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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 3,5 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

професійна підготовка, 

вибіркова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 105 

2 

Семестр 

3 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

8 

Самостійна робота 

89 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю – залік 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни – створення умов для оптимізації 

процесу становлення комунікативної культури викладача вищої школи на 

основі формування системи теоретичних знань, практичних умінь, 

компотентностей.  

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

- розкрити основні теоретичні засади розвитку комунікативної 

культури викладача вищої школи; 

- формувати у студентів потреби у перманентному професійному 

педагогічному розвитку та оволодіння теорією і практикою ділового 

спілкування; 
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- формувати у студентів свідоме ставлення до суті та соціального 

значення комунікативної культури викладача вищої школи; 

- удосконалити навички самостійної навчальної роботи, в тому числі 

уміння опрацьовувати наукові літературні джерела; 

- ознайомити з сучасним рівнем розвитку та застосування 

інноваційних технологій у вищій школі з метою розвитку комунікативної 

культури майбутніх фахівців; 

- ознайомити з нормами та принципами ділового, корпоративного та 

цифрового комунікативного етикету викладача вищої школи 
Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 
ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 
СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти. 
СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Комунікативна 

культура викладача вищої школи» здобувачі вищої освіти повинні: 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, 

презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи комунікативної культури 

викладача вищої школи 

 

Тема 1. Феномен культури. Сутність комунікативної культури 

викладача вищої школи. 

Феномен культури. Комунікативна професіограма сучасного фахівця. 

Компоненти, зміст та складові комунікативної культури викладача вищої 
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школи. Культурні та моральні цінності. Комунікативні вміння викладача 

вищої школи.  

Вплив комунікативної культури викладача вищої школи на організацію 

навчального процесу, формування індивідуального стилю його діяльності, 

корпоративної культури закладу вищої освіти. Комунікативний мінімум 

викладача вищої школи. Комунікативні педагогічні вміння. Культура 

педагогічного спілкування у структурі комунікативної культури. 

 

Змістовий модуль 2. Комунікативна етика та етикет викладача вищої 

школи 

 

Тема 2. Особливості ділового та корпоративного етикету 

Комунікативна етика та етикет. Службовий етикет. Основні принципи, 

норми та особливості службового етикету. Культура ділового та телефонного 

спілкування. Стратегічні та етикетні моделі поведінки. Особливості 

міжнаціональної ділової комунікації. Психологічні та етнічні принципи і 

норми ділового спілкування у різних країнах світу. Особливості 

невербального спілкування у різних країнах світу. Стрес-менеджмент у 

діловому спілкуванні.  

 

Змістовий модуль 3. Цифровий етикет в структурі комунікативної 

культури викладача вищої школи 

 

Тема 3. Мистецтво самопрезентації та створення іміджу викладача 

вищої школи 

 

Імідж викладача вищої школи. Поняття іміджу викладача вищої школи. 

Змістова характеристика іміджу. Технології формування іміджу. Варіанти 

іміджу. Мистецтво самопрезентації. Складові технології самопрезентації. 

Стратегії і техніки самопрезентації. Фасцинація. Атракція. Чинники атракції. 

Мотиваційні моделі самопрезентації. Особливості самопрезентації в 

інтернет-комунікації. Структура самопрезентації в інтернет-просторі. 

 

Тема 4. Особливості спілкування у мережі.  

Цифрова комунікація. Типи мережевого спілкування. Цифровий етикет. 

Правила цифрового етикету. Цифровий детокс. Цифрова дієта. Фаббінг. 

Правила спілкування в Інтернеті. Нетикет. Загальні правила поведінки на 

форумах та в чатах. Лайфхаки та помилки онлайн-спілкування. Нетворкінг. 
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Публічна та особиста комунікація. Нові інструменти та механізми 

комунікації в мережі. Етика у дистанційному навчанні. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 

«Загальні основи комунікативної культури викладача вищої школи» 

1 Лекція 1 Сутність 

комунікативної 

культури викладача 

вищої школи. 

