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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна «Тренінг розвитку комунікативної компетентності викладача 
вищої школи» призначена для студентів магістратури спеціальності «Управління 
навчальним закладом», майбутніх керівників освітніх установ, учнівських та 
педагогічних колективів. 

Вивчаючи дисципліну, студенти отримують знання з організації процесу 
спілкування, розвитку комунікативних здібностей, правилам поведінки в соціальних 
групах в процесі соціальної діяльності. 

В дисципліні розглядаються такі важливі аспекти як: структура 
міжособистісного та ділового спілкування, його значення і види, особистість в світі 
комунікацій, стилі спілкування, принципи і основні правила спілкування. 

Основним завданням дисципліни є оволодіння студентами теорією та 
практикою ділового спілкування з метою використання їх в процесі професійної 
соціальної діяльності. 

Курс складається з теоретичного матеріалу, практичних занять, тренінгів 
міжособистісної взаємодії, самостійної роботи студентів і закінчується підсумковим 
рейтинг-контролем. 

Теоретичний курс розкриває наукові основи ділового спілкування і 
призначений для сприйняття і осмислення пропонованого матеріалу. Практичні 
заняття проводяться шляхом заслуховування доповідей по пропонованої тематики з 
подальшим обговоренням сильних і слабких сторін виступу. Тренінги призначені 
для розвитку навичок міжособистісного спілкування з метою застосування їх в 
соціальній діяльності. Тести призначені для виявлення потенційних особливостей 
особистості з метою подальшого розвитку або усунення. Самостійна робота 
призначена для самостійного вивчення студентами деяких розділів курсу. 

В результаті освоєння курсу студенти повинні отримати: 
- уявлення про навички міжособистісного спілкування, про структуру спілкування; 
- знання про різновиди соціальних груп і особливості формування морально-

психологічного клімату; 
- знання про співвідношення формального і неформального статусу особистості і 

професійної зрілості робочої групи; 
- навички в області візуального контакту, формування атракції, вирішення 

конфліктних ситуацій. 
Міжпредметні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни «Тренінг розвитку 

комунікативної компетентності викладача вищої школи» пов’язано з такими 
дисциплінами, як  «Психологія», «Педагогіка», «Фізіологія», «Етика», 
«Міжкультурні комунікації». 
 

 

 



 
 

ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  
дисципліни 

“ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ” 

 
№ пор. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль І Науково-пихологічні основи комунікації 
Тема 1. Спілкування: сутність та характеристики. 
Тема 2. Комунікативні бар'єри та засоби їх подолання. 
Тема 3. Вербальні засоби спілкування. Культура мовного 

спілкування. 
Тема 4. Невербальні засоби спілкування. 
Тема 5. Технологія ділового спілкування. Діловий протокол. 

Змістовий модуль ІІ Морально-психологічні аспекти комунікації та 
відносин у колективі. 

Тема 6. Ділова комунікація і психологія колективу. 
Тема 7. Стиль і методи керівництва. Фактори успішного 

спілкування в колективі. 
Тема 8. Мотивація діяльності та її впливи. 
Тема 9. Конфлікти за засоби їх вирішення. 

Змістовий модуль ІІІ Комунікативна етика та етикет 
Тема 10. Особливості ділового та корпоративного етикету 

Тема 11. Культура телефонного спілкування та ділового 
листування. 

Тема 12. Моральні якості керівника і етика прийому 
відвідувачів 

Тема 13. Особливості міжнаціональної ділової комунікації  
Тема 14. Мистецтво самопрезентації 
Тема 15. Стрес-менеджмент в діловому спілкуванні 

Разом годин:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗМІСТ 

дисципліни 

“ ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ” 

 

Змістовий модуль 1. Наукові основи комунікації. 
 

Тема 1. Спілкування: сутність та характеристики. Комунікативна 
компетентність фахівця. Комунікативна культура і комунікативна професіограма 
сучасного фахівця. Складові комунікативної компетентності педагога. Складові 
комунікативної компетентності керівника. Розвиток комунікативної компетентності 
студентів/учнів. 

Спілкування як комунікативна діяльність. Зміст спілкування. Функції 
спілкування. Види спілкування. Цілі спілкування. Структура і засоби спілкування. 
Комунікативна, інтерактивні та перцептивна сторона спілкування. Види транзакцій. 
Стилі спілкування. Механізми і принципи спілкування. Зараження. Навіювання. 
Переконання. Примус. Наслідування. Мода.  

  

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56]  

                                       

Тема 2. Комунікативні бар'єри та засоби їх подолання. Бар'єри в спілкуванні: 
Бар'єри сприйняття і розуміння. Комунікативні бар'єри і правила їх подолання. 
Техніка мовлення та її вплив на спілкування. Компетентність та некомпетентність. 
Темперамент та його типи. Модальність та її вплив на комунікацію. Характер та 
його класифікації. Типи співрозмовників.  

 

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

  



 
Тема 3. Вербальні засоби спілкування. Культура мовного спілкування. Поняття 

і складові культури мовлення. Словниковий запас. Точність передачи думки за 
допомогою слова. Чистота мови. Вимова. Виразність мовлення. Паралінгвістичні та 
екстралінгвістичні складові мовлення. Орієнтованість на партнера. Правила 
мовлення.  

Сприйняття і розуміння в процесі спілкування. Ділова комунікація як процес 
обміну інформацією. Етапи передачі інформації. Втрати змісту повідомлення при 
спілкуванні, їх причини та механізми.  

Психотехніка мови. Управління голосом. Дикція. Інтонація. Логіка.  
Відповідність до соціально-психологічних умов спілкування. 
   Публічні виступи. З історії ораторського мистецтва. Підготовка до публічного 
виступу. Початок виступу. Як завоювати і утримати увагу аудиторії. Завершення 
виступу. 

Морально-психологічні особливості спору Суперечка: міфи і реальність 
Принципи чесного спору. Психологічні механізми впливу на партнера. 
Характеристика механізмів психологічного впливу. Знаки уваги в спілкуванні. 
Прийоми формування атракції. 
   Культура слухання партнера. Стилі слухання. Види слухання. Нерефлексивне 
та рефлексивне слухання. Прийоми активного слухання. Типові помилки в процесі 
слухання. Розвиток техніки слухання. 

 

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56]  

 
Тема 4. Невербальні засоби спілкування. Роль невербальних засобів 

спілкування та їх класифікація. Кінесичні засоби комунікації. Просодичні і 
екстралінгвістичні засоби комунікації. Такесичні засоби комунікації. Проксемічні 
засоби комунікації. 

 
Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56]  

 
Тема 5. Форми ділового спілкування. Діловий протокол. Ділова розмова як 
особливий різновид ділового мовлення.  

Ділові бесіди. Ділова бесіда як вид комунікації. Структура і характеристика 
основних етапів ділової бесіди. Методи і прийоми ведення бесіди.  

Ділові переговори. Стратегія і тактика ділових переговорів. Підготовка 
ділових переговорів. Технологія ведення переговорів. Завершення і аналіз 
результатів переговорів. Створення сприятливого психологічного клімату на 
переговорах.  

Ділові наради. Загальна характеристика нарад і зборів. Види і типи нарад. 
Культура ділових нарад. Підготовка і ведення нарад.  
 
 

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 



 
Змістовий модуль 2. Морально-психологічні аспекти комунікації та відносин у 

колективі. 
 

Тема 6. Ділова комунікація і психологія колективу. Ділове спілкування і 
психологія колективу. Характеристика поняття "колектив" і його функції. 
Показники рівня зрілості колективу. Структура колективу. Соціальні верстви 
колективу. Особливості спілкування в колективі "по горизонталі".  

Характеристика поняття "психологічна сумісність". Вимоги, що 
пред'являються до відносин "по горизонталі". Норми і принципи поведінки "по 
горизонталі". Особливості спілкування "по вертикалі".  

Проблема лідерства. Типи лідерів. Лідерство і керівництво. Функції керівника. 
Група та її структурна організація. Характеристика групових процесів. Проблеми 
соціально-психологічної адаптації. Громадська думка в колективі. 
 Гендерний аспект у діловому спілкуванні. 

  
Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

 
Тема 7. Стиль і методи керівництва. Фактори успішного спілкування в 
колективі. Особистість як суб'єкт управління. Лідер і керівник. Особливості 
керівника. Правила ефективного керівництва. Стиль і методи керівництва. 
Психологічний стан колективу. Фактори успішної кар'єри. Маніпуляції у 
спілкуванні. Засоби психологічного захисту. 

 
Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

 

Тема 8. Мотивація діяльності та її впливи. "Людські стосунки" і мотивація 
діяльності. Характеристика і мотивація діяльності. Вищі потреби працівника. 
Характеристика умов позитивної мотивації. 
                                         

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

  

Тема 9. Конфлікти за засоби їх вирішення. Конфлікти в діловій сфері. 
Природа і причини конфліктів. Сутність і структура конфлікту. Поняття 
конфліктогена. Причини конфліктів. Динаміка конфліктів. Класифікація і 
характеристика конфліктів. Типи поведінки особистості в конфлікті. Вирішення 
конфліктів.  
                 

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

 
 

 



 
Змістовий модуль 3. Комунікативна етика та етикет. 

 
Тема 10. Особливості ділового та корпоративного етикету. Службовий 

етикет. Ділова етика і етикет. Характеристика понять "ділова етика" і "етикет". 
Основні принципи ділового етикету. Особливості службового етикету. Норми 
етикету. Порушення службової етики. Вітання, уявлення, знайомства. Уявлення і 
знайомства. Привітання. Прощання. Візитні картки.  

 
Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

 
Тема 11. Культура телефонного спілкування та ділового листування.   
Етикет телефонних розмов. Особливості телефонного спілкування. Коли 

дзвоните ви. Коли телефонують вам. До телефону просять колегу. Якщо у вас 
відвідувач. Рекомендації з ведення телефонних розмов. Як завершити телефонну 
розмову.  

Культура ділового листування. Стандарти ділової переписки. Інформативність і 
переконливість ділового листа. Резолюції і візи.  

 

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

 
Тема 12. Моральні якості керівника і етика прийому відвідувачів. Прийом і 

спілкування з відвідувачами. Обстановка офісу і кабінету. Секретар і його обов'язки. 
Моральні якості керівника і етика прийому відвідувачів. Подарунки та сувеніри. Як 
вибирати подарунок. Як дарувати подарунок. Подарунки чоловікам. Подарунки 
жінкам. Подарунки офіційним особам. Як приймати подарунки. Квітковий етикет. 
Офіційні прийоми. Види офіційних прийомів. Організація прийомів і правила 
поведінки на них. 

 

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

 

Тема 13. Особливості міжнаціональної ділової комунікації. Психологічні і 
етнічні норми та принципи ділового спілкування в різних країнах світу. Розбіжності 
та проблеми міжкультурного спілкування.  Особливості вербального 
спілкування в різних країнах світу. Особливості невербального спілкування в різних 
країнах світу. Підготовка до ділової комунікації з представниками інших культур.  
 
 

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 
 

Тема 14. Мистецтво самопрезентації. Імідж ділової людини. Поняття іміджу 
ділової людини. Змістовна характеристика іміджу. Зовнішній та внутрішній імідж 
людини. 



 
Зовнішній вигляд ділової людини. Характеристика зовнішнього вигляду. 

Соціально-рольове призначення одягу. Вплив кольору в одязі. Чоловік діловий 
костюм. Жіночий діловий костюм . Тілесний імідж. Звички. Хода і постава людини. 
Міміка і погляд.  

Внутрішній імідж. Моделі поведінки. Типологія моделей поведінки. Етикетні і 
стратегічні моделі поведінки. Критерії відбору моделі поведінки. Самоподача в 
спілкуванні. Самоподача переваги. Самоподача привабливості і відносини. 
Самоподача актуального стану і причин поведінки. 
 

Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-5660] 

 

Тема 15. Стрес-менеджмент в діловому спілкуванні. Емоції в житті ділової 
людини. Характеристика емоцій. Причини негативних емоцій. Формування 
позитивного емоційного стану. Стреси і стресові стани. Характеристика поняття 
"стрес" і причини виникнення стресів. Ознаки стресової напруги і його причини. 
Профілактика та подолання стресу. Професійне вигорання та його профілактика. 
Характеристика синдрому професійного вигорання і умови його появи. Стадії 
професійного вигорання і групи ризику. Симптоми професійного вигорання. 
Профілактика професійного вигорання та рекомендації. Способи і прийоми 
емоційної саморегуляції. Характеристика емоційних станів. Аутогенне тренування. 
Медитація. Масаж. Сон. 

 
Література:  [1; 4-7; 16; 21-22; 23-25; 32; 36-41; 43; 45; 55-56] 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
 

1. Комунікативна культура і комунікативна професіограма сучасного фахівця.  
2. Зміст спілкування. 
3. Функції спілкування.  
4. Види спілкування.  
5. Цілі спілкування.  
6. Структура і засоби спілкування.  
7. Комунікативна, інтерактивні та перцептивна сторона спілкування.  
8. Види транзакцій.  
9. Стилі спілкування.  
10. Механізми і принципи спілкування.  
11. Бар'єри в спілкуванні. 
12. Бар'єри сприйняття і розуміння.  
13. Темперамент та його вплив на спілкування. 
14. Модальність та її вплив на комунікацію.  



 
15. Характер та його класифікація.  
16. Вербальні засоби спілкування.  
17. Поняття і складові культури мовлення.  
18. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні складові мовлення.  
19. Сприйняття і розуміння в процесі спілкування.  
20. Ділова комунікація як процес обміну інформацією.  
21. Етапи передачі інформації. Втрати змісту повідомлення при спілкуванні, їх 

причини та механізми.  
22. Психотехніка мови.  
23. Підготовка до публічного виступу.  
24. Як завоювати і утримати увагу аудиторії під час публічного виступу.  
25. Морально-психологічні особливості спору. Принципи чесного спору. 

Психологічні механізми впливу на партнера. Характеристика механізмів 
психологічного впливу.  

26. Прийоми формування атракції. 
27. Культура слухання партнера.  
28. Стилі слухання.  
29. Види слухання.  
30. Прийоми активного слухання.  
31. Типові помилки в процесі слухання.  
32. Роль невербальних засобів спілкування та їх класифікація.  
33. Кінесичні засоби комунікації.  
34. Просодичні і екстралінгвістичні засоби комунікації.  
35. Такесичні засоби комунікації.  
36. Проксемічні засоби комунікації.  
37. Ділова бесіда як вид комунікації.  
38. Структура і характеристика основних етапів ділової бесіди.  
39. Методи і прийоми ведення бесіди.  
40. Стратегія і тактика ділових переговорів.  
41. Підготовка до ділових переговорів.  
42. Технологія ведення переговорів.  
43. Створення сприятливого психологічного клімату на переговорах.  
44. Ділові наради. Загальна характеристика, види і типи нарад.  
45. Культура ділових нарад. Підготовка і ведення нарад.  
46. Показники рівня зрілості колективу.  
47. Структура колективу. Соціальні верстви колективу.  
48. Особливості спілкування в колективі "по горизонталі".  
49. Характеристика поняття "психологічна сумісність".  
50. Вимоги, що пред'являються до відносин "по горизонталі".  
51.  Норми і принципи поведінки "по горизонталі".  
52. Особливості спілкування "по вертикалі".  
53. Проблема лідерства. Типи лідерів.  
54. Лідерство і керівництво. Функції керівника.  

 



 
55. Група та її структурна організація. Характеристика групових процесів.  
56. Проблеми соціально-психологічної адаптації.  
57. Гендерний аспект у діловому спілкуванні.  
58. Особистість як суб'єкт управління.  
59. Стиль і методи керівництва.  
60. Маніпуляції у спілкуванні.  
61. Мотивація діяльності та її види.  
62. Вищі потреби працівника.  
63. Характеристика умов позитивної мотивації.  
64. Конфлікти в діловій сфері.  
65. Природа і причини конфліктів.  
66. Сутність і структура конфлікту.  
67. Поняття конфліктогена.  
68. Причини конфліктів.  
69. Динаміка конфліктів.  
70. Класифікація і характеристика конфліктів.  
71. Типи поведінки особистості в конфлікті.  
72. Вирішення конфліктів.  
73. Характеристика понять "ділова етика" і "етикет".  
74. Основні принципи ділового етикету.  
75. Особливості телефонного спілкування.  
76. Стандарти ділової переписки.  
77. Організація прийомів і правила поведінки на них.  
78. Розбіжності та проблеми міжкультурного спілкування.   
79. Особливості невербального спілкування в різних країнах світу.  
80. Підготовка до ділової комунікації з представниками інших культур.  
81. Поняття іміджу ділової людини.  
82. Внутрішній імідж людини.  
83. Характеристика поняття "стрес" і причини виникнення стресів.  
84. Ознаки стресової напруги і його причини.  
85. Профілактика та подолання стресу.  
86. Професійне вигорання та його профілактика.  
87. Характеристика синдрому професійного вигорання і умови його появи.  
88. Стадії професійного вигорання і групи ризику.  
89. Симптоми професійного вигорання.  
90. Профілактика професійного вигорання та рекомендації.  

