


  



 
1. Опис навчального модуля 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 
Курс 3  
Семестр 5  
Кількість змістових модулів з розподілом:  2 
Обсяг кредитів 2  
Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  
Модульний контроль 4  
Семестровий контроль   
Самостійна робота 28  

Форма семестрового контролю   
 

2. Мета та завдання навчального модуля 
Мета навчального модуля: забезпечення майбутніх психологів 

знаннями з основних понять та положень психології взаємин, а також  
озброєння  уміннями застосовувати отримані знання безпосередньо в  
професійній діяльності та в організації власних міжособистісних відносин. 

 Завдання навчального модуля: 
 Ознайомити студентів з психологічними особливостями феномену 

міжособистісного спілкування, його видами та структурними складовими. 
 Розкрити чинники ефективності спілкування.   
  Формувати у студентів розуміння природи і специфіки проблем 

міжособистісної взаємодії та механізмів взаєморозуміння.  
 Навчити майбутнього фахівця конструктивним стратегіям побудови 

міжособистісних взаємин 
3. Результати навчання за модулем 

Внаслідок опанування змісту навчального модуля «Соціальна психологія 
особистості» у студентів формуються такі навчальні компетентності:  

 знання категоріально-понятійного апарату психології;  
 здатність будувати ефективну партнерську взаємодію з клієнтами без 

упередженого ставлення до їх індивідуальних якостей і потреб;  
 вміння визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 
розв’язання; 

 розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних завдань; 



 ілюстрування прикладами закономірностей та особливостей 
функціонування та розвитку психічних явищ; 

 здатність до реферування наукових джерел, обґрунтовування власної 
позиції, формулювання самостійних висновків; 

 спроможність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути 
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні 
чи гендерні і вікові особливості;  

 навички складання і реалізації плану консультативного процесу з 
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей 
клієнта, встановлювати ефективність власних дій; 

 навички складання та реалізації програми психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту; 

 демонстрування соціально відповідальної та свідомої поведінки, 
слідування гуманістичним та демократичним цінностям. 
 

4. Структура навчального модуля 
 

Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Спілкування як реалізація  міжособистісних 

взаємин 
Тема 1. Загальна характеристика 
спілкування 

14 2 2 2   8 

Тема 2. Перцептивна та 
комунікативна сторони спілкування 

14 2 2 2   8 

Модульний контроль 2  
Разом 30 4 4 4   16 

Змістовий модуль 2. Специфіка видів і форм міжособистісних 
взаємин 
Тема 1. Види взаємодії і 
міжособистісних впливів 

10 2 2 2   4 

Тема 2. Міжособистісна атракція та 
альтруїстична поведінка у 
взаєминах 

10 2 2 2   4 

Тема 3. Психологія ділових взаємин 8 2 2    4 



Модульний контроль 2  
                                                    Разом 30 6 6 4   12 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

  

Усього 60 10 10 8   28 
 

5. Програма навчального модуля 
 

Змістовий модуль І. Спілкування як реалізація  міжособистісних 
взаємин  

Лекція 1. Загальна характеристика спілкування (2год.)  
Поняття міжособистісні взаємини, взаємодія, спілкування. Функції 

спілкування. Види спілкування. Типи міжособистісного спілкування. Рівні 
спілкування. 

Ообмеження спілкування. Застосування маніпулятивних тактик у 
міжособистісному спілкуванні (гра на почутті жалості, компліменти і 
лестощі, провокування захисних реакцій, гра на нетерплячості партнера 
тощо).  

Основні поняття: спілкування, імперативний, маніпулятивний, 
діалогічний типи спілкування. 

Семінар 1. Загальна характеристика спілкування. 
Практичне заняття 1. Складові ефективного спілкування. 
  
Лекція 2. Перцептивна та комунікативна сторони спілкування  

(2год.)  
  Поняття та зміст соціальної перцепції. Функції соціальної перцепції.. 

Аперцепція.  Механізми сприймання. Природа соціальних стереотипів. Ефект 
первинності. Ефект новизни. Ефект ореолу. Ефект пріоритету. Ефект 
поблажливості. Типові схеми формування першого враження.  

Механізми взаєморозуміння: ідентифікація, емпатія, атракція, 
рефлексія, каузальна атрибуція. Бар’єри взаєморозуміння. 

Функції комунікативного аспекту спілкування. Зміст, види і форми 
комунікації. Характеристика компонентів комунікативного простору.  

 Основні поняття: соціальна перцепція, аперцепція, емпатія, атракція, 
каузальна атрибуція. 
          Практичне заняття 2. Формування навичок спілкування.   
 

Змістовий модуль ІІ. Специфіка видів і форм міжособистісних 
взаємин  

Лекція  3. Види взаємодії  і міжособистісних  впливів (2год.)  
Особливості взаємодії в соціальній психології. Види взаємодії: 

співробітництво та суперництво. Конструктивні та деструктивні форми 
взаємодії 

 Загальна характеристика міжособистісного впливу. Види 
міжособистісного впливу: психологічний вплив, особистий вплив, 



функціонально-рольовий вплив, індивідуально-специфічний вплив, 
комунікативний вплив та інші. Критерії ефективності впливу.  Види 
психологічного впливу: переконання, зараження, навіювання, 
наслідування. 

Основні поняття: співробітництво, суперництво, зараження, 
навіювання.   

Семінар 3. Взаємодія і міжособистісний вплив.  
Практичне заняття 3. Конструктивні та деструктивні форми 

взаємодії. 
 
Лекція 4. Міжособистісна атракція та альтруїстична поведінка у 

взаєминах (2год.)  
Формування гарного враження. Фізичні характеристики, що формують 

привабливість. Подібність і атракція. Теорія балансу. Взаємна симпатія. 
Атракція: відмінності між чоловіками і жінками.  

Альтруїстична поведінка у взаємодії. Типи альтруїзму. Причини, які 
гальмують процес надання допомоги (розмивання відповідальності, 
суспільна оцінка, боязнь оцінки). Навчання альтруїзму.  

Дружба і самотність. Особливості дружби людей на різних етапах 
життєвого циклу. Характеристики дружби. Функції дружби. О 

Основні поняття: дружба, самотність, любов, альтруїзм.   
 Семінар 4-5. Міжособистісна атракція та альтруїстична поведінка 

у взаєминах . 
Практичне заняття 4. Стратегії побудови партнерських 

міжстатевих взаємин. 
   
Лекція 5.  Психологія ділових взаємин (2год.) 
 Ділові взаємини та процес їх трансформації в сучасній діловій сфері. 

Психологія ділових взаємин як етична категорія. Гендерні засади ділових 
взаємин в організації.   

Психологічні основи спілкування керівника і підлеглих. Спілкування  з 
клієнтами та партнерами по бізнесу. Особливості професійного спілкування 
психолога. Види і форми ділового спілкування. Способи та засоби ділового 
спілкування. Функції ділового спілкування. Правила спілкування в 
електронному просторі. Публічний виступ у діловому спілкуванні.    
Індивідуальні ділові бесіди. 

Основні поняття: ділові взаємини, професійне спілкування, соціальні 
ролі, рольове спілкування. 

 
6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Вид діяльності студента М а к с и м а л ь н а к - с т ь б а л і в з а о д и н и ц ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p2.html#p2
http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p1
http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p1
http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p1
http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p1
http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p2
http://posibnyky.vntu.edu.ua/etika/p4.html#p2
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/37.htm
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/37.htm
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/39.htm
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/35.htm
http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/35.htm
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 
Відвідування 
семінарських занять 

1 2 2 3 3 

Відвідування 
практичних занять 

1 2 2 2 2 

Робота на семінарському 
занятті 

10 2 20 3 30 

Робота на практичному 
занятті 

10 2 20 2 20 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - -  -  -  -  
Разом  76  88 

Максимальна кількість балів: 164  
Розрахунок коефіцієнта:  164 : 100 =1,64 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль І.  

Спілкування як реалізація  міжособистісних взаємин 
Тема 1. Загальна характеристика спілкування – 8 год. 

1. Провести діагностику своїх комунікативних особливостей. 
Написати творчий  звіт «Я як суб’єкт спілкування. Скласти програму 
саморозвитку комунікативних навичок.  
Тема 2. Комунікативна  та перцептивна сторони спілкування  – 8 год. 

1. Створити буклет, де розмістити  рекомендації  щодо удосконалення 
ораторських навичок і навичок ведення бесіди психолога. 

Змістовий модуль ІІ. 
Специфіка видів і форм міжособистісних взаємин 

Тема 3. Взаємодія і міжособистісний вплив – 4 год. 
 

 



1. Підготувати виступ на семінарське заняття за книгою Берна Э. 
Игры в которые играют люди…Люди, которые играют в игры. – Минск: 
современный литератор, 2002. – 447 с.   
Тема 4. Міжособистісна атракція та альтруїстична поведінка у 
взаєминах– 4 год. 

1. Підготувати презентацію за однією із тем:  
-  Види любові. 
- Романтичні взаємини між чоловіком і жінкою.  
- Проблема самотності. 

Тема 5. Психологія ділового спілкування – 4 год.  
1. Проаналізуйте особливості ділового спілкування в електронному 

просторі. Розробіть рекомендації: Правила спілкування в електронному 
просторі. 

