
Питання до заліку 

1. Комунікативні здібності. 

2. Комунікативні навички. 

3. Комунікативний простір. 

4. Групи комунікативних умінь, їх критерії. 

5. Моделі спілкування (Кан-Калік, Юсупов), комунікативні типи за В. Сатирою.  

6. Типологія комунікативної поведінки педагога за М. Таленом.  

7. Структурні елементи процесу комунікації. 

8. Педагогічна комунікація, її об’єкти і суб’єкти. 

9. Сутність, особливості, функції педагогічного спілкування. 

10. Конфлікт. Сутність, структура, динаміка педагогічного конфлікту. 

11. Типи конфліктів. Специфіка конфліктів типу «педагог-учень» і «педагог-

батьки». 

12. Особливості конфліктної поведінки представників різних стилів мовлення 

(ідеаліст, прагматик, реаліст). 

13. Мовленнєвий етикет та моделі взаємодії «педагог-учень». 

14. Пошук матеріалів і навчальних ресурсів у мережі Інтернет. 

15. Переконання і навіювання у процесі комунікації. 

16. Роль установки в педагогічному спілкуванні. 

17. Стилі педагогічного спілкування. 

18. Власне розуміння індивідуального стилю мовлення. 

19. Усне мовлення спеціального педагога. 

20. Альтернативна комунікації, її види. 

21. Рольові ігри на практичних заняттях. 

22. Ситуації відповідності та невідповідності вербальних і невербальних засобів 

передачі інформації у процесі спілкування. 

23. Сутність культури мови і мовлення спеціального педагога. 

24. Інформація, її збір, обробка, збереження, сприймання. 

25. Форми взаємодії у процесі дистанційного навчання. 

26. Бар’єри й ускладнення у процесі спілкування. 



27. Мовленнєвий етикет та модель взаємодії «педагог-педагог». 

28. Різні прийоми рефлексивного слухання. 

29. Особливості вербальних засобів професійної педагогічної комунікації. 

30. Застосування нових інформаційних технологій в освіті. 

31. Міжособистісний комунікативний простір. 

32. Співвідношення вербальних і невербальних засобів комунікації. 

33. Екстралінгвістичні та просодичні засоби комунікації. 

34. Характерні риси особистості спеціального педагога з високим рівнем уміння 

педагогічного спілкування. 

35. Міжособистісні взаємини, соціально-психологічний клімат у педколективі. 

36. Зовнішній вигляд педагога. 

37. Мовленнєвий етикет, його роль у спілкуванні. 

38. Форми взаємодії у процесі дистанційного навчання. 

39. Робота викладача з електронними банками інформації. 

40. Приклади типології комунікативної поведінки педагога за М. Таленом.  

41. Комунікаційні програми взаємодії у комп’ютерній мережі. 

42. Особливості техніки мовлення спеціального педагога. 

43. Міміка, жести. Як це допомагає педагогу? 

44. Особливості усного й писемного мовлення. 

45. Методи інтроспекції, емпатії, логічного аналізу. 

 


