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 ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Проблема педагогічного спілкування — одна з найважливіших у педагогіці. 

Це пояснюється тим, що з педагогічним спілкуванням пов'язані всі процеси 

освітньої сфери: навчання, виховання та розвиток особистості. Демократичні   

перетворення  у  нашій  державі     обумовлюють   нові    підходи  до особистості 

студента, його навчання, професійної підготовки. Виконання   завдань   

гуманізації  та  реалізації  особистісного   орієнтованого підходу до навчання 

студентства пов'язане як з підвищенням вимог до професійного навчання, так і з 

його переорієнтацією в бік підсилення ролі студентів,   побудови   суб'єкт-

суб'єктних   стосунків   в   системі   "викладач-студент", вироблення у майбутніх 

спеціалістів необхідних для цього вмінь та навичок спілкування.  Спілкування є 

необхідною умовою формування та зростання   фахівця.   У   навчально-

виховному   процесі   вищого   навчального     закладу  освіти   основною   

фігурою,   на  яку   покладається   відповідальне  завдання   формування   у   

студентів   комунікативних   вмінь,   є   викладач. Забезпечення організації 

навчання студентів продуктивному спілкуванню потребує ґрунтовної 

теоретичної та практичної підготовки викладацького складу з педагогіки та 

психології а також з психолого-педагогічних засад спілкування.     Навчальна     

дисципліна    «Педагогічне спілкування» спрямована на розв'язання цієї 

проблеми у підготовці  педагогів-управлінців.   

Мета дисципліни  -  сформувати у студентів наукові знання про 

педагогічне та міжособистісне спілкування, його механізми, закономірності,  

прийоми та засоби;  допомогти майбутнім  викладачам  в оволодінні   

практичними   вміннями  встановлення   контакту,   налагодженні у взаємодії та 

навчити їх застосовувати  ці знання  і вміння  у  майбутній педагогічній    

діяльності.    Педагогічне спілкування як галузь педагогічної психології вивчає 

професійне спілкування викладача (учителя) з студентами (учнями) в процесі 

навчання і виховання. 

Завдання  навчальної дисципліни «Педагогічне спілкування»:  

- формування у студентів уявлення про ефективну освітню організацію;  



- вивчення факторів внутрішнього, зовнішнього середовища освітньої 

організації, опанування  технологій педагогічного спілкування;  

- набуття вміння, здійснювати розподіл повноважень та відповідальності 

між структурними ланками (підрозділами) організації, використовуючи 

установчі документи та типові управлінські технології; 

 - набуття досвіду створення освітньої організації на основі вивчення 

технологій педагогічного спілкування;  

- діагностика у системі педагогічного спілкування. 

Зміст   навчальної  програми   з   дисципліни   базується   на  концепції 

спілкування В.О.Артьомова, О.О.Бодальова, А.Ф.Бондаренко,  А.А. Брудного, 

Л.С.Виготського,  Н. А. Головань,  А.В.Петровського, теорії формування 

особистості та її розвитку   в   процесі   діяльності   й   спілкування (Б.Г.Ана- 

ньєв, Г.О.Балл, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн та ін.), 

положеннях стосовно закономірностей,  механізмів спілкування (К.А.Альбуха 

нова-Славська, Г.М.Андреєва, Я.Л.Коломинський, В.А.Семиченко), професійної 

підготовки студентів (О.А.Абдулліна, В.О.Кан-Калик, Г.М.Сагач), основних 

закономірностей,  принципів,  методів,   форм  навчання  та  виховання,  що 

вирішує   завдання   теоретичної   і   практичної   підготовки    студентів до 

майбутньої педагогічної діяльності.  

Методологічним підґрунтям програми стала концепція персоналізації А. В. 

Петровського. Аналіз цієї концепції показує, що педагогічне спілкування у 

педагогічній діяльності слід розглядати в кількох площинах: як комунікацію, як 

особистісно-об'єктне явище і як особистісно-суб'єктний феномен. Це й 

визначило структуру навчальної дисципліни, яка складається з двох модулів: 

«Педагогічне спілкування як соціально-психологічний феномен», «Педагогічне 

спілкування як суб’єктивне явище».   

