
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

 

 

Кафедра  Педагогіки і методики технологічної та професійної освіти 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

 

КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

 

 

підготовки студентів рівня вищої  

освіти «Бакалавр» 

 

напряму підготовки  6.010104 – Професійна освіта 
 

 

факультет    Технологічний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ – 2015 



РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО КАФЕДРОЮ Педагогіки і методики 

технологічної та професійної освіти 

 

 

 

 

УКЛАДАЧ  ПРОГРАМИ:  

 

к.п.н., ст. викладач Курчій О.В._____________________________________ 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

 

Доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В. 

 

Кандидат педагогічних наук, доцент УІПА Недосєкова Н.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання 

науково-методичною радою  

Державного вищого навчального закладу  

«Донбаський державний педагогічний університет»  

 

“_______”  ________________ 20___ р.  

 

Протокол №______ 

 

 

Перший проректор                 _________________            Набока О.Г. 

 



ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «КОМУНІКАТИВНІ 

ПРОЦЕСИ В ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 

0101 Педагогічна освіта (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

(спеціальності) «6.010104 Професійна освіта». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес організації 

комунікативної діяльності інженера-педагога. Дисципліна повинна 

забезпечити формування відповідного рівня фахової підготоки майбутніх 

інженерів-педагогів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: охорона праці, основи виробництва, 

психологія, педагогіка, теорія і методика професійного навчання, теорія і 

методика навчання, а також й інші вибіркові навчальні дисципліни фахового 

спрямування.  

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. ЗАСОБИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ. 

Змістовий модуль 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І 

ПРАКТИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікативні процеси 

у професійно-педагогічній діяльності» є формування в студентів вмінь 

систематизувати і інтегрувати сучасні теоретичні знання про педагогічне 

спілкування, допомогти студентам оволодіти комунікативними вміннями та 

сформувати у них твердої переконливості щодо необхідності постійного 

самовдосконалення у процесі взаємодії з колегами й учнями 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікативні 

процеси у професійно-педагогічній діяльності» є: надання студентам 

необхідних знань з теорії і практики професійної підготовки сучасного 

педагога й питання організації взаємовідношень між ним та його 

вихованцями, керування своєю поведінкою, володіння прийомами мистецтва 

педагогічного спілкування, покращення особистих якостей як інженера-

педагога.  

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

 соціокультурна компетентність – здатність до особистісної й 

професійної самоактуалізації й самореалізації в початковій школі на засадах 

високої світоглядно-методологічної культури,  цілісного осягнення генезису 

освіти як інституту в історичному контексті, національних аспектів філософії 

освіти; готовність до встановлення співвідношення ролі культури, науки в 



розвитку цивілізації, цінності наукової раціональності та її історичних типів, 

знання структури, форм і методів наукового пізнання, їхньої еволюції тощо; 

 інформаційна компетентність – здатність до пошуку, обробки й 

використання інформації в складних інформаційних системах, її 

інтерпретації й використання з професійною метою; готовність до 

самостійного розв’язання навчальних проблем засобами ІКТ нового 

покоління в професійно-педагогічній діяльності в умовах сучасної 

інноваційної політики;  

 комунікативна компетентність – здатність логічно, правильно, 

аргументовано і чітко будувати усне та письмове висловлювання, 

застосовувати прийоми педагогічної майстерності у професійній діяльності, 

володіти навичками публічної презентації результатів роботи, уміннями 

обирати відповідні форми і методи презентації; готовність  до грамотного 

ведення ефективної комунікації та до представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі (усно та письмово) на досконалому рівні з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

 здоров’язбережувальна компетентність – здатність майбутнього 

педагога до організації здоров’язбережувального простору навчального 

закладу; готовність оцінювати та коректувати безпеку педагогічного 

процесу в галузі професійної освіти, забезпечувати заходи з охорони праці в 

процесі роботи за фахом, проводити аналіз умов праці за показниками 

чинників виробничого середовища, виявляти потенційні джерела 

небезпечних і шкідливих явищ, причини виробничого травматизму, 

професійних захворювань;  

 акмеологічна компетентність – здатність вільно орієнтуватися в 

теоретичних та практичних аспектах педагогічної науки, критеріях та рівнях 

професіоналізму викладача професійного навчального закладу; готовність 

майбутнього фахівця до постійної самоактуалізації, мотивації високих 

досягнень, прагнення високих професійних результатів, життєвих успіхів;  

спеціальні: 

 психолого-педагогічна компетентність – здатність навчати й 

виховувати учнів професійно-технічних навчальних закладів на основі 

глибокого усвідомлення сутності навчально-виховного процесу як 

управління розвитком особистості, знання рушійних сил та специфіки 

навчально-виховного процесу як системи, її функціональних та структурних 

компонентів, сучасних концепцій навчально-виховного процесу; готовність 

до здійснення психолого-педагогічної діагностики; застосування засобів 

педагогічної майстерності педагога професійно-технічного навчального 

закладу;  
- методична компетентність – здатність розрізняти педагогічну 

технологію за її специфічними рисами; здатність розробляти науково-

методичні матеріали до проведення занять та виховних заходів відповідно до 

обраної педагогічної технології; готовність оцінювати діяльність учнів за 

критеріями інтерактивних технологій, а також оцінювати свою діяльність 

відповідно до науково-теоретичних та педагогічних знань. 



На вивчення навчальної дисципліни відведено __72__ години /_2_ 

кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

ЗАСОБИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 

ТЕМА 1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Вступ. Мета та завдання навчальної дисципліни, місце курсу в 

освітньо-професійній підготовці інженера-педагога. Психолого-педагогічні 

дослідження проблем комунікації.  

ТЕМА 2. Характеристика професії та професіограма інженера-

педагога. 

Становлення та розвиток професії «інженер-педагог». Соціально-

економічна та виробнича характеристики професії. Професіограма інженера-

педагога як модель його особистості та діяльності. Професійно-педагогічна 

компетентність інженера-педагога та її структура. 

ТЕМА 3. Спілкування як педагогічне поняття. 

Сутність поняття «спілкування» та його значення в житті людини. 

Види та рівні спілкування. Невербальні та вербальні засоби в управлінні 

педагогічним спілкуванням. Спілкування як взаємодія. Сприйняття і 

розуміння у спілкуванні.  

ТЕМА 4. Структура і стиль професійно-педагогічного спілкування. 

Поняття «педагогічне спілкування» і види спілкування. Функції 

педагогічного спілкування. Структура процесу професійно-педагогічного 

спілкування. «Бар'єри» спілкування. Стилі педагогічного спілкування. Діалог 

і монолог в педагогічному спілкуванні.  

Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному 

спілкуванні. Особистість педагога як інструмент впливу в педагогічному 

спілкуванні. Характеристика перцептивної сторони педагогічного 

спілкування. Увага і уява викладача.  

 

Змістовий модуль 2. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ТЕМА 5. Комунікативні процеси в навчанні. 

Сутність поняття «комунікація». Роль комунікативної діяльності в 

становленні людини. Модель процесу комунікації. Загальна характеристика 

комунікативних процесів в навчанні. Історичний досвід навчання способам 

комунікації. Зміст підготовки педагога до комунікативної діяльності 

(особисті показники, що найбільш важливі для педагогічної комунікації).  

ТЕМА 6. Технологія психолого-педагогічної взаємодії.  
Професійно важливі якості педагога, що необхідні для спілкування з 

аудиторією. Поняття технології психолого-педагогічної взаємодії. Стратегії 



взаємодії у спілкуванні як характеристика інтерактивного компонента 

педагогічного спілкуванні. Технологія становлення педагогічно 

цілеспрямованих взаємовідношень. 
 

 3. Рекомендована література 

Основна 

1. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 336с. 

2. Волкова Н.П. Педагогічні комунікації: Навч. посіб. / Н.П. Волкова – 

Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2002.  

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

Н.П. Волкова – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с. 

4. Гриньова В.М. Педагогічна культура майбутнього вчителя 

(навчальний посібник для студентів, викладачів та вчителів). / В.М. Гриньова 

– Харків, 1996. – 104 с.  

5. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: 

Кн. Для учителя и родителей. / А.Б. Добрович – М.: Просвещение, 1987. – 

207 с. 

6. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для 

учителя. / В.А. Кан-Кали. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с. 

7. Коваленко О.Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності: 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів інженерно-

педагогічних спеціальностей. / О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, 

Т.В. Калініченко - Харків: ВПП «Контраст», 2008. - 112с.  

8. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога : учеб. 

пособие для студентов высш. пед. учебн. заведений / И.А. Колесникова; под. 

ред. В.А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 336 с. 
9. Максимова А. А. Основы педагогической коммуникации. Учебно-

методическое пособие. / А. А. Максимов – М. : «ФЛИНТА», 2015. 

10. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, 

І.Ф.Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.  

11. Рыданова И.И. Основы педагогики общения. / И.И. Рыданова – Мн.: 

Беларуская навука, 1998. – 319 с. 

12. Устемиров К. Профессиональная педагогіка. / Устемиров К., 

Шаметов Н.Р., Васильев И.Б. – Алмааты, 2005. – 432 с. 

 

Допоміжна 

13. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства : Учебное 

пособие для студ. пед. заведений / И.П. Андриади . – М. : Издательский центр 

«Академия». – 1999. – 160 с. 

14. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. / В.И. 

Журавлев. – М., 1995. 

15. Мусатов С. Педагогічна комунікація: психологічні витоки та 

особливості / С. Мусатов // Освіта і управління. – 1999. - №3.  



16. Сердюк О.П. Основи управління комунікативним процессом: 

підручник. / Сердюк О.П. – К. : ІЗМН, 1995. 

17. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога. 

Акмеология воспитания и обучения. / М.И. Станкин / М. : Московский 

психоцоциальный институт. – 1998. – 368 с. 

18. Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно 

зорієнтованої освіти: Модульний посібник / Автори-упорядники: 

П.І.Матвієнко, Н.І.Білик, О.О.Новак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 292 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік  

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Усне опитування, захист рефератів, тестування. 

 
 