2    3 

Практичне 

заняття 1 

Комунікативні вміння 

викладача вищої 

школи. Комунікативна 

професіограма 

сучасного фахівця. 

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

Культура 

педагогічного 

спілкування у 

структурі 

комунікативної 

культури. 

   15 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    15  

ПМК 1 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 35 год. 2  2 30 25 

Змістовий модуль 2 «Комунікативна етика та етикет викладача вищої 

школи» 

1 Лекція 2 Особливості ділового 

та корпоративного 

етикету викладача 

вищої школи 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Культура ділового та 

телефонного 

спілкування викладача 

вищої школи. 

Стратегічні та етикетні 

моделі поведінки. 

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Психологічні та етнічні 

принципи і норми 

ділового спілкування у 

   20 5 
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різних країнах світу. 

Особливості 

невербального 

спілкування у різних 

країнах світу. 

2 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    10  

ПМК 2 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 35 год. 2  2 30 35 

Змістовий модуль 3  

«Цифровий етикет в структурі комунікативної культури викладача 

вищої школи» 

2 Лекція 3 Мистецтво 

самопрезентації та 

створення іміджу 

викладача вищої школи 

2    3 

Практичне 

заняття 3 

Імідж викладача вищої 

школи. Змістова 

характеристика та 

технології формування 

іміджу викладача 

вищої школи. 

  2  6 

Самостійна 

робота 3 

Складові технології 

самопрезентації. 

Стратегії і техніки 

самопрезентації. 

   9 6 

2 Лекція 4 Особливості 

спілкування у мережі 

викладача вищої 

школи.  

2    3 

Практичне 

заняття 4 

Цифрова комунікація. 

Цифровий етикет. 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Лайфхаки та помилки 

онлайн-спілкування. 

Нетворкінг. 

   10 6 

3 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 3    10  

ПМК 3 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –35 год. 4  4 29 40 

Залік      

Всього з навчальної дисципліни – 105 год. 8  8 89 100 
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5. Теми і зміст лекцій 

 

Тема 1. Сутність комунікативної культури викладача вищої 

школи. 

1. Феномен культури. Компоненти, зміст та складові комунікативної 

культури викладача вищої школи.  

2. Комунікативна професіограма сучасного фахівця. Комунікативні 

вміння викладача вищої школи.  

3. Вплив комунікативної культури викладача вищої школи на 

організацію навчального процесу, формування індивідуального 

стилю його діяльності, корпоративної культури закладу вищої 

освіти.  

4. Комунікативний мінімум викладача вищої школи.  

5. Комунікативні педагогічні вміння.  

6. Культура педагогічного спілкування у структурі комунікативної 

культури. 
 

Тема 2. Особливості ділового та корпоративного етикету 

викладача вищої школи 

1. Комунікативна етика та етикет.  

2. Службовий етикет. Основні принципи, норми та особливості 

службового етикету.  

3. Культура ділового та телефонного спілкування.  

4. Стратегічні та етикетні моделі поведінки.  

5. Особливості міжнаціональної ділової комунікації.  

6. Стрес-менеджмент у діловому спілкуванні.  

 

Тема 3. Мистецтво самопрезентації та створення іміджу викладача 

вищої школи 

1. Імідж викладача вищої школи. Змістова характеристика іміджу.  

2. Технології формування іміджу.  

3. Мистецтво самопрезентації. Складові технології самопрезентації.  

4. Особливості самопрезентації в інтернет-комунікації. Структура 

самопрезентації в інтернет-просторі. 

 

Тема 4. Особливості спілкування у мережі викладача вищої школи 

1. Цифрова комунікація. Типи мережевого спілкування.  

2. Правила цифрового етикету. Нетикет.  

3. Загальні правила поведінки на форумах та в чатах.  

4. Публічна та особиста комунікація.  

5. Нові інструменти та механізми комунікації в мережі.  

6. Етика у дистанційному навчанні. 
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6. Теми і зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Комунікативні вміння викладача вищої школи. 

Комунікативна професіограма сучасного фахівця. 

1. Феномен культури. Культурні та моральні цінності викладача вищої 

школи. 

2. Складові комунікативної професіограми сучасного фахівця. 

3. Компоненти комунікативної культури викладача вищої школи. 

4. Зміст та складові комунікативної культури викладача вищої школи. 

 

Тема 2. Культура ділового та телефонного спілкування викладача 

вищої школи. Стратегічні та етикетні моделі поведінки. 

1. Культура телефонного спілкування. Рекомендації із ведення 

телефонних розмов. 

2. Культура ділового листування. Стандарти ділової переписки. 

Резолюції і візи. Інформативність ділового листа. 

 

Тема 3. Імідж викладача вищої школи. Змістова характеристика та 

технології формування іміджу викладача вищої школи. 

1. Поняття та змістова характеристика іміджу викладача вищої школи.  

2. Зовнішній та внутрішній імідж викладача вищої школи. 

3. Типологія моделей поведінки. Етикетні та стратегічні моделі 

поведінки. 

4. Самоподача у спілкуванні. Самоподача переваги, привабливості, 

актуального стану. 

 

Тема 4. Цифрова комунікація. Цифровий етикет викладача вищої 

школи. 

1. Особливості  цифрової комунікації. 

2. Правила цифрового етикету. 

3. Лайфхаки та помилки онлайн-спілкування. Нетворкінг.  

4. Публічна та особиста комунікація.  

5. Нові інструменти та механізми комунікації в мережі.  

6. Етика у дистанційному навчанні. 
 

 

 



10 
 

 
 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 19 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 35 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 35 год. 

Усього 89 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем педагогіки вищої 

школи. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (екзамен) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Культура педагогічного спілкування у структурі комунікативної 

культури. 

2. Психологічні та етнічні принципи і норми ділового спілкування у 

різних країнах світу. Особливості невербального спілкування у різних 

країнах світу. 

3. Методи і прийоми саморегуляцїї. Рівні управління стресом. Копінг-

стратегії. 

4. Складові технології самопрезентації. Стратегії і техніки 

самопрезентації. 

5. Лайфхаки та помилки онлайн-спілкування. Нетворкінг. 

6. Мистецтво сторітелінгу. 

7. Мистецтво перемовин 

8. Сучасні засоби презентації з використанням різних платформ.  

9. Соціальні мережі та специфіка їх використання. 

10. Онлайн-інструменти комунікацій: соціальні мережі, блоги, онлайн-

медіа. 

11. Соціальні мережі та особливості їх використання. 

12. Інтегровані PR компанії. Інструменти для продакт-плейсмент та 

просування брендів в мережі Інтернет. 
 

 8. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  
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Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

 

9. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 

Залік 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Комунікативна культура викладача вищої школи» (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Комунікативна культура викладача 

вищої школи» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії).  

 

11. Приклади тестових завдань 

1. Сукупність комунікативних знань, умінь і навичок людини, які дають їй 

змогу ефективно спілкуватися в усній і писемній формах; знання законів, 

правил і засобів ефективної усної та писемної комунікації – це:  

а) комунікативна грамотність  

б) комунікативна культура  

в) комунікативна компетентність  

г) комунікативні компетенції. 

 

2. Здібність до продуктивного спілкування в обмежених і продиктованих 

умовах, що накладаються службовим обов’язком – це:  

а) комунікативна компетенція  

б) комунікативна професіограма  

в) комунікативні знання  

г) комунікативна грамотність. 

 

3. Система комунікативних умінь викладача вищої школи поєднує:  

а) проєктування, організацію та регулювання педагогічного спілкування  

б) побудову змісту спілкування, володіння педагогічним тактом, соціальну 

перцепцію  

в) проєктування та регулювання педагогічного спілкування  

г) соціальну перцепцію, мовленнєве спілкування, володіння немовленнєвими 

засобами спілкування. 