Міждисциплінарні зв’язки : 

Дисципліни,   з   якими   перетинається   «Педагогічне спілкування»:   

"Теорія і методика виховної роботи", "Загальна та професійна педагогіка", 



"Загальна та професійна психологія", "Педагогічна майстерність", "Педагогічна 

етика  та естетика", "Філософія", інші. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- сутність міжособистісного спілкування, його види та функції, рушійні   

сили, структурні компоненти та особливості;   

- особливості соціальної перцепції; 

- стилі спілкування, основні стратегії та тактики впливу на людину;  

- види порушень спілкування та комунікативні бар'єри. 

В результаті вивчення дисципліни слухач повинен уміти: 

- здійснювати аналіз комунікативної діяльності; 

- інтерпретувати невербальні засоби спілкування; 

- здійснювати рефлексивне слухання, надавати зворотний зв'язок; 

- визначати та долати труднощі спілкування. 

Тематика і плани занять враховують сучасні вимоги вищої школи. 

Програма курсу розрахована на два модулі.                                       

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ: 

Змістовий модуль 1. Педагогічне спілкування як соціально - педагогічний 
феномен. 

Змістовий модуль. 2. Педагогічне спілкування у площині особистісно-
рольових взаємостосунків і взаємодії.  



 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 «Педагогічне спілкування» 

№ ПП Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль 1. Педагогічне спілкування як соціально-

педагогічний феномен. 

1 Теоретико - методичні засади педагогічного спілкування. 

2 Вербальне педагогічне спілкування. 

3 Невербальне педагогічне спілкування. 

4 Види і форми педагогічного спілкування. 

5 Засоби психологічного впливу 
у педагогічному спілкуванні. 

6 Почуття та емоції у спілкуванні. 

 Змістовий модуль 2. Педагогічне спілкування в площині 

особистісно-рольових взаємостосунків і взаємодії. 

7 Стильові і субординаційно-рольові взаємостосунки. 

8 Культура педагогічного спілкування: сутність, компоненти. 

9 Культура спілкування у навчальному закладі. 

10 Ускладнене педагогічне спілкування. 

11 Викладач як суб’єкт педагогічного спілкування. 

12 Ефективне педагогічне спілкування. 

 
Разом  годин: 108  

 

 

 
 
 

 



 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ» 

Змістовий модуль 1. Педагогічне спілкування як соціально-педагогічний 
феномен 

Тема 1. Теоретико - методичні засади педагогічного спілкування 

 Мета, завдання та зміст курсу. Теорії спілкування. Аналітичні моделі 

комунікації (лінійна, інтерактивна та транзакційна комунікативна модель). 

Потреби та мотиви особистості у спілкуванні. Види та функції міжособистісної 

взаємодії. Соціально-рольовий, діловий і інтимно-особистісний рівень 

спілкування. Структурний аналіз спілкування: інтерактивний, перцептивний та 

комунікативний бік. Методи дослідження спілкування: 1) методи визначення 

особливостей спілкування   та   виміру   особистісно-комунікативних   якостей;   

2)   методи дослідження міжособистісних відносин; 3) методи дослідження 

соціальної мотивації в сфері спілкування; 4)методу вимірювання відношення до 

себе, самооцінки, самоповаги та психологічного захисту. 

Література: [2, 4, 5, 9, 10,14, 15, 18, 21, 24, 25, 46] 

 

Тема 2.  Вербальне  педагогічне спілкування 

Структура вербальної педагогічної комунікації. Типові ознаки вербальних 

комунікативних дій. Якісні особливості вербального педагогічного спілкування. 

Структура мовленнєвої комунікації (схема комунікативного акту). Мовлення та 

взаєморозуміння (денотація та конотація, полісемія, синонімія. Правила, 

стратегії і тактики мовленнєвої комунікації. Функції мовлення в 

міжособистісному спілкуванні. Особливості мовлення в соціально 

орієнтованому спілкуванні. Мовлення як засіб утвердження соціального статусу. 

Визначення основних факторів, які впливають на характер мовленнєвого 

спілкування на прикладі діалогу літературних персонажів. Виділення етапів 

розвитку розмови героїв, визначення змін мовленнєвих ролей. Мовленнєві 

прийоми, використані учасниками для демонстрації соціального статусу, 



ставлення до співрозмовника. Особливості мовленнєвої поведінки, що сприяють 

реалізації цілей героїв. 

Література: [2, 4, 5, 17, 19, 24, 26, 28, 30, 33, 37]. 

 

Тема 3. Невербальна педагогічне спілкування 

Місце   та  функції   невербальної   комунікації   в   міжособистісному 

спілкуванні.  Основні канали  невербальної комунікації.  Кінесіка.  Міміка. 

Контакт очей. Поза. Жести. Такесіка. Проксеміка. Акустичні засоби передачі 

невербальної інформації. Проблема інтерпретації невербальної поведінки 

Демонстрація різних емоційних станів за посередництва лише міміки, жестів, 

міміки та жестів разом. Аналіз використання невербальних засобів спілкування з 

точки зору їх природності, доречності, міри інтенсивності, впливу на сприйняття 

змісту повідомлення кольору та стилю одягу, прикрас, косметики, зачіски. 

Література: [4, 12, 15, 17, 19,  25, 27, 31, 33, 44, 54] 

 
Тема 4. Види і форми педагогічного спілкування 

Монологічне педагогічне  спілкування. Повідомлення. Педагогічне 

спілкування в психологічній ситуації. Доповідь. Лекція. Психологічні закони 

організації навчальної інформації. Закон структурних частин. Закон асоціацій. 

Закон сенсорності. Закон структурної чіткості. Діадічне педагогічне  

спілкування. Діалог. Передача інформації під час діалогу. Діалог на стадії 

аргументації. Спростування доказів співрозмовника. Завершення діалогу.  

Фронтальне педагогічне  спілкування. Дискусія.  

Література: [2, 4, 5, 9, 10,14, 15, 18, 21, 24, 25, 46] 

 

Тема 5. Засоби впливу у педагогічному спілкуванні 

Загальна характеристика засобів педагогічного впливу.  Когнітивні засоби 

педагогічного впливу.  Емоційні засоби психологічного впливу.  Поведінкові 

засоби педагогічного впливу.  Психологічні особливості оцінних впливів у 

ситуації опитування.  Усвідомлюваний і неусвідомлюваний педагогічний вплив 



у спілкуванні. Соціальна перцепція. Спрямоване формування першого 

враження. Типові помилки першого враження. Каузальна атрибуція. Зовнішність 

та особистість, тип конституції та риси характеру. Роль установки у сприйманні. 

Стереотипи та їх загальні характеристики. Фізіономічні стереотипи та 

стереотипи зовнішності. Національні та етнічні стереотипи. Професійні 

стереотипи. Забобони і упередження. 

Фактори ефективного слухання. Цілі слухання. Поняття зворотного зв'язку. 

Види зворотного зв'язку: оціночний, без оціночний. Стилі слухання: не  

рефлексивне слухання, рефлексивне слухання, емпатичне слухання. Види 

рефлексивних відповідей. Підготовка та виголошення промови. Спостереження 

за невербальною поведінкою партнерів-промовців а ї аналіз. Написання доповіді 

чи звернення. Визначення ідеї та головних аспектів питання, якому присвячено 

текст. Порівняння власного враження від прочитаного з авторським задумом. 

Вивчення найбільш характерних рис стереотипного образу представників різних 

професій та соціальних груп. Оцінка міри спів падіння образу конкретних людей 

зі стереотипним уявленням про певну групу, до якої вони належать. Взаємодія 

партнерів при відсутності зворотного зв'язку. Взаємодія з обмеженим та вільним 

зворотнім зв'язком. Обговорення результативності контактів (швидкості 

досягнення мети, відповідності результатів меті). Інтерпретація висловлювань. 