  
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Важливою складовою підготовки спеціаліста є діагностика його самостійної 
навчально-пізнавальної діяльності. Головними компонентами контролю є: перевірка          
(виявлення рівня знань, умінь т навичок); оцінка (вимірювання на основі 
відповідних критеріїв рівня знань, умінь та навичок); облік (фіксування результатів 



 
на відповідних носіях). Діагностика навчання передбачає відповідні принципи: 
індивідуального характеру, систематичності, тематичності, єдності вимог, 
об’єктивності, всебічності, інші. 
  За допомогою самостійного контролю знань вирішуються наступні завдання: 
виявлення готовності особистості до сприймання, усвідомлення і засвоєння 
загальноосвітніх і спеціальних знань; отримання інформації про характер самосійної 
роботи у процесі аудиторного та поза аудиторного навчання; визначення 
ефективності організаційної технології учіння; виявлення правильності обсягу і 
глибини особистісного засвоєння знань, умінь та навичок.  

Міжсесійний контроль за самостійною роботою студентів із дисципліни 
“Педагогічні тренінги (практикум)” включає  поточний модульний контроль за 
бально-рейтинговою системою. Підсумковий контроль – залік. Питання на іспит 
додаються у загальному плані як “Контрольні питання”. 

В процесі вивчення курсу студенти заочної форми навчання  пишуть реферати, 
денної – реферати. Основні вимоги до їх виконання: 

• повнота та об'єктивність інформації про досліджувані явища; 
• повнота відображення основних компонентів її змісту; 
• доступність сприймання тексту як за змістом, так і за логікою визначення 

основних проблем; 
• доступність мови викладу; 
• авторське ставлення, особиста точка зору на питання роботи. 
Структура контрольної роботи (реферату): перша сторінка (див. зразок вузу); 

зміст (вступ, 1,2,3 питання, висновки, літературні джерела: 10-12; додатки, при 
необхідності). 

Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи: визначення 
теми та змісту; аналіз одержаної інформації (ґрунтовне, всебічне та глибоке 
вивчення фактів, положень та висновків з проблеми; теоретична та аналітико-
синтетична обробка дослідження); оформлення роботи (загальні та вузівські вимоги, 
обсяг - 0,5 др. арк.).  

Студенти заочної форми навчання, за вказівкою викладача, можуть виконувати 
контрольні роботи у двох видах: або ґрунтовне теоретичне дослідження зі 
спиранням на практику, або практично-теоретичне виконання роботи за варіантам. 
Номер контрольної роботи за загальною технологією дослідження студент отримує 
за номером свого прізвища в журналі, або заліковій відомості.  

 
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
1. Етика ділового спілкування. Моральні проблеми професійної діяльності. 
2. Невербальні засоби спілкування. Мова жестів. 
3. Роль простору при спілкуванні. Зони і території. 
4. Комунікативна поведінка різних народів світу (жести, міміка, манера 

мови). Національний характер жестів. 
5. Мистецтво спілкування. Комунікативні бар'єри і невдачі. 
6. Культура спору. Поведінка полемістів. Полемічне майстерність. 
7. Культура і етика ділових відносин. Конфлікти і їх подолання. 



 
8. Психологія спілкування і розуміння. 
9. Психологія груп. 
10. Діловий етикет. 
11. Імідж ділової людини. 
12. Культура світського спілкування. Правила світської бесіди. Тости та 

компліменти. 
13. Ділова бесіда: типові помилки при її проведенні. 
14. Ділові переговори. Принципи і етапи ведення переговорів. 
15. Національні стилі ведення переговорів (на прикладі однієї-двох 

національних культур). 
16. Проблеми етики і психології ділових відносин в історії філософської та 

психологічної думки. 
17. Психологічна структура особистості та практика ділових відносин.  
18. Детермінізації поведінки особистості в ділових відносинах. 
19. Рольова поведінка в ділових відносинах. 
20. Робоча група: соціально-психологічні особливості.  
21. Типи відносин в системі керівник-підлеглий.  
22. Морально-психологічний клімат і його динаміка.  
23. Класифікація психотипів особистості.  
24. Проблема лідерства: роль керівника в становленні колективу. 
25. Стиль та соціально-психологічні проблеми керівництва.  
26. «Людський фактор» в управлінні. 
27. Культура управління та ділової успіх. 
28. Імідж фірми. 
29. Конфлікти: види, структура, стадії протікання.  
30. Особливості етики ділових відносин в західноєвропейській культурній 

традиції. 
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