Критерії оцінювання самостійної роботи  студента 
     5балів – максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

виконання одного завдання для самостійної роботи. Воно оцінюється за 
такими критеріями: 

 своєчасність виконання навчальних завдань1б; 
 повний обсяг їх виконання1б; 
 якість виконання навчальних завдань 2 б; 
 творчий підхід у виконанні завдань1б. 
Кількість та складність завдань залежить від кількості годин відведених  

на самостійну роботу до того або іншого модуля . 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 

 
Таблиця 6.2.1 

Карта самостійної роботи студента 
Теми курсу (кількість годин) Академічний 

контроль 
К-сть 

завдань 
Бали Термін 

виконання 
Змістовий модуль І. 

Спілкування як реалізація  міжособистісних взаємин 
Тема1. Загальна характеристика 
спілкування (8год.) 

семінар, модульний 
контроль  

1 
 

5  
 

до семінару 
1 

Тема 2. Комунікативна  та 
перцептивна сторони спілкування  
(8год.) 

семінар, модульний 
контроль  

1 
  
 

5 
  
 

до семінару 
2 

разом  2 10   
Підсумковий бал виконання самостійної роботи до модуля: суму 
набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  
розділити на кількість завдань.   

5 до МКР 1 

Змістовий модуль ІІ.  



Особистість в системі соціальних зв’язків  
Тема3. Взаємодія і міжособистісний 
вплив (4 год.) 

семінар, модульний 
контроль  

1 
  

5  
  

до семінару 
3 

Тема4. Міжособистісна атракція та 
альтруїстична поведінка у взаєминах 
(4 год.)  

семінар, модульний 
контроль  

1 
  

5  
  

до семінару 
4 

Тема 5. Психологія ділового 
спілкування(4 год.) 

 1 5 до семінару 
4 

разом  3 15  
Підсумковий бал виконання самостійної роботи до модуля: суму 
набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  
розділити на кількість завдань.   

5 до МКР 2 

Разом до навчальної дисципліни 
Кількість годин: 42 год. Підсумковий бал 15   

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 
Модульні  контрольні роботи виконуються після завершення вивчення 

навчального  матеріалу змістового модуля в письмовій формі з 
використанням роздрукованих завдань. Кожна модульна робота містить три 
блоки завдань 

Таблиця 6.3.1 
Завдання модульної роботи та критерії їх  оцінювання 

Номер 

блоку 
завдань  

 Призначення  Форма Критерії оцінювання Макс. 
кількіс

ть 
балів 

Перший визначення якості 
володіння базовими 
поняттями 

10 тестів  кожна правильну відповідь – 
1 бал 

10 

Другий  виявлення здатності 
до аналізу, синтезу, 
конкретизації й 
узагальнення змісту 
навчальної 
дисципліни 

запитання, 
що 
передбачає  
розгорнуту 
відповідь 

- повнота розкриття питання; 
- здатність до обґрунтування 
та конкретизації; 
- логічна послідовність; 
- вміння формулювати 
висновки; 
- творчість та самостійність 

5 

Третій  встановлення 
спроможності до 
застосування знань на 
практиці 

психологічна 
задача 

-  практичне рішення має 
вірне теоретичне підгрунття;  
- зрозумілі ілюстрації та 
приклади; 
-власна інтерпретація та 
ставлення до проблеми 
- креативність 

 

10 

 



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Не передбачено навчальним планом 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
               Не передбачено навчальним планом 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 

 
7. Навчально-методична карта модуля 

 
  Навчально-методична карта навчального модуля «Психологія взаємин» 
Разом: 60 год., із них 10 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття, 8год.– 
практичні заняття, 4 год. – модульний контроль, 28 год. – самостійна 
робота. 
 

Назва змістового 
модуля 

Змістовий модуль І. 
Спілкування як реалізація  
міжособистісних взаємин 

Змістовий модуль ІІ.  
Специфіка видів і форм 

міжособистісних взаємин  
Кількість балів за  
модуль 

76  88 

Теми лекцій 1. Загальна характеристика 
спілкування. 
2. Перцептивна та 
комунікативна сторони 
спілкування. 

 
2б 

3. Види взаємодії і 
міжособистісних впливів. 
4. Міжособистісна атракція та 
альтруїстична поведінка у 
взаєминах. 
5.Психологія ділових взаємин. 

3б  
Теми  
семінарських 
 занять  

1. Загальна 
характеристика 
спілкування.  
2. Перцептивна та 
комунікативна сторони 
спілкування. 

22б 

3.Взаємодія і 
міжособистісний вплив.  
4-5. Міжособистісна атракція 
та альтруїстична поведінка у 
взаєминах. 

 
33б 

Теми практичних 
занять 

1. Складові ефективного 
спілкування.   
 2.  Формування навичок 

3. Конструктивні та 
деструктивні форми 
взаємодії. 



спілкування.  
 
 

22б 

4. Стратегії побудови 
партнерських міжстатевих 
взаємин. 