З'ясування, перефразування, резюмування. 

Література: [1, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 28,  36] 

 

Тема 6. Почуття та емоції у спілкуванні 

Визначення почуттів та емоцій. Організуюча функція емоцій. Особливості 

емоційних переживань в міжособистісному спілкуванні. Види соціальних 

емоцій. Мова емоцій. Усвідомлення емоцій. Аналіз емоційної поведінки. 

Способи управління емоціями та почуттями. Зараження власними емоціями 

іншого. 

Література: [14, 18, 20, 27, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 52] 

 



Змістовий  модуль 2. Педагогічне спілкування в площині особистісно-

рольових взаємостосунків і взаємодії 

Тема 7. Стильові і субординаційно-рольові взаємостосунки 

Зумовленість педагогічного спілкування субординаційно-рольовими 

взаємостосунками. Загальна характеристика ролей у педагогічному спілкуванні. 

Статусна диференціація ролей викладача і студента. Види педагогічного 

спілкування у системі субординаційно-рольових взаємостосунків. Прийоми  

субординаційно-рольового педагогічного спілкування.  Рівні, стилі й типи 

педагогічного спілкування. Теоретичне обґрунтування стилів педагогічного 

спілкування. Типи позицій у педагогічному спілкуванні. Типові особливості 

порушення суб’єктами учіння поведінкових норм. 

Література: [2, 3, 5, 8, 10, 14, 17, 21, 26, 29,46] 

 

Тема 8. Культура педагогічного спілкування: сутність, 

компоненти 

Напрями дослідження проблеми культури педагогічного спілкування. 

Поняття про культуру педагогічного спілкування. Структурні компоненти 

культури педагогічного спілкування. Основні характеристики культури 

педагогічного спілкування.  Правила культури педагогічного спілкування. 

Правила ефективного педагогічному спілкування. Правила для слухача.  

Формальне та неформальне міжособистісне спілкування. Довірливе спілкування, 

його функції та стадії. Специфіка довірливого спілкування. Довірливість та 

відкритість. Довірливість та наївність. Псевдодовіра. Поняття міжособистісної 

атракції. Основні психологічні закони атракції. Зовнішні фактори атракції: 

потреба у афіліації, емоційний стан, просторова близькість. Внутрішні фактори 

атракції: фізична привабливість, стиль спілкування, схожість, доповнюваність, 

підтримка. 

Література: [7, 14, 16, 21, 22, 38, 40, 44, 45, 47, 48] 

 

 



Тема 9. Культура спілкування у навчальному закладі 

Педагогічно - ділове спілкування як міжособистісна взаємодія. Культура 

спілкування у педагогічному колективі.  Правила професійно-педагогічного 

етикету. Культура педагогічної комунікації. Особливості міжособистісної 

взаємодії в педагогічному середовищі. Форми міжособистісної взаємодії в 

освітянському середовищі. Проблема сумісності в групі педагогічних 

працівників, на кафедрі. Елементи сумісної діяльності п. Особливості 

організаційної структури, які найбільше впливають на поведінку людей в межах 

освітньої організації. Доречність щирості між діловими партнерами. Ділова 

бесіда та ділова нарада. Значення міжособистісної сумісності для успішності 

навчально-виховного процесу.  

Література: [1, 6, 9, 10, 21, 22, 23, 28, 36, 38, 41, 50] 

 

Тема 10. Ускладнене педагогічне спілкування 

Загальна характеристика ускладненого педагогічного спілкування.  Поняття 

про ускладнене педагогічне спілкування. Труднощі спілкування. Поширеність 

труднощів спілкування в різних вікових групах. Функції ускладненого 

педагогічного спілкування. Основні чинники ускладненого педагогічного 

спілкування. Порушення спілкування та комунікативні бар'єри. Сором'язливість 

як специфічна трудність міжособистісного спілкування. Природа 

сором'язливості. Психологічний зміст феномену сором'язливості. Типи 

сором'язливості. Дефіцитне спілкування. Аутистичність та відчуженість. 