 

4. Сукупність найдоцільнішіх правил поведінки людей у трудових 

колективах – це:  

а) службовий етикет 

б) професійний етикет  

в) комунікативний етикет  
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г) педагогічний етикет 

 

5. Вперше термін «імідж» з’явився у словнику Ноя Вебстера у:  

а) 1806 році  

б) 1906 році  

в) 2006 році  

г) 2016 році  

 

6. Комплекс комунікативних дій, заснованих на високій теоретичній і 

практичній підготовленості особистості до міжособистісного спілкування, 

що дозволяє творчо використовувати комунікативні знання, – це:  

а) комунікативні вміння  

б) комунікативні навички  

в) комунікативні знання  

г) комунікативні компетенції 

 

7. Чинники атракції – це:  

а) ситуативна близкість, поведінкові характеристики.  

б) схожість-відмінність установок, схожість-взаємодоповненість 

особистісних якостей.  

в) поведінкові характеристики, фізична привабливість. 

г) ситуативна близкість, фізична привабливість, поведінкові характеристики, 

схожість-відмінність установок, інтересів, схожість- взаємодоповненість 

особистісних якостей 

 

8. Емпатія – це: 

а) відчуття відчуттів;  

б) професійна інтуїція;  

в) здатність до творчості;  

г) толерантне ставлення до інших людей.  

 

9. Цифровий детокс – це: 

а) тимчасова, добровільна відмова від гаджетів; 

б) відсутність залежності від цифрових технологій; 

в) постійна, добровільна відмова від гаджетів; 

г) продумане використання гаджетів. 

 

10. Нетикет – це: 
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а) правила поведінки в мережі, традиції та культура інтернет-спільноти, яких 

дотримується суспільство; 

б) приклади девіантної поведінки в мережі; 

в) сукупність правил поведінки у громадських місцях; 

г) жодна із відповідей не є правильною. 

 

11. Нетворкінг – це:  

а) діяльність, спрямована на обмін інформацією між людьми, об'єднаними 

спільними професійними чи особистими інтересами, що зазвичай 

відбувається в неформальній обстановці. 

б) діяльність, спрямована на обмін спільними професійними чи особистими 

інтересами. 

в) організація спільної роботи в мережі 

г) жодна із відповідей не є правильною. 

 

12. Ефективний метод донесення інформації до аудиторії шляхом 

розповідання смішних, зворушливих або повчальних історій з реальними або 

вигаданими персонажами – це:  

а) сторітеллінг  

б) анотація  

в) розповідь 

г) рецензія. 

 

13. Комплекс мовних, комунікативних та організаторських умінь, 

спрямованих на створення найоптимальнішої для навчальної взаємодії, – це:  

а) педагогічне спілкування 

б) педагогічна комунікація 

в) педагогічна технологія  

г) педагогічна майстерність. 

 

14. Чи правильним є твердження, що спілкування – це взаємодія двох систем, 

у ході якої від однієї системи до іншої передається сигнал, що несе певну 

інформацію?:  

а) правильне  

б) неправильне. 

 



15 
 

 
 

15. Чи правильним є твердження, що спілкування – це вузький 

комунікативний акт, пов’язаний з передачею інформації за допомогою 

слова?:  

а) правильне  

б) неправильне. 

 

16. Етап структури процесу спілкування, у якому закладаються обриси 

майбутньої взаємодії, відбувається планування й прогнозування змісту, 

структури, засобів спілкування, – це:  

а) прогностичний 

б) комунікативна атака  

в) аналіз процесу спілкування 

г) процес безпосереднього спілкування. 

 

17. Загальні ознаки мовленнєвої культури викладача:?  

а) ясність, точність  

б) простота, чистота  

в) правильність 

г)мета. 

 

18. Правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність, 

пестливість - це:  

а) комунікативні якості мовлення  

б) комунікативні ознаки мовлення  

в) складові техніки мовлення  

г) комунікативні риси мовлення. 

 

19. Сукупність елементарних прийомів фонаційного дихання, мовленнєвого 

голосу та дикції, доведених до ступеню автоматизованих навичок, що 

дозволяє вчителю з максимальною ефективністю здійснювати мовленнєвий 

вплив – це:  

а) техніка мовлення  

б) виразність мовлення 

в) дикція (вимова) 

г) інтонація (тон), темп мовлення. 

 

20. Здатність голосом впливати на слухача, транслювати, навіювати йому 

необхідний емоційний стан навіть безвідносно до змісту мовлення:  



16 
 

 
 

а) сугестивність  

б) діапазон  

в) тембр  

г) милозвучність. 

 

12. Перелік питань до заліку з дисципліни 

1. Феномен культури. Культурні та моральні цінності викладача вищої 

школи. 

2. Компоненти комунікативної культури викладача вищої школи. 

3. Зміст комунікативної культури викладача вищої школи. 

4. Складові комунікативної культури викладача вищої школи. 

5. Комунікативні вміння викладача вищої школи.  

6. Комунікативна професіограма сучасного фахівця. 

7. Комунікативний мінімум викладача вищої школи. 

8. Культура педагогічного спілкування у структурі комунікативної 

культури. 

9. Комунікативна етика викладача вищої школи. 

10. Основні принципи службового етикету викладача вищої школи.  

11. Основні норми службового етикету викладача вищої школи. 

12. Особливості службового етикету викладача вищої школи 

13. Культура телефонного спілкування викладача вищої школи. 

14. Культура ділового спілкування викладача вищої школи. 

15. Стратегічні моделі поведінки викладача вищої школи. 

16. Етикетні моделі поведінки викладача вищої школи. 

17. Особливості міжнаціональної ділової комунікації. 

18. Психологічні принципи і норми ділового спілкування у різних 

країнах світу. 

19. Етнічні принципи і норми ділового спілкування у різних країнах 

світу. 

20. Особливості невербального спілкування у різних країнах світу. 

21. Стрес-менеджмент у діловому спілкуванні. 

22. Основні засоби стрес-менеджменту. 

23. Основні завдання стрес-менеджменту 

24. Мистецтво перемовин. 

25. Поняття іміджу викладача вищої школи.  

26. Змістова характеристика іміджу.  

27. Технології формування іміджу.   

28. Варіанти іміджу.  

29. Мистецтво самопрезентації. 
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30. Складові технології самопрезентації.  

31. Стратегії і техніки самопрезентації.  

32. Мотиваційні моделі самопрезентації.  

33. Особливості самопрезентації в інтернет-комунікації.  

34. Структура самопрезентації в інтернет-просторі. 

35. Особливості цифрової комунікації. 

36. Типи мережевого спілкування.  

37. Правила цифрового етикету. 

38. Цифровий детокс.  

39. Цифрова дієта.  

40. Принципи безпечної поведінки в мережі Інтернет. 

41. Сучасні засоби презентації з використанням різних платформ.  

42. Соціальні мережі та специфіка їх використання. 

43. Онлайн-інструменти комунікацій: соціальні мережі, блоги, онлайн-

медіа. 

44. Соціальні мережі та особливості їх використання. 

45. Інтегровані PR компанії. Інструменти для продакт-плейсмент та 

просування брендів в мережі Інтернет. 

46.  

47. Нетикет. Загальні правила поведінки на форумах та в чатах. 

48. Лайфхаки та помилки онлайн-спілкування. 

49. Нові інструменти та механізми комунікації в мережі.  

50. Етика у дистанційному навчанні. 

51. Мистецтво сторітелінгу. 

 

13. Рекомендована література 
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