22б 
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 1 

25б 
 

Модульна контрольна  
робота 2  

25б 
   

 
8. Рекомендовані джерела 

 
                                        Основна література   

1. Коваленко А.Б. Психологія міжособистісного взаєморозуміння 
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка /               
А.Б. Коваленко. – К.: Київський університет, 2010. – 215 с. 

2. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник 
/ І.О. Трухін. – К., 2005. – 336 с.  

3. Філоненко М.М. Психологія спілкування: підручник / Філоненко 
М.М. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.  

Додаткова 
4. Амеліна С. М. Тренінги з розвитку умінь та навичок діалогового  

спілкування: Посібник / С. М. Амеліна. – Д.: Пороги, 2005. – 73 с. 
5. Джонсон Д. В.  Соціальна  психологія:  тренінг міжособистісного  

спілкування. — К.: КМ Академія, 2003. — 288 с. 
6. Карнеги Д.  Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. 5 

навыков /Дейл Карнеги. –  М.:Попурри, 2012. –320 с.   
7. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. Навч. пос. / 

В.В.Москаленко – К.: Центр учбової літератури,  2007. – 448 с.  
8. Радевич-Винницький Я. К. Етикет і культура спілкування: навч. 

посібник для студ. і викл. вищих навч. закладів / Я. К. Радевич-Винницький. 
– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. –292 с. 

9. Федорчук В. М. Розвиток  комунікативної  компетентності  
викладача. Соціально-психологічний  тренінг. — Кам’янець-Подільський, 
2003. – 240 с. 

9. Додаткові ресурси  


	Лекція 1. Загальна характеристика спілкування (2год.)
	Поняття міжособистісні взаємини, взаємодія, спілкування. Функції спілкування. Види спілкування. Типи міжособистісного спілкування. Рівні спілкування.
	Ообмеження спілкування. Застосування маніпулятивних тактик у міжособистісному спілкуванні (гра на почутті жалості, компліменти і лестощі, провокування захисних реакцій, гра на нетерплячості партнера тощо).
	Основні поняття: спілкування, імперативний, маніпулятивний, діалогічний типи спілкування.
	Семінар 1. Загальна характеристика спілкування.
	Лекція 2. Перцептивна та комунікативна сторони спілкування  (2год.)
	Поняття та зміст соціальної перцепції. Функції соціальної перцепції.. Аперцепція.  Механізми сприймання. Природа соціальних стереотипів. Ефект первинності. Ефект новизни. Ефект ореолу. Ефект пріоритету. Ефект поблажливості. Типові схеми формування п...
	Механізми взаєморозуміння: ідентифікація, емпатія, атракція, рефлексія, каузальна атрибуція. Бар’єри взаєморозуміння.
	Лекція  3. Види взаємодії  і міжособистісних  впливів (2год.)
	Особливості взаємодії в соціальній психології. Види взаємодії: співробітництво та суперництво. Конструктивні та деструктивні форми взаємодії
	Основні поняття: співробітництво, суперництво, зараження, навіювання.
	Семінар 3. Взаємодія і міжособистісний вплив.
	Практичне заняття 3. Конструктивні та деструктивні форми взаємодії.
	Формування гарного враження. Фізичні характеристики, що формують привабливість. Подібність і атракція. Теорія балансу. Взаємна симпатія. Атракція: відмінності між чоловіками і жінками.
	Альтруїстична поведінка у взаємодії. Типи альтруїзму. Причини, які гальмують процес надання допомоги (розмивання відповідальності, суспільна оцінка, боязнь оцінки). Навчання альтруїзму.
	Дружба і самотність. Особливості дружби людей на різних етапах життєвого циклу. Характеристики дружби. Функції дружби. О
	Семінар 4-5. Міжособистісна атракція та альтруїстична поведінка у взаєминах .
	Практичне заняття 4. Стратегії побудови партнерських міжстатевих взаємин.
	Лекція 5.  Психологія ділових взаємин (2год.)
	Ділові взаємини та процес їх трансформації в сучасній діловій сфері. Психологія ділових взаємин як етична категорія. Гендерні засади ділових взаємин в організації.

	Тема 1. Загальна характеристика спілкування – 8 год.
	Тема 2. Комунікативна  та перцептивна сторони спілкування  – 8 год.
	1. Підготувати виступ на семінарське заняття за книгою Берна Э. Игры в которые играют люди…Люди, которые играют в игры. – Минск: современный литератор, 2002. – 447 с.
	Тема 4. Міжособистісна атракція та альтруїстична поведінка у взаєминах– 4 год.
	-  Види любові.
	- Романтичні взаємини між чоловіком і жінкою.
	- Проблема самотності.
	6. Карнеги Д.  Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. 5 навыков /Дейл Карнеги. –  М.:Попурри, 2012. –320 с.