Дефектне спілкування. Акцентуації характеру та дефекти спілкування. Типи 

акцентуації та особливості спілкування. Ригідність та тривожність як фактори 

дефектного спілкування. Деструктивне спілкування. Корисливі форми 

спілкування: брехня, обман, неправда. Агресивно-конфліктна взаємодія. 

Закономірності агресивної поведінки та взаємодії. 

Зв'язок наявності труднощів міжособистісного спілкування з фактом 

порушення міжособистісних відносин. Сором'язливість та нерішучість, 

сором'язливість та замкненість. Безсоромність та агресивність. Причини 



самотності. Риси характеру, пов'язані з відчуженістю. Сутність дефектів 

спілкування. Прояви дефектів спілкування у тривожних та ригідних людей. 

Нарцисична особистість та агресивність. Наслідки спостереження насилля та 

агресії по телебаченню. 

Література: [4, 7, 13, 21, 22, 32, 34, 40, 42, 43, 45] 

Тема 11. Викладач як суб’єкт педагогічного спілкування 

Проблема суб'єкта і суб'єктності в руслі філософсько-психологічних ідей. 

Мотиваційна детермінованість педагогічного спілкування .  Афіліативна 

мотивація суб'єктів педагогічного спілкування. Комунікативна настанова 

вчителя як суб'єкта педагогічного спілкування.  Самоактуалізація суб'єктів 

педагогічного спілкування.  Психологічні особливості професійної і 

громадянської самосвідомості викладача.  Зумовленість педагогічного 

спілкування самооцінкою педагога. Відповідальність викладача як суб'єкта 

педагогічного спілкування. 

Література: [1, 3, 5, 12, 14, 21, 22, 26, 29, 36, 46] 

 

Тема 12. Ефективне педагогічне спілкування 

Поняття, критерії та рівні успішності спілкування. Товариськість. 

Контактність як важлива умова успішності спілкування. Комунікативна 

сумісність. Адаптивність. Поняття особистого впливу. Типи особистого впливу. 

Наслідки фрустрації   в   прояві   здатності   особистого   впливу.   

Переконувальність. Переконувальність та статус людини в групі. Лідерство та 

його різновиди. Основні стратегії та тактики впливу на людину. Переконання та 

навіювання. Маніпуляції в спілкуванні. Засоби та механізми маніпулятивного 

впливу. Розпізнання маніпуляції та захист від неї. Найефективніша тактика 

впливу на людей різних статусних позицій, знайомих чи незнайомих, друзів, 

групу. Маніпулювання та розвивальний вплив. Культура та стиль спілкування. 

Чоловічий та жіночий стиль спілкування. Статево-рольові стереотипи. 

Андрогінність та особливості чоловічого та жіночого особистого впливу.  



Поняття педагогічно інтелекту. Дослідження соціального інтелекту. 

Соціальна компетентність. Взаємозв'язок соціального інтелекту та соціальної 

компетентності. 

Література: [4, 16, 20, 22, 23, 24, 32, 36, 43, 49, 54] 

 

ТЕМИ  РЕФЕРАТІВ 

1. Теоретичні підходи до педагогічного спілкування. 

2. Спілкування як психолого-педагогічна категорія. 

3. Методи дослідження спілкування. 

4. Монологічне педагогічне спілкування. 

5. Мовлення у педагогічного спілкування. 

6. Діадичне педагогічне спілкування. 

7. Фронтальне педагогічне спілкування. 

8. Невербальна комунікація. 

9. Стиль спілкування та сумісність людей. 

10. Емоційні засоби педагогічного впливу. 

11. Поведінкові засоби педагогічного впливу. 

12. Міжособистісне сприймання у педагогічному спілкуванні. 

13. Стильові і субординаційно-рольові взаємостосунки. 

