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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни): 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Професійно-

педагогічна комунікація вчителя фізичної культури» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014.11 

«Середня освіта (Фізична культура)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійно-педагогічне 

спілкування вчителя; конфліктні ситуації у педагогічному спілкуванні та їх 

розв’язання; засоби професійно-педагогічної комунікації. 

2. Мета навчальної дисципліни: допомогти майбутньому педагогові 

через пізнання особливостей обраної професії визначити роль спілкування у 

професійній діяльності, вимоги до спілкування і рівень особистої готовності 

відповідати цим вимогам, забезпечити оволодіння теоретичними знаннями з 

професійно-педагогічної комунікації майбутніх учителів та сформувати 

педагогічні уміння й навички, які знадобляться у подальшій професійній 

діяльності. 

3. Пререквізити. Курс має міждисциплінарний характер і поєднує в собі 

педагогічний, психологічний, соціальний і методично-фізкультурний 

компоненти. Це навчальна дисципліна, становленню і розвитку якої сприяли 

різні галузі науки (етика, психологія, філософія, соціологія). Найсуттєвіший 

вплив на неї, звичайно, справили етика, педагогіка і психологія – науки, що 

займаються людинознавством і вивчають одну і ту ж природу людської 

поведінки і чинники, що впливають на життєдіяльність людей та їхню 

взаємодію. 

4. Результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студенти повинні 

знати: 

 особливості професійно-педагогічного спілкування; 

 сутність, зміст, структуру, функції професійно-педагогічної 

комунікації, відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства й 

української школи; 

 соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі; 

 педагогічні конфлікти, їх види і причини виникнення; 

 культуру мови і культуру мовлення вчителя; 

 вербальну, невербальну, комп’ютерну комунікації учителя, їх засоби, 

можливості, взаємозв’язки в процесі обміну інформацією; 

вміти: 

 застосовувати знання з професійно-педагогічної комунікації 

майбутнього вчителя у теорії та практиці педагогічної діяльності; 

 правильно планувати спільні дії, узгоджено виробляти, ухвалювати і 

реалізовувати рішення, їх ефективність гармонійності у педагогічному 

колективі; 

 виявляти причини виникнення, форми розвитку сферу й динаміку 

педагогічного конфлікту; 

 успішно використовувати стилі вирішення конфліктної ситуації; 

урегульовувати конфліктні ситуації; запобігати виникненню конфліктних 

ситуацій; обрати ефективні способи подолання педагогічного конфлікту; 



 застосовувати власний вербальний репертуар для передавання 

інформації; 

 використовувати для означення певного рівня втілення мовних засобів 

у повсякденному усному і писемному спілкуванні; володіти технікою 

мовлення; дотримуватись мовленнєвого етикету; 

 гнучко використовувати власний невербальний репертуар для 

передавання інформації; кодувати невербальну поведінку під час організації 

навчально-виховного процесу; «зчитувати» невербальну інформацію, що 

передається суб’єктом комунікації. 
 

Формування програмних компетентностей 
Індекс в 

матриці ОП 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 3. Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного 

оцінювання. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології. 

ЗК 7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та 

письмово). 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання у фізичному вихованні 

ФК 4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння 

учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності 

та корекції навчально-виховного процесу з фізичного 

виховання. 

ФК 8. Здатність вести документацію, що забезпечує процес навчання 

з фізичної культури в середніх загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

ФК 12. Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: 

цілеспрямованість, організованість, працьовитість, 

відповідальність, громадянськість, комунікативність. 

ФК 14. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. 

за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 

необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, 

професійного та особистісного розвитку. 

Програмні результати навчання (знання) (ПРЗ) 

ПРЗ 7. Знає вимоги до оформлення документації та основні 

закономірності побудови документів для здійснення 

навчального процесу в галузі фізичної культури та спорту. 

Програмні результати навчання (уміння) (ПРУ) 

ПРУ 1. Уміє проводити дослідження на відповідному рівні, 

здійснювати пошук, обробку та аналізу інформації з різних 

джерел, вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх 



подальшої реалізації в практиці. 

ПРУ 2. Спроможний розвивати педагогічну думку, методи 

педагогічного контролю і контролю якості навчання, актуальні 

дидактичні технології 

ПРУ 6. Уміє розробляти навчально-методичні матеріали (робочі 

програми, навчально-тематичні плани) на основі освітнього 

стандарту та зразкових програм з урахуванням виду освітньої 

установи, особливостей класу / групи та окремих учнів. 

Програмні результати навчання (комунікація) (ПРК) 

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і Уміє використовувати їх при 

роботі з колективом займаються і кожним індивідуумом. 

ПРК 2. Володіє прийомами формування через засоби масової 

інформації, інформаційні та рекламні агентства громадської 

думки про фізичну культуру як частини загальної культури і 

факторі забезпечення здоров'я. 

ПРК 3. Здатний з дотриманням етичних норм формувати 

комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, 

учнями й вихованцями та їхніми батьками. 

ПРК 4. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює 

в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших 

професійних об’єднаннях). 

ПРК 5. Здатний розуміти значення культури як форми людського 

існування, цінувати різноманіття та мультикультурність світу і 

керуватися у своїй діяльності сучасними принципами 

толерантності, діалогу і співробітництва. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни:  
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Денна        –   –   – залік  

Заочна        –   –   – залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

лк сз лаб інд с.р. лк сз лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУ-

ВАННЯ ЯК ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. 13 2 4   7 13 1    12 



Особливості 

професійно-

педагогічного 

спілкування. 

Тема 2.  

Педагогічне 

спілкування як 

провідна складова 

професійно-

педагогічної 

комунікації. 

14 2 4   8 13 1    12 

Тема 3.  

Соціально-

психологічний 

клімат 

педагогічного 

колективу. 

13 2 4   7 14 2    12 

Разом за ЗМ 1 40 6 12   22 40 4    36 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ У 

ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ ТА ЗАСОБИ 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Тема 4.  

Педагогічні 

конфлікти. 

Розв’язання та 

усунення 

педагогічних 

конфліктів. 

14 2 4   8 13 1 1   11 

Тема 5.  

Вербальні засоби 

професійно-

педагогічного 

спілкування.  

11 2 2   7 12,5 1 0,5   11 

Тема 6. 

Невербальні засоби 

професійно-

педагогічного 

спілкування. 

12 2 4   7 12,5 1 0,5   11 

Тема 7.  

Культура мови і 

культура мовлення 

вчителя. 

13 1 4   7 12 1    11 

Разом за ЗМ 2 50 7 14   29 50 4 2   44 

Усього годин 90 13 26 - - 51 90 8 2 - - 80 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Назва теми 

1. Національні особливості спілкування. 

2. Моральні передумови спілкування у педагогічному процесі. 

3. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури педагогічного спілкування. 

4. Індивідуальна бесіда як форма спілкування. 

5. Колективне обговорення проблем і шляхи їх вирішення у педагогічному процесі. 

6. Етичні та психологічні вимоги до публічних виступів. 

7. Шляхи розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів. 



* ІНДЗ – в цілому для навчальної дисципліни за рішенням викладача – написання та 

захист наукового повідомлення, виконання практичного завдання на задану тему: 

– доповідь на тему «Правила спілкування Дейла Карнегі, Еріка Берна, Еверетта 

Шострома»; 

– ессе на тему «Уникнення реплік і висловлень, що створюють бар’єри комунікації»;  

– реферат на тему (за вибором) і представлення результатів роботи як доповідь з 

використанням мультимедійної презентації:  

 

№ 

з/п 

Теми рефератів 

1 Предмет педагогічного спілкування як складової частини гуманістичної 

педагогіки. 

2 Історичний генезис та витоки педагогічного спілкування як галузі педагогічних 

знань. 

3 Основні положення педагогіки співпраці. 

4 Спілкування як психолого-педагогічне поняття. 

5 Педагогічний такт як професійне уміння вчителя.  

6 Сутність педагогічного спілкування та його види. 

7 Причини виникнення конфліктів між педагогами та учнями. 

8 Шляхи попередження конфліктних ситуацій. 

9 Роль мовних здібностей у педагогічному спілкуванні. 

10 Історичний аспект дослідження і вивчення процесу спілкування. 

11 Основні види ділового спілкування вчителя. 

12 Основні типи педагогічного спілкування. 

13 Основні етапи професійно-педагогічного спілкування. 

14 Роль мовленнєвих здібностей і їх роль у педагогічному спілкуванні. 

15 Компоненти техніки спілкування та мовленнєвої техніки. 

16 Основні правила тактовного ведення бесіди.  

17 Загальні норми ділового спілкування. 

18 Особливості методики вступу в контакт і ведення діалогу з партнером. 

19 Основні шляхи удосконалення мовлення вчителя. 

20 Комунікація як педагогічне явище.  

21 Комунікативні вміння і комунікативні здібності. 

22 Комунікативність партнерів та їх характеристика. 

23 Комунікабельність як професійна якість особистості. 

24 Особливості комунікативної компетентність вчителя. 

25 Формування педагогічно раціональних взаємовідносин. 

26 Взаєморозуміння як основа психологічного спілкування. 

27 Педагогічне спілкування у сім'ї. 

28 Статеві відмінності та їх роль у процесі спілкування. 

29 Основні поняття і функції мовної поведінки. 

30 Внесок В.О.Сухомлинського у подолання авторитарної позиції педагога. 

ІНДЗ може бути використане один раз (максим. оцінка – 10 балів) з обов’язковим 

захистом та мультимедійним представленням на семінарському занятті. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю:  
Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1) усне та письмове індивідуальне та фронтальне опитування; 

2) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу за навчальними темами;  

3) моделювання фрагментів занять;  



4) виконання студентами індивідуальних науково-дослідницьких завдань;  

5) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання 

навчально-професійних задач). 

Форма підсумкового  контролю – залік.  

Засоби оцінювання: 
контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

«зараховано» 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

60 – 69 D 

50 – 59 Е 

35 – 49 FX 
«незараховано» з можливістю  

повторного складання 

0 – 34 F 

«незараховано»  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (залік) 

Поточне оцінювання  

аудиторна та самостійна робота) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 

5 10 10 10 5 5 5 

Модуль-контроль – 5 балів Модуль-контроль – 5 балів  

100 Разом – 30 балів Разом – 30 балів 

Підсумковий модуль – 40 

 

Тема 1. Особливості професійно-педагогічного спілкування. 
Тема 2.  Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації. 

Тема 3. Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу. 
Тема 4. Педагогічні конфлікти. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів. 

Тема 5. Вербальні засоби професійно-педагогічного спілкування. 

Тема 6. Невербальні засоби професійно-педагогічного спілкування. 

Тема 7. Культура мови і культура мовлення вчителя. 
 

 

5. Рекомендована література – основна 
1. Абрамович С.Д. Риторика та гомілетика. Ч. 1: Навч. посібн. для студентів теологічних, 



філософських і філологічних факультетів університетів / Абрамович С.Д. – Чернівці : 

Рута, 1995. – 170 с. 

2. Білецький А.О. Про мову і мовознавство А.О. Білецький. – К., 1996.  

3. Бородкина Г.Е. Рекомендации по разработке методического комплекса занятий по теме 

«Конфликт» / Бородкина Г.Е., Заремба Г.Ф. – М., 1988.  

4. Ділова українська мова / За ред. проф. О.Д. Горбула. – К., 2000. 

5. Журавлев В.Й. Основы педагогической конфликтологии : Учебник / Журавлев В.Й. – 

М., 1995. 

6. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів / Зайченко І.В. – Чернігів, 2003. – 528 с. 

7. Иванова Т.В. Культура педагогического общения : Программа курса / Иванова Т.В. – 

К., 2003. – 27 с. 

8. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / Кан-Калик В.А. – М., 1987. 

9. Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П. Коваль. – К., 1992. 

10. Корнелиус X. Выиграть может каждый / Корнелиус X., Фэйр Ш. // Как разрешать 

конфликты : Пер. с англ. – М., 1992.  

11. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. 

Л.М. Проколієнко / Костюк Г.С. – К., 1989. 

12. Кочерган М.П. Вступ до загального мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – К., 

1999. 

13. Культура педагогічного спілкування : Метод, рекомендації до вивчення курсу 

педагогіки / Укл. О.М.Єремук, Л.І.Кобилянська, Л.В.Мафтин, І.М.Петрюк. – Чернівці : 

Рута, 2001. – 16 с. 

14. Культура речи педагога : Учеб. пособие для студ. высш. педучеб. заведений / 

Н.Десяева, Т.А.Лебедева, Л.В.Ассуирова. – М., 2003. – 192 с. 

15. Культура спілкування : Навч.-метод. посібник / Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко 

С.В., Щербань П.М. – К., ІЗМН, 1997. – 328 с. 

16. Лабунская В.А. Способность к психологической интерпретации невербального 

поведения / Лабунская В.А. // Вопр. психологии. – 1987. – № 3.  

17. Латынов В.В. Речевое воздействие в условиях публичной дискуссии (на материале 

парламентских виступлений) / Латынов В.В. // Психол. журн. – 1984. – № 1.  

18. Макаров С.Ф. Разрешение конфликта / Макаров С.Ф. // ЭКО. – 1989. – № 7.  

19. Некрасова Ю.Б. Основные принципи коррекции нарушения речевого общения / 

Некрасова Ю.Б.  // Вопр. психологии. – 1986. – № 5.  

