
Навчально-методична карта дисципліни “Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування”

Разом: 108 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 20 год., індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 54 год., модульний контроль – 6
год. Підсумковий контроль — 2 год.

Моду
лі

Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовний модуль III

Назва
модул

я

Педагогічне спілкування як форма
міжособистісної взаємодії

Міжособистісне сприйняття та
комунікація у педагогічному спілкуванні

Психологічний аналіз конфліктів у
педагогічній взаємодії

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8

Теми
 лекцій

 
С

пілкування
 як

 обм
ін

 інф
орм

ацією
: педагогічні та

 психологічні
складові (1+

1 бал)

С
утність поняття “взаєм

одія”. С
оціальний та м

іж
особистісний

 рівні у педагогічном
у спілкуванні (1 бал)

Т
еорія транзактного аналізу. Розподіл ролей у педагогічном

у 
спілкуванні (1бал)

С
оціальна перцепція у педагогічній ком

унікації (1+
1 бал)

С
пециф

іка врахування
 вікових

 норм
 у

 педагогічній
 ком

унікації (1+
1

 бал) (1+
1

бал)

П
оняття

 ком
унікативної ситуації. А

наліз
 ком

унікативної ситуації у
м

іж
особистісній взаєм

одії (1 бал)

Т
руднощ

і та бар'єри в педагогічном
у спілкуванні, їх причини (1 бал) 

К
онф

лікт як нееф
ективне педагогічне спілкування (1 бал)



Теми
семінарс

ьких
занять

 С
пілкування

 як
 обм

ін
 інф

орм
ацією

: педагогічні та
психологічні складові (1+

10  балів)

С
утність

 
поняття

 
“взаєм

одія”.
 

С
оціальний

 
та

м
іж

особистісний рівні у педагогічном
у спілкуванні

(1+
10  балів)

Т
еорія

 
транзактного

 
аналізу. 

Розподіл
 

ролей
 

у
педагогічном

у спілкуванні (1+
10  балів)

С
оціальна перцепція у педагогічній ком

унікації

(1+
10+

1+
10 балів)

С
пециф

іка врахування вікових норм
 у педагогічній 

ком
унікації (1+

10+
1+

10 балів)

П
оняття

 
ком

унікативної
 

ситуації.
 

А
наліз

ком
унікативної ситуації у м

іж
особистісній взаєм

одії
(1+

10  балів)

Т
руднощ

і та бар'єри
 в педагогічном

у спілкуванні, їх
причини (1+

10  балів)

К
онф

лікт як нееф
ективне педагогічне спілкування

(1+
10  балів)

Сам.
робота

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів

ІНДЗ 30 балів
Види

поточн
ого

контро
лю

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)

Модульна контрольна робота 2
(25 балів)

Модульна контрольна робота 3
(25 балів)

Коефіцієнт – 266 : 100 = 2,66

Підсум
ковий
контро

ль

Залік
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психолого-педагогічні засади
міжособистісного  спілкування»  є  нормативним  документом  Київського
університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою практичної
психології  на  основі  освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалаврів
відповідно  до  навчального  плану  для  всіх  спеціальностей  денної  форми
навчання. 

Програма  вивчення  нормативної  навчальної  дисципліни  «Психолого-
педагогічні  засади  міжособистісного  спілкування»  складена  відповідно  до
освітньо-професійної  програми підготовки бакалавра спеціальності  6.030106
«Соціальна педагогіка».

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які
повинен  опанувати  бакалавр  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної
характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни
необхідне  методичне  забезпечення,  складові  та  технологію  оцінювання
навчальних досягнень студентів.

«Психолого-педагогічні  засади  міжособистісного  спілкування»  є
продовженням та поглибленим вивченням курсу «Психологія спілкування», а
отже  складовою  частиною  дисциплін  психологічного  циклу  нормативного
блоку.  Цей  курс  має  міжпредметні  зв’язки  з  дисциплінами  «Загальна
психологія»,  «Вікова  та  педагогічна  психологія»,  «Соціальна  психологія».
Його вивчення передбачає підвищення професійної компетентності соціальних
педагогів та сприяє ефективній самореалізації їх, як фахівців.

Мета  курсу – розкрити  психологічні  та  педагогічні  аспекти  процесу
спілкування; сприяти оволодінню системою знань про форми види та функції
спілкування  у  педагогічному  процесі;  розширити  навички  ефективної
комунікативної  взаємодії  у  професійних  ситуаціях,  шляхом  підвищення
компетентності стосовно прийомів та методів ефективного спілкування. 

Завдання курсу:
 розкриття  змісту  педагогічних  та  психологічних  аспектів  психології

спілкування;
 ознайомлення  з  прийомами  та  методами  ефективної  комунікативної

взаємодії у педагогічній діяльності; 
 сприяння  формуванню  комунікативних  професійно  важливих  навичок

майбутнього соціального педагога.
Вивчення  лекційного  курсу  та  індивідуальна  навчально-дослідницька

робота студентів спрямовані на засвоєнні таких знань: 
• зміст  та  структура  психологічного  та  педагогічного  аспектів

спілкування; 
• види, функції та механізми спілкування; 



 форми застосування психологічних знань у педагогічних ситуаціях;
 психологічні способи впливу у педагогічному спілкуванні; 
 базові засади професійного спілкування. 
Опанування  курсу  під  час  семінарських  занять  та  самостійної  роботи

студенти повинно сприяти формуванню низки практичних навичок: 
 навичка  активного  слухання  у  спільній  діяльності  та  в

консультативній роботі;
 здатність схоплювати комунікативну ситуацію в цілому;
 здатність до конгруентної вербальної  та  невербальної  презентації

себе; 
 вміння  вільно  та  тактично висловлюватись,  володіння  культурою

спілкування; 
 здатність  до  аналізу  та  оцінки  комунікативної  діяльності

співрозмовника; 
 здатність адекватно застосовувати психологічні прийоми та методи

комунікативної взаємодії у майбутній професійній діяльності.
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,

становить 108 год., із них 22 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття, 6 год. –
індивідуальна  робота,  54 год.  –  самостійна  робота,  6  год.  –  модульний
контроль. 

Вивчення  бакалаврами  навчальної  дисципліни  «Психолого-педагогічні
засади міжособистісного спілкування» завершується складанням заліку.



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

Найменування показників
Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньо-професійний
рівень

Характеристика навчальної
 дисципліни

денна  форма
навчання 

Галузь знань
0101 «Педагогічна

освіта»

Кількість кредитів - 3 Напрям підготовки
6.030106  «Соціальна

педагогіка» 

нормативна

Модулів – 3

Спеціальність

Рік підготовки

Змістовних модулів - 3 3-й -й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: реферативне дослідження.

Семестр

Загальна кількість годин - 108
6-й -й

Лекції
Тижневих годин для 
денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента - 2

Освітньо-професійний
рівень:

Перший (бакалаврський)

22 год. год.

Практичні, семінарські

20 год. год.

Лабораторні

год. год.

Самостійна робота

60 год. год.

Вид контролю
Залік



ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ 
тем
и

Тема заняття

 Кількість годин

Р
азом

А
уди

тор
н

і:

л
ек

ц
ії

сем
ін

ар
ськ

і,
п

р
ак

ти
ч

н
і 

Ін
ди

відуал
ьн

а
р

обота

С
ам

остій
н

а р
обота

М
одульн

и
й

к
он

тр
оль

Змістовний модуль I 
Педагогічне спілкування як форма міжособистісної взаємодії

1. Спілкування як обмін інформацією:
педагогічні та психологічні складові

13 7 4 2 1 6

2. Сутність поняття “взаємодія”. Соціальний та
міжособистісний рівні у педагогічному

спілкуванні

13 5 2 2 1 8

3. Теорія транзактного аналізу. Розподіл ролей у
педагогічному спілкуванні

11 5 2 2 1 6

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 39 17 8 6 3 20 2

Змістовний модуль II
Міжособистісне сприйняття та комунікація у педагогічному спілкуванні

4. Соціальна перцепція у педагогічній
комунікації

17 9 4 4 1 8

5. Специфіка врахування вікових норм у
педагогічній комунікації

17 9 4 4 1 8

6. Поняття комунікативної ситуації. Аналіз
комунікативної ситуації у міжособистісній

взаємодії

10 4 2 2 6

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 46 22 10 10 2 22 2

Змістовний модуль III
Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії

7. Труднощі та бар'єри в педагогічному 
спілкуванні, їх причини

11 5 2 2 1 6

8. Конфлікт як неефективне педагогічне 
спілкування

10 4 2 2 6

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 23 9 4 4 1 12 2

Усього за навчальним планом: 108 48 22 20 6 54 6



ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФОРМА МІЖОСОБИСТІСНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ

Лекція 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ: ПЕДАГОГІЧНІ

ТА ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ

Поняття  педагогічного  спілкування.  Цілі,  функції  педагогічного

спілкування.  Психологічна  сутність  педагогічного  спілкування.  Особливості

міжособистісного  спілкування.  Характеристика  педагогічних  позицій  у

спілкуванні.

Основні  поняття  теми:  педагогічне  спілкування,  педагогічні  позиції  у

спілкуванні.

Семінар 1.

Лекція 2. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ВЗАЄМОДІЯ”. СОЦІАЛЬНИЙ ТА

МІЖОСОБИСТІСНИЙ РІВНІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ

Сутність  поняття  взаємодія.  Соціальний  та  міжособистісний  типи

взаємодії у педагогічному спілкуванні. Рівні спілкування та їх представленість

у педагогічній взаємодії. Імперативність у педагогічній комунікації. Вимоги до

здійснення  педагогічної  сугестії.  Інтеграція  типів  взаємодії  у  педагогічному

спілкуванні.

Основні поняття теми: взаємодія, рівні спілкування, педагогічна сугестія.

Семінар 2.

Лекція 3. ТЕОРІЯ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛІЗУ. РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ У

ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ



Розподіл  ролей  у  педагогічній  комунікації. Теорія  Е.Берна.  Поняття

транзактного  аналізу,  транзакції,  розподілу  ролей,   «гри».  Перехресна  та

паралельна  транзакція  у  педагогічній  комунікації.  Застосування  теорії

транзакції як діагностичного інструменту у педагогічній комунікації. 

Основні поняття теми: транзакція, взаємодія, роль.

Семінар 3.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

МІЖОСОБИСТІСНЕ СПРИЙНЯТТЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ У
ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ

Лекція 4. СОЦІАЛЬНА ПЕРЦЕПЦІЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Сутність  поняття  соціальної  перцепції.  Розуміння  іншої  людини  у

міжособистісному  спілкуванні  комунікації.  Механізми  соціальної  перцепції

(егоцентризм,  ідентифікація,  рефлексія,  емпатія),  їх  позитивне  та  негативне

значення  у  спілкуванні.  Поняття  «каузальна  атрибуція»  та  його  роль  у

перцепції.  Стереотипізація та її значення у сприйнятті людьми один одного.

Сутність понять ефект ореолу, ефект первинності та ефект новизни. Проблема

точності міжособистісної перцепції.

Основні  поняття  теми: соціальна  перцепція,  егоцентризм,

ідентифікація,  рефлексія,  емпатія,  співчуття,  співпереживання,  «каузальна

атрибуція» стереотипізація, ефект ореолу, ефект первинності, ефект новизни.

Семінар 4-5.

Лекція 5. СПЕЦИФІКА ВРАХУВАННЯ ВІКОВИХ НОРМ У

ПЕДАГОГІЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Поняття  онтогенезу.  Співвідношення  етапів  життєвого  циклу  з

розвитком, становленням та специфікою спілкування. Спілкування як провідна

діяльність. Умови повноцінної комунікації на різних етапах розвитку дитини.

Місце невербального та вербального спілкування у розвитку дитини. Умови



формування  мовлення.  Становлення  та  використання  мовлення  як  засобу

спілкування.

Основні поняття теми: онтогенез,  провідна діяльність,  невербальне

та невербальне спілкування.

Семінар 6-7.

Лекція 6. ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ. АНАЛІЗ

КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ У МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ 

Ситуаційний  підхід  М.Аргайла.  Поняття  комунікативної  ситуації,  її

складових,  механізмів,  прихованих  внутрішніх  та  зовнішніх  факторів.

Інтегративний погляд на ситуацію педагогічної комунікації.

Основні поняття теми: комунікація, ситуаційний підхід.

Семінар 8.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ

ВЗАЄМОДІЇ

Лекція 7. ТРУДНОЩІ ТА БАР'ЄРИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ,

ЇХ ПРИЧИНИ

Причини  труднощів  у  педагогічному  спілкуванні.  Протиріччя

педагогічної  взаємодії.  Бар'єри  педагогічного  спілкування  та  причини  їх

виникнення. Шляхи вирішення та запобігання типових проблем та бар'єрів у

педагогічному спілкуванні.

Основні  поняття  теми: труднощі  спілкування,  бар'єри  педагогічного

спілкування.

Семінар 9.



Лекція 8. КОНФЛІКТ ЯК НЕЕФЕКТИВНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ

СПІЛКУВАННЯ

Педагогічні помилки, що призводять до педагогічних конфліктів. Вади

поведінки учнів,  студентів, що зумовлюють конфлікти. Ознаки педагогічного

конфлікту.  Види  педагогічних  конфліктів.  Стилі  спілкування  педагогів.

Конструктивні тактики вирішення конфліктів.

Основні поняття теми: педагогічний конфлікт, стиль спілкування.

Семінар 10.

ІV. ПЛАНИ 

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФОРМА МІЖОСОБИСТІСНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ

Семінар 1.

Тема: Спілкування як обмін інформацією: педагогічні та

психологічні складові (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

Поняття  педагогічного  спілкування.  Цілі,  функції  педагогічного

спілкування.  Психологічна  сутність  педагогічного  спілкування.  Особливості

міжособистісного  спілкування.  Характеристика  педагогічних  позицій  у

спілкуванні.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1.  Корнєв  М.Н.  Соціальна  психологія:  Підручник  /  М.Н. Корнєв,

А.Б. Коваленко. – К., 1995.



2. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.5. Рогов

Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.

3. Цимбалюк  І.  М.  Психологія  спілкування:  Навч.  пос.  /  І.М. Цимбалюк.  –

К.:Професіонал, 2004.

Семінар 2.

Тема: Сутність поняття “взаємодія”. Соціальний та міжособистісний

рівні у педагогічному спілкуванні (2 години).

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

Сутність  поняття  взаємодія.  Соціальний  та  міжособистісний  типи

взаємодії у педагогічному спілкуванні. Рівні спілкування та їх представленість

у педагогічній взаємодії. Імперативність у педагогічній комунікації. Вимоги до

здійснення  педагогічної  сугестії.  Інтеграція  типів  взаємодії  у  педагогічному

спілкуванні.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1.  Станкин  М.И.  Психология  общения:  Курс  лекций /  М.И. Станкин.  –  М.:

Московський психолого-социальный ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.

2. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.5. Рогов

Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.

3.  Цимбалюк  І.  М.  Психологія  спілкування:  Навч.  пос.  /  І.М. Цимбалюк.  –

К.:Професіонал, 2004.

Семінар 3.

Тема: Теорія транзактного аналізу. Розподіл ролей у педагогічному

спілкуванні (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.



Розподіл  ролей  у  педагогічній  комунікації. Теорія  Е.Берна.  Поняття

транзактного  аналізу,  транзакції,  розподілу  ролей,   «гри».  Перехресна  та

паралельна  транзакція  у  педагогічній  комунікації.  Застосування  теорії

транзакції як діагностичного інструменту у педагогічній комунікації. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учеб. для вузов / В.Н. Куницына,

Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001.

2. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов.  – М.: ВЛАДОС, 2001.Рогов

Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.

3.  Трухін  І.О.  Соціальна  психологія  спілкування:  Навч.  пос.  /  І.О. Трухін.  –

К:ЦУЛ, 2005.

Змістовий модуль ІІ

МІЖОСОБИСТІСНЕ СПРИЙНЯТТЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ У

ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ

Семінар 4-5. 

Тема: Соціальна перцепція у педагогічній комунікації (4 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

Сутність  поняття  соціальної  перцепції.  Розуміння  іншої  людини  у

міжособистісному  спілкуванні  комунікації.  Механізми  соціальної  перцепції

(егоцентризм,  ідентифікація,  рефлексія,  емпатія),  їх  позитивне  та  негативне

значення  у  спілкуванні.  Поняття  «каузальна  атрибуція»  та  його  роль  у

перцепції.  Стереотипізація та її значення у сприйнятті людьми один одного.

Сутність понять ефект ореолу, ефект первинності та ефект новизни. Проблема

точності міжособистісної перцепції.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.



Рекомендована література

1.  Корнєв  М.Н.  Соціальна  психологія:  Підручник  /  М.Н. Корнєв,

А.Б. Коваленко. – К., 1995.

2. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учеб. для вузов / В.Н. Куницына,

Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001.

3. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.

4.  Станкин  М.И.  Психология  общения:  Курс  лекций /  М.И. Станкин.  –  М.:

Московський психолого-социальный ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.

Семінар 6-7. 

Тема: Специфіка врахування вікових норм у педагогічній комунікації (4

години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

Поняття  онтогенезу.  Співвідношення  етапів  життєвого  циклу  з

розвитком, становленням та специфікою спілкування. Спілкування як провідна

діяльність. Умови повноцінної комунікації на різних етапах розвитку дитини.

Місце невербального та вербального спілкування у розвитку дитини. Умови

формування  мовлення.  Становлення  та  використання  мовлення  як  засобу

спілкування.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1. Головаха Є.І. Психологія людського взаєморозуміння  /  Є.І. Головаха. – К.:

Україна – Інститут соціології НАН України, 2002.

2. Гулевич О.А. Психология коммуникации: учебное пособие / О.А. Гулевич. –

М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2008.

3.  Корнєв  М.Н.  Соціальна  психологія:  Підручник  /  М.Н. Корнєв,

А.Б. Коваленко. – К., 1995.

4. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.



5. Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций / М.И. Станкин. –

М.: Московський психолого-социальный ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.

Семінар 8.

Тема: Поняття комунікативної ситуації. Аналіз комунікативної

ситуації у міжособистісній взаємодії (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

Ситуаційний  підхід  М.Аргайла.  Поняття  комунікативної  ситуації,  її

складових,  механізмів,  прихованих  внутрішніх  та  зовнішніх  факторів.

Інтегративний погляд на ситуацію педагогічної комунікації.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1. Головаха Є.І. Психологія людського взаєморозуміння  /  Є.І. Головаха. – К.:

Україна – Інститут соціології НАН України, 2002. 

2. Гулевич О.А. Психология коммуникации: учