
 
 

 



 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія міжособистісного 

спілкування» розроблена  відповідно до нових вимог Закону України «Про вищу 

освіту» (1 липня 2014 р.) щодо підготовки конкурентноспроможних фахівців для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, які спроможні успішно 

вирішувати соціально-психологічні проблеми сьогодення, використовуючи 

ефективні техніки спілкування при взаємодії  з іншими людьми.    

Означена програма є нормативним документом Київського університету 

імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою загальної, вікової та 

педагогічної психології на основі освітньо-професійної програми підготовки  

фахівця першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 

«Журналістика».     

 Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати майбутній 

журналіст з навчального модуля «Психологія міжособистісного спілкування», 

алгоритм вивчення навчального матеріалу, необхідне методичне забезпечення, 

складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

«Психологія міжособистісного спілкування» є обов’язковою навчальною 

дисципліною професійної підготовки журналістів першого рівня вищої освіти. Її 

вивчення передбачає формування у них загально-професійних компетенцій, 

таких як:  

академічних (опанування студентами системою  базових уявлень і  знань 

про феномен спілкування, його структуру, чинники ефективності, а також 

особливості ділового та подружнього спілкування); 

організаційних (здатностей планувати, організовувати, координувати, 

контролювати та оцінювати свою власну діяльність та діяльність інших суб’єктів 

соціальної взаємодії); 

дослідницьких (здатностей володіння науковими методами дослідження 

особливостей спілкування, поведінки в конфліктних ситуаціях, індивідуального 

стилю спілкування).  

Окрім того,  вивчення курсу передбачає формування у студентів важливих 

соціально-особистісних компетенцій:  

самоосвітніх (здатності до адекватної самооцінки та самокритики;  

здатності навчатися та розвиватися впродовж усього життя);  

світоглядних (усвідомлення та розуміння законів соціальної взаємодії);  

комунікативних (здатності до конструктивного міжособистісного 

спілкування, толерантності, адаптивності, розуміння етичних норм ділового 

спілкування). 

   Мета навчальної дисципліни: формування загально-професійних 

компетенцій майбутніх журналістів, зокрема, забезпечення їх знаннями з 

основних понять, принципів та положень психології міжособистісного 

спілкування, а також  озброєння  уміннями застосовувати отримані знання з курсу 

безпосередньо в професійній діяльності та в організації конструктивних  

міжособистісних відносин. 

                

 



   Завдання навчальної дисципліни: 

 Ознайомити студентів з психологічними особливостями феномену 

міжособистісного спілкування, його видами, структурними складовими, 

функціями та законами розвитку. 

 Розкрити форми та чинники ефективності ділового спілкування.   

  Формувати у студентів розуміння специфіки проблем подружнього 

спілкування та особливостей романтичних взаємин. 

 Навчити майбутнього фахівця конструктивним стратегіям 

міжособистісного спілкування. 

 Сприяти становленню у майбутніх фахівців здатності вбачати та 

усвідомлювати специфіку власного стилю спілкування, його сильні і слабкі 

сторони, активізувати особистісний та творчий потенціал. 

     В результаті засвоєння змістових модулів студенти повинні знати:  

 сутність та форми ділового спілкування;  

 стратегії побудови партнерських міжстатевих взаємин; 

 механізми та бар’єри взаєморозуміння;  

 чинники ефективності міжособистісного спілкування, психологічні 

основи майстерності спілкування; 

 засоби соціально-психологічного впливу в процесі спілкування. 

На основі цих знань під час семінарських занять, самостійної роботи 

студенти набувають уміння та навички:  

 враховувати специфіку проблем міжособистісного спілкування з різними 

категоріями людей у своїй практичній діяльності; 

 організовувати конструктивне міжособистісне спілкування;  

 використовувати прийоми і способи вербальної і невербальної 

комунікації для успішної взаємодії з людьми. 

Навчальна дисципліна «Психологія міжособистісного спілкування» 

передбачає тісний зв’язок з іншими навчальної дисципліни психологічного циклу 

(загальною психологією, соціальною психологією) та рядом фахових дисциплін 

майбутніх журналістів. 

Обсяг навчальної дисципліни «Психологія міжособистісного 

спілкування», відповідно до навчального плану,  становить 60 год., із них 14 

год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 28 год. – самостійна робота, 4 год. 