14. Структурні компоненти культури педагогічного спілкування. 

15.  Феномен особистого впливу викладача. 

16.  Культура педагогічного спілкування. 

17. Основні характеристики культури педагогічного спілкування. 

18. Правила культури педагогічного спілкування. 

19. Культура спілкування у педагогічному колективі. 

20. Культура педагогічної комунікації. 

21. Культура педагогічної комунікації. 

22. Вчитель як суб'єкт педагогічного спілкування. 

23. Мотиваційна детермінованість педагогічного спілкування. 

24. Відповідальність учителя як суб'єкта педагогічного спілкування. 



25. Ефективне спілкування.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Спілкування як психолого-педагогічна категорія.  

2. Методи дослідження спілкування. 

3. Функції педагогічного спілкування. 

4. Міжособистісне педагогічне спілкування. 

5. Структура мовленнєвої комунікації. 

6. Монологічне педагогічне спілкування. 

7. Мовлення у педагогічного спілкування. 

8. Мовленнєві прийоми.  

9. Діадичне педагогічне спілкування. 

10. Довірливість, відкритись та наївність у педагогічному спілкуванні.  

11. Фронтальне педагогічне спілкування. 

12. Невербальна комунікація. 

13. Функції  невербальна комунікація. 

14. Основні елементи невербальна комунікація. 

15. Стиль спілкування та сумісність людей.  

16. Темперамент та  стиль спілкування. 

17. Емоційні засоби педагогічного впливу. 

18. Поведінкові засоби педагогічного впливу. 

19. Міжособистісне сприймання у педагогічному спілкуванні. 

20. Фактори ефективного слухання. 

21. Почуття та емоції у спілкуванні. 

22. Стильові і субординаційно-рольові взаємостосунки. 

23. Підготовка та виголошення промови. 

24. Загальна характеристика засобів педагогічного впливу. 

25. Когнітивні засоби психологічного впливу. 

26. Психологічні особливості оцінних впливів у ситуації опитування.  

27. Структурні компоненти культури педагогічного спілкування. 



28.  Феномен особистого впливу викладача. 

29. Довірливе спілкування. 

30. Ділове спілкування. 

31. Усвідомлюваний і неусвідомлюваний педагогічний вплив у спілкуванні. 

32. Рівні, стилі й типи педагогічного спілкування 

33. Переконання та навіювання. 

34. Маніпуляції у спілкуванні. 

35. Формальне та неформальне педагогічне спілкування. 

36.  Поняття про культуру педагогічного спілкування.  

37. Основні характеристики культури педагогічного спілкування. 

38. Правила культури педагогічного спілкування. 

39. Культура спілкування у педагогічному колективі. 

40. Культура педагогічної комунікації. 

41. Культура педагогічної комунікації.  

42. Поняття про ускладнене педагогічне спілкування. 

43. Функції ускладненого педагогічного спілкування. 

44. Основні чинники ускладненого педагогічного спілкування. 

45. Сором’язливість ,  нерішучість замкненість у спілкуванні. 

46. Сутність дефектів спілкування. 

47. Акцентуації характеру  та дефекти спілкування.  

48. Викладач  як суб'єкт педагогічного спілкування. 

49.  Комунікативна настанова викладача як суб'єкта педагогічного спілкування. 

50. Формування стилю спілкування. 

51. Самоактуалізація суб'єктів педагогічного спілкування. 

52. Зумовленість педагогічного спілкування самооцінкою педагога. 

53. Психологічні особливості професійної і громадянської самосвідомості 

викладача. 

54. Порушення спілкування та комунікативні барєри. 

55. Афіліативна мотивація суб'єктів педагогічного спілкування. 

56. Мотиваційна детермінованість педагогічного спілкування. 



57. Відповідальність учителя як суб'єкта педагогічного спілкування. 

58. Поняття ефективного спілкування.  

59. Комунікативна сумісність. 

60. Статево-рольові стереотипи у педагогічному  спілкуванні. 
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