
Тематика індивідуально-дослідних завдань: 

1. Спілкування у діяльності різних фахівців: його місце і роль (на прикладі вчителя, 

соціального педагога) 

2. Особистісні якості фахівця, що сприяють ефективному педагогічному спілкуванню 

3. Критерії ефективної комунікації в умовах ринкової економіки. 

4. Комунікативні уміння, необхідні сучасному соціальному педагогу. 

5. Комунікативні уміння, необхідні сучасному керівнику установи в соціальній сфері 

6. Доцільність рефлексивного й нерефлексивного слухання в професійній діяльності 

соціального педагога 

7. Сформулюйте основні правила мовленнєвої комунікації, що забезпечують можливість 

спільної діяльності. 

8. Як за допомогою мовленнєвих засобів можна демонструвати соціальний статус і 

регулювати соціальні відносини між тими, хто спілкується? 

9. Як зробити мовленнєву комунікацію успішною? 

10. Вплив різних факторів на інтенсивність використання людиною невербальних засобів 

спілкування. 

11. Вербаліка у спілкуванні сучасного керівника соціально-педагогічної установи 

12. Вербаліка у спілкуванні шкільного соціального педагога. 

13. Значення інтуїції в професійній соціально-педагогічній діяльності. 

14. Можливість контролю власної невербаліки. 

15. Комунікативний аспект спілкування в соціально-педагогічному середовищі 

16. Інтерактивний аспект у соціально-педагогічному спілкуванні з клієнтом 

17. Перцептивний аспект у соціально-педагогічному спілкуванні з клієнтом 

18. Бар’єри у соціально-педагогічному спілкуванні 

19. Стилі поведінки соціального педагога в конфліктній взаємодії 

20. Діагностика комунікативної культури соціального педагога 

21. Етика педагогічного спілкування 

22. Рефлексивне слухання соціального педагога 

23. Невербаліка у спілкуванні сучасного керівника соціально-педагогічної установи 

24. Невербаліка у спілкуванні шкільного соціального педагога 

25. Критерії ефективної соціально-педагогічної комунікації 

 

Оцінювання індивідуально-дослідного завдання, основна мета якого – навчити 

студентів самостійно й творчо вирішувати поставлені проблеми, аналізувати літературу з 

конкретного питання та вміти її узагальнювати й систематизувати, робити власні логічні 

висновки – в 25 балів.  

Так, 21-25 балів виставляється студентам, які аргументовано доводять актуальність 

обраної проблеми, проявляють творчу самостійність, виявляють здатність аналізувати 

соціально-педагогічні факти, що стосуються поставлених проблем. Матеріал проекту є 

доказовим, логічно викладеним, з самостійними висновками. 

10-20 балів відповідають роботі, в якій на належному рівні висвітлюється певна 

проблема, однак відсутніми є судження студента, його висновки та узагальнення. 

Висвітлення проблеми є неповним і не містить дослідницького компоненту. 

0-9 балів виставляється студентам, які не виконали індивідуально-дослідницького 

завдання або ж виконали його не належному рівні: матеріал не відповідає проблемі 

дослідження, опрацьовано лише 1-2 джерела, не зроблено висновків. 


