцький. – К. : Главник, 2005. – 112 с.  

7. Петровская Л. А. Компетентность в общении: социально-психологический 

тренінг / Л.А. Петровская. – М. : МГУ, 1989. – 216 с.  

8. Фопель К. Технологія ведення тренінга. Теорія та практика. – М.: Генезис, 

2003. – 272 с. 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. http://biblio.lib.kherson.ua/communicative-compet.htm   

2.  http://festival.1september.ru/articles/214521/    

3. http://psylist.net/pedagogika/16.htm  

4. http://psylist.net/pedagogika/kulpedob.htm  

5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Gichk_SocPsih.php    

6.  http://www.gurutestov.ru/test/311/  
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