20. Ниренберг Д. Как читать человека словно книгу : Пер. с англ. / Ниренберг Д., Калеро 

Г.– М., 1988. 

21. Паюк Б.Л. Проблеми конфлікту та методичні рекомендації з їх профілактики / 

Б.Л. Паюк // Педагогіка і психологія. – 1997. – №4. 

22. Педагогічна майстерність : Підручник / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф. Кривоніс та 

ін. / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – 349 с. 

23. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : Навч. посібник. 2-ге вид., 

стереотип. / О. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 240 с. 

24. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л. Е. Орбан. – К., 1997. – 

192 с. 

25. Радчук В.М. Психологія конфліктів робоча книга вихователя. Випуск 2 / Упорядники: 

Ю.В.Буган, В.І.Уруський / Радчук В.М. – Тернопіль : Астон, 2003. – 300 с. 

26. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процес се / Рыбакова 

М.М. – М. : Просвещение, 1991. – С. 6-42, 100-115. 

27. Сагач Г.М. Золото слів: Навчальний посібник для середніх і вищих навчальних закладів 

/ Сагач Г.М. – К. : Райдуга, 1993. – 378 с. 

28. Скотт Д.Г. Конфликты. Пути их преодоления / Скотт Д.Г. – Саратов, 1991. 

29. Степаненко В. Етика в проблемних і аналітичних задачах : Навч. посіб. / В. Степаненко. 

– К., 1998. 

30. Сухарев В. Искусство распознания людей / В. Сухарев. – Донецк, 1998. 



31. Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан. – К., 1986. 

32. Фейгенберг Е.Я. Некоторые аспекты невербальной коммуникации: за порогом 

рациональности / Фейгенберг Е.Я., Асмолов А.Г. // Психол. журн. – 1989. – № 6. 

33. Филипчук В.С. Спілкування як соціально-педагогічна взаємодія. Навч.-довідниковий 

посібник / Филипчук В.С. – Чернівці : Рута, 2001. – 96 с. 

34. Чмут Т.К. Культура спілкування : Навч. посіб. / Т.К. Чмут. – Хмельницький, 1996. 

35. Чмут Т.К. Культура спілкування як цілісний феномен / Т.К. Чмут // Проблеми загальної 

та педагогічної психології : Зб. наук. праць. – 2000. – № 2. 

 

6. Інформаційні ресурси 
Пошукові системи: 

– www.google.com.ua/; 

– http://www.yandex.ru/; 

– http://www.yahoo.com/; 

– http://www.rambler.ru/; 

– http://meta.ua/. 

Освітні ресурси: 

– http:://www.mon.gov.ua/ (Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України); 

– http:://www.apsu.org.ua (Академія педагогічних наук України); 

– http:://osvita.org.ua (Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі 

навчальні заклади України і Росії); 

– http:://www.ednu.kiev.ua/ (Educational Network Ukraine. Українські інформаційні 

ресурси, пов’язані з освітніми організаціями, вищі навчальні заклади, докладна інформація 

про системи освіти найбільш розвинених країн, гранти, преса, виставки, конференції, фірми 

й ін.); 

– http:://o-svit.iatp.org.ua (Каталог освітніх ресурсів О-СВІТ – інформація для учнів, 

студентів, педагогів, науковців); 

Електронні бібліотеки: 

– http://www.lib.com.ua/ (електронна бібліотека України); 

– http://lib.km.ru/ (електронна бібліотека); 

– http://www.bestlibrary.ru/ (велика електронна бібліотека); 

Бібліотеки України: 

– http://portal.rada.gov.ua (Бібліотека Верховної Ради України); 

– http://www.nbuv.gov.ua/ (Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського); 

– http://nplu.org (Національна Парламентська Бібліотека України); 

– http://www.ukrlibworld.kiev.ua/osvita/index_bib.htm (Державна науково-педагогічна 

бібліотека України); 

– http://www.edu-ua.net/library/ (Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і 

методів навчання Міносвіти України). 

Бібліотеки вищих навчальних закладів України педагогічного профілю: 

– http://www.vspu.edu.ua/ (Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського); 

– http://drohobych.net/ddpu/ (Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка); 

– http://www.kmpu.edu.ua/ (Київський міський педагогічний університет 

ім. Б. Д. Грінченка); 

– http://www.kspu.kr.ua/ (Кіровоградський державний педагогічний університет 

ім. Володимира Винниченка); 

– http://www.npu.edu.ua/ (Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова); 

http://www.tnpu.edu.ua/ (Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка). 
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