– модульний контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

найменування 

спеціальності, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  2  

Галузь знань 

06 «Журналістика» 
Нормативна 

 
Код та найменування 

спеціальності 

061 «Журналістика» 

  

Змістових модулів – 2 

 

Рік підготовки 

 3-й   

Загальна кількість 

годин – 60 

Семестр 

5-й   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

14 год.   

Семінарські 

14 год.   

Самостійна робота 

28 год.  

Модульний контроль 

4 год.   

 



ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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 Змістовий модуль І.  

Психологія ділового спілкування 
1 Сутність і форми ділового спілкування 7  2   2   3  
2  Уміння слухати і вести бесіду  8  2   2   4  
3 Ділове спілкування і психологія групи 7  2   2   3  

4 Культура спілкування ділової людини 

та службовий етикет 

6   2     4   

  2       2  
Разом 30   8   6   14 2 

 Змістовий модуль ІІ.  

Психологія романтичних взаємин та подружнього спілкування 
5-6  Психологія романтичних взаємин   15  4   4   7  
7 Особливості подружнього спілкування 13  2   4   7  
    2             2 
 Разом 30  6  8  14 2 

Разом до навчальної дисципліни 60   14   14   28 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ПРОГРАМА  

Змістовий модуль І. 

Психологія ділового спілкування 
Лекція 1. Сутність та форми ділового спілкування 

Сутність ділового спілкування, його функції. Основні форми ділового 

спілкування: ділова бесіда, ділові переговори, ділові наради і збори, публічні 

виступи, телефонне спілкування. Характеристика публічних виступів. 

Підготовка до публічного виступу. Прийоми утримання уваги. 

Морально-психологічні особливості суперечки. Психологічні 

механізми впливу на партнера. Прийоми формування атракції. 

Барєри у спілкуванні і способи їх подолання. Особливості 

проведення дискусії. Особливості мовленнєвої культури. 

Основні поняття: ділове спілкування, ділова бесіда, ділові переговори, 

ділові наради і збори, публічні виступи, дискусія. 

Семінар 1. Форми ділового спілкування  

 

Лекція 2. Уміння слухати і вести бесіду 

Вибір співрозмовника. Його характеристики. Механізми психологічного 

захисту. 

Етапи ведення бесіди. Адаптація, уточнення ситуації, безпосереднє 

спілкування,  спонукання до спілкування, вихід із ситуації спілкування.  

Бар’єри спілкування на різних етапах комунікативного процесу.  

Три рівні слухання: співпереживання, слухання із зовнішнім відключенням 

та упереджене слухання. Умови ефективного слухання. Доречність рефлексивного 

і не рефлексивного слухання. 

Запитання під час бесіди. Види запитань: інформаційні, контрольні, 

направляючі, провокаційні, альтернативні, підтверджуючі, зустрічні, 

ознайомлювальні, питання для орієнтації.  

Основні поняття: бар’єри спілкування, комунікативний процес, 

рефлексивного слухання, співпереживання, упереджене слухання, бесіда. 

Семінар 2. Уміння слухати і вести бесіду 

 

Лекція 3. Ділове спілкування і психологія групи 

Поняття група, її сутність. Сруктура малої соціальної групи. 

Характеристика поняття психологічна сумісність. Особливості спілкування у 

групі  «по горизонталі». Норми і принципи поведінки. Вертикальна структура 

малої соціальної групи. Особливості особистості керівника. Стиль і методи 

керівництва. Психологічні основи спілкування керівника і підлеглих. Моральна 

культура керівника або менеджера. Конфлікти у відносинах "керівник – 

підлеглий». Етичні норми менеджменту. Морально-етичний зміст кодексу 

поведінки керівника. Форми критики. Конфлікти у діловій сфері. Причина 

конфлікту. Динаміка конфлікту. Методи вирішення конфліктних ситуацій. 

Основні поняття: конфлікт, мала соціальна група, керівник, лідер, 

психологічна сумісність, етичні норми менеджера. 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p1


Семінар 3.Особливості спілкування у трудовому колективі  

  

Лекція 4.  Культура спілкування ділової людини та службовий етикет 

Культура міжособистісних стосунків у діловій сфері. Розвиток етики та 

психології ділових взаємин в Україні. Гендерні засади ділових взаємин в 

організації. Складові корпоративної етики. Культура спілкування. Нормативний 

аспект культури мови. Ділова етика. Принципи етики ділового спілкування.  

Пунктуальність.  Конфіденційність.  Люб'язність, доброзичливість і привітність. 

Увага до оточуючих. Зовнішній вигляд. Грамотність. Характеристики ідеального 

комуні канта. 

Привітання, представлення, знайомство. Етикет телефонних розмов. 

Культура ділового листування.  Правила спілкування в електронному просторі.   

Прийом і спілкування з відвідувачами. Спілкування з партнерами по бізнесу. 

Комунікативна компетентність журналіста. 

 Основні поняття: етика відповідальності, корпоративна етика, культура 

спілкування, рольове спілкування, комунікативна компетентність. 

  

Змістовий модуль ІІ.  

Психологія романтичних взаємин та подружнього спілкування 

 Лекція  5-6.   Психологія романтичних взаємин (4год.)  

    Симпатія, любов і міжособистісна сензитивність (Е.Аронсон). 

Репродуктивні стратегії і атракція: відмінності між чоловіками і жінками. Поняття 

кохання. Причини та ознаки закоханості. Закоханість і кохання. Психологічний 

аналіз кохання (Л.Гозман). Підходи до структури кохання. Типологія кохання. 

Проблеми самотності та нерозділеного кохання. Динаміка емоційних взаємин. 

Розвиток кохання у віковому контексті (Джеймс Холліс).  

Інтимне спілкування. Поняття «сексуальність». Структура та рівні 

сексуальності.  Закони статевого тяжіння. Правила інтимності.  Страх інтимності. 

Жіночі і чоловічі практики життя. Стратегії побудови партнерських міжстатевих 

взаємин.   

Основні поняття: закоханість, романтичне кохання, атракція, симпатія, 

міжособистісна сензитивність, репродуктивні стратегії, ерос, людус, строге, 

прагма, манія, агапе,  інтимне. 

Семінар 4-5. Стратегії  побудови партнерських міжстатевих взаємин.   

Лекція 8. Особливості подружнього спілкування (2год.)  

         Дошлюбна поведінка партнерів як чинник благополучних сімейних 

стосунків. Вибір шлюбного партнера. Теорія вибору партнера.  Цінності шлюбних 

взаємин. Шлюбна адаптація, інтимність, автономія партнерів. Вторинна 

адаптація.  Зовнішні та внутрішні чинники стабільності шлюбних взаємин. 

Динаміка сімейних проблем. Чинники успішності сімейних взаємин. Специфіка 

сімейного спілкування. Помилки спілкування. Умови успішного 

міжособистісного спілкування. Чоловічі та жіночі риси, які забезпечують 

успішність шлюбних взаємин. Причини подружніх конфліктів та способи їх 

усунення. Стратегічна схема побудови  партнерських взаємовідносин.  Орієнтація 

на взаємини нового типу. 

http://stud.com.ua/49695/psihologiya/kultura_spilkuvannya#98
http://stud.com.ua/49695/psihologiya/kultura_spilkuvannya#98
http://stud.com.ua/49695/psihologiya/kultura_spilkuvannya#98
http://stud.com.ua/49695/psihologiya/kultura_spilkuvannya#98
http://stud.com.ua/49695/psihologiya/kultura_spilkuvannya#98
http://stud.com.ua/49696/psihologiya/kultura_movi_movniy_etiket_dilovomu_spilkuvanni#726
http://stud.com.ua/49696/psihologiya/kultura_movi_movniy_etiket_dilovomu_spilkuvanni#726
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/37.htm
http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p2


 Основні поняття: психологічна відповідність, пастки одруження, шлюбні 

взаємини, шлюбна адаптація, автономія партнерів, сімейні конфлікти,подружнє 

спілкування. 

 Семінар 6-7. Основи подружнього спілкування. 

 

 

 

 



 

  ІV. Навчально-методична карта навчальної дисципліни «Психологія міжособистісного спілкування» 

Разом: 60 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 4 год. – модульний контроль, 28 год. – 

самостійна робота. 

 

Назва змістового 

модуля 

Змістовий модуль І.  

Психологія ділового спілкування  

 

Змістовий модуль ІІ.  

Психологія романтичних взаємин та 

подружнього спілкування  

Кількість балів за  

модуль 

57  57  

Теми лекцій 1. Сутність і форми ділового спілкування 
2. Уміння слухати і вести бесіду  
3. Ділове спілкування і психологія групи 

4. Культура спілкування ділової людини та 

службовий етикет  

4б 

5-6. Психологія романтичних взаємин  
7. Особливості подружнього спілкування 
 
 
 

3б 

Теми  

семінарських 

 занять  

1. Форми ділового спілкування  

2. Уміння слухати і вести бесіду 

3.Особливості спілкування у трудовому 

колективі  

23б 

4-5. Стратегії побудови партнерських 
міжстатевих взаємин  
6-7. Основи подружнього спілкування  
 
 

24б 

Самостійна робота Виконання сам. завдань до модуля  (див роз.VІ.)   

5б 

 Виконання сам. завдань до модуля (див роз.VІ.)   

5б  

Види поточного 

 контролю 

 Модульна контрольна робота 4 

25б 

 

Модульна контрольна робота 5  

25б 

   
Індекс перерахунку 1,14( див розділ VІІ) 



V. ПЛАНИ  

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль І.  

Психологія ділового спілкування  
Семінар 1. 

Тема:  Форми ділового спілкування (2 год)  

План заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Поняття ділового спілкування, його функції та форми. 

2. Особливості публічних виступів. 

3. Вимоги до телефонного спілкування. 

4. Особливості проведення дискусії. 

 ІІ. Проведення дискусії за обраною студентами темою. 

Основна література: 1, 2.  

         Додаткова література: 10, 12 18, 20, 23.     
   

Семінар 2. 

Тема: Уміння слухати і вести бесіду (2 год.) 

 План заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Етапи ведення бесіди. 

2. Бар’єри спілкування на різних етапах комунікативного процесу. 

3. Умови ефективного слухання. 

4. Запитання під час бесіди. 

ІІ. Дослідження особистості біографічним методом. (Студенти працюють у 

парах, де один студент виконує роль журналіста, інший – респондента. Потім міняються 

ролями. За аналізом отриманих результатів оформляють звіт).   

Основна література: 4, 8.  

Додаткова література: 11, 13, 17, 22, 26. 

Семінар 3. 

Тема: Особливості спілкування у трудовому колективі (2 год.) 

План заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Поняття група, її сутність. 

2. Характеристика поняття психологічна сумісність. 

3. Особливості спілкування у групі  «по горизонталі». 

4. Психологічні основи спілкування керівника і підлеглих. 

 ІІ. Ознайомлення з методами вивчення взаємин в групі та психологічної 

сумісності. 

Основна література: 4, 3.    

Додаткова література:  23, 25.   

http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p1


 

  

Змістовий модуль ІІ.  

Психологія романтичних взаємин та подружнього 

спілкування 
Семінар 4-5. 

Тема: Стратегії побудови партнерських міжстатевих взаємин  

(4 год.) 

План 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Початкові чинники процесу атракції. 

2. Підходи до структури кохання. Особливості кохання у різні вікові 

періоди. 

3. Особливості інтимного спілкування. 

4. Стратегії побудови партнерських міжстатевих відносин.  

ІІ.  Ознайомлення з вправами соціально-психологічного тренінгу 

"Гендерні стереотипи  у спілкуванні і шляхи їх подолання». 

(Продовження- наступне заняття) 

І.  Перегляд і обговорення відеофільму "Він і вона" (Великобританія, 

ВВС,  /документальний серіал в 3-х частинах.  Частина 3: «Кохання»).   

Основна література: 5.    

Додаткова література: 18, 19, 21, 24, 27.  

 

Семінар 6-7. 

Тема: Основи сімейного спілкування (4 год.) 

План  заняття 

І. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Специфіка сімейного спілкування.  

2. Помилки спілкування.  

3. Умови успішного міжособистісного спілкування.  

4. Причини подружніх конфліктів та способи їх усунення.  

ІІ.     Психологічна самодіагностика. 

Перший етап. Робота з методиками: 

1. Тест Куна и Макпартленда "Хто Я?".  

2. Опитувальник С. Беем.  

3. Тест Лірі. 

Другий етап. Соціально-психологічний портрет (гендерний аспект) 

(Продовження- наступне заняття) 

 І.  Ділова гра: зустріч психологів з  молодими подружніми парами. 

Круглий стіл:  запитання-відповіді. 

Основна література:  6, 7.  

Додаткова література:  24, 27, 28, 29.  



VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Змістовий модуль І. 

Психологія ділового спілкування 
Тема 1.  Сутність і форми ділового спілкування – 3 год. 

1. Проаналізуйте особливості ділового спілкування в електронному 

просторі. Розробіть рекомендації: Правила спілкування в електронному 

просторі. 

2.   Задати графічну схему опрацьованого студентом матеріалу  по 

темі «Психологія ділового спілкування» за допомогою карти знань. 
Тема 2.  Уміння слухати і вести бесіду – 4 год.  

1. Створити буклет, де розмістити  рекомендації  щодо удосконалення 

ораторських навичок і навичок ведення бесіди журналістом. 

2. Провести діагностику своїх комунікативних особливостей. 

Написати творчий  звіт «Я як суб’єкт спілкування».  

Тема 3.  Ділове спілкування і психологія групи – 3 год. 

1. Підготувати презентацію за однією з тем: 

- Особливості управління колективом та організацією. 

- Сучасні підходи  до оптимального стилю управління. 

- Харизматичний лідер в сучасній системі управління. 

- Психологічні основи спілкування керівника і підлеглих. 

2. Написати твір – роздум «Ділові стосунки і дружба в студентській 

групі». 
 

Тема 4.  Культура спілкування ділової людини та службовий етикет – 4 

год.  

1. Розробити етичний кодекс спілкування журналістів. 

2. Написати твір «Корпоративна культура в моєму університеті». 

 

 

Змістовий модуль ІІ.  

Психологія романтичних взаємин та подружнього 

спілкування  
Тема 5.  Психологія романтичних взаємин. – 7 год. 

      1. Скласти бібліографічний список сучасної наукової і науково-

популярної літератури з проблеми романтичних взаємовідносин між 

чоловіком та жінкою.  

2. Проаналізувати свій улюблений фільм про кохання. Виокремити 

основні ідеї фільму. Проаналізувати проблеми спілкування, з якими 

стикаються герої фільму, та шляхи їх вирішення. Оформити як самостійну 

творчу роботу     

 

Тема 6. Особливості подружнього спілкування. – 7 год. 

   1.   Підготувати презентацію за однією із тем:     

  - Психологія гармонійних взаємовідносин в сімї. 

  - Подружні конфлікти. Методи їх вирішення. 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p1


  - Особливості ефективного подружнього спілкування. 

  - Причини розлучень, їх психологічний зміст. 

  - Типові проблеми подружнього спілкування. 

2. Студентам пропонується застосувати процедуру контент-аналізу для 

аналізу таких проблем: 

а) мускулінність і фемінність в текстах сучасних популярних пісень. 

б) гендерні стереотипи в телевізійній рекламі. – 2 год. 

 

9. VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

10. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

11.  

12.  
13.  

 В основу оцінки навчальних досягнень студентів із навчального 

модуля «Психологія спілкування» покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 

зазначено види й терміни  контролю. Кожний змістовий модуль включає бали 

за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійної 

роботи,  модульну контрольну роботу. 

Нижче подаються критерії оцінювання цих видів діяльності. 

1. Критерії оцінювання роботи студента на семінарах 

На  семінарському занятті оцінюються: 

- усні відповіді студентів; 

- участь у ділових, рольових іграх та їх обговоренні; 

- аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 

- підібрана інформація щодо соціально-психологічних проблем, новин 

вітчизняного/зарубіжного літератури; 

- вирішення практичних ситуацій 

-  реферативні виступи, презентації тощо. 

- письмові завдання 

Критеріями оцінки роботи студента на семінарах  

при усних відповідях є: 

- повнота розкриття питання; 

- логіка викладання, культура мови; 

- емоційність та переконаність; 

- використання основної та додаткової літератури; 

- аналітичні міркування, вміння роботи порівняння, висновки. 

при виконанні письмових завдань: 

- повнота розкриття питання; 

- цілісність, системність;  

- логічна послідовність: 

- вміння формулювати висновки; 

- акуратність оформлення письмової роботи. 

2. Критерії оцінювання самостійної роботи  студента 



 Кількість балів за роботу під час виконання самостійної  роботи 

залежить від дотримання таких критеріїв: 

 своєчасність виконання навчальних завдань1б; 

 повний обсяг їх виконання1б; 

 якість виконання навчальних завдань 2 б; 

 творчий підхід у виконанні завдань1б; 

     5балів – максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

виконання одного завдання для самостійної роботи. Кількість та складність 

завдань залежить від кількості годин відведених  на самостійну роботу до 

того або іншого модуля (див п. VІ). Загальна оцінка за виконання самостійної 

роботи до змістового модуля визначається так: сума набраних студентом 

балів за виконання всіх завдань до модуля  розділити на кількість завдань 

(зазвичай це 2-3 завдання). Максимальна кількість балів за модуль – 5б. 

 Окремі види самостійної роботи, які виконує студент за визначеною 

тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях 

3. Модульний контроль та критерії його оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.  

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

навчального  матеріалу змістового модуля.  

Його мета – виявлення проміжних результатів засвоєння студентами 

змісту навчального модуля. Модульний контроль з соціальної психології 

проводиться згідно з  тематичним планом. Максимальна оцінка за виконання 

однієї модульної роботи – 25 балів.  Модульний контроль проводиться у 

вигляді тестових завдань. Блок тестових запитань до кожного модуля містить 

25 запитань. За кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. 

Систему розподілу балів, що присвоюються студентам за різні види їх 

навчальної роботи та переведення їх в рейтингові бали, а також  загальне 

оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу за стобальноною 

шкалою подано у табл. 7.1, табл. 7.2. та табл. 7.3.   

Таблиця 7.1 

Розподіл балів, що присвоюються студентам за різні види їх навчальної 

роботи упродовж вивчення модуля «Психологія міжособистісного 

спілкування» 
Види навчальної   

роботи студентів 

Кількість  

балів  

за одиницю 

Кількість 

одиниць до 

розрахунку 

Максимальна  

кількість 

балів 

Відвідування лекції 1 7 7 

Відвідування сем. занять 1 7 7 

Робота на семінарському 

занятті 

10 4 40 

Виконання домашнього 

завдання 

5 2 10 

Модульна контрольна робота 25 2 50 

разом 114 

Індекс перерахунку: 114/100=1,14 



Всі рейтингові бали, що обрав студент, вираховуються так: набрана 

студентом кількість балів ділиться на 1,14 

Таблиця 7.2 

Розрахунок максимальної кількості рейтингових балів за видами 

поточного  та підсумкового контролю 
  № 

 п/п 

 

Вид діяльності 

Максимальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

рейтингових 

балів  

1. Робота на  семінарах, лабораторних 

заняттях, лекціях 

(Змістовий модуль 1) 

27 23,7  

2. Робота на  семінарах, лабораторних 

заняттях, лекціях 

(Змістовий модуль 2) 

27 23,7 

7.  Модульні контрольні роботи (1, 2) 50 43,9 

9. Самостійна робота 10 8,7 
            Підсумковий рейтинговий бал  100 

Таблиця 7.3 

Загальне оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу 

за стобальноною шкалою 
Значення оцінки Оцінка за стобальною 

шкалою 
Рейтингова оцінка 

«Відмінно»- відмінний рівень знань в 
межах обовязкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

90-100 A 

«Дуже добре»-достатньо високий 
рівень знань (умінь) в межах 
обовязкового матеріалу без  
суттєвих (грубих) помилок 

82-89 B 

«Добре» -в цілому добрий рівень 
знань(умінь) з незначною  

кількістю помилок 

75-81 C 

«Задовільно»-посередній 
рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або 

професійної діяльності 

69-74 D 

«Достатньо»-мінімально  
можливий допустимий рівень  

знань (умінь) 

60-68 
 

E 

«Незадовільно» 
(з можливістю повторного 

складання) 

35-59 FX 

«Незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 

вивченням курсу) 

1-34 F 

 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

14.  

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, іспит. 

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 



підсумкове письмове тестування, контрольна робота, творча самостійна робота.   

 Методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 

 Методи самоконтролю:  самостійне оцінювання своїх знань, 

самоаналіз. 

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності 

1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій, семінари, пояснення, розповідь, 

бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація, перегляд відео-

касет.  

• Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  

навчально-пізнавальної діяльності: 

  навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; 

створення ситуацій зацікавленості   тощо. 

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 банк психодіагностичних методик; 

 відео-касети; 

 презентації; 

 робоча навчальна програма; 

 збірка тестових і контрольних завдань для  модульного оцінювання 

навчальних досягнень студентів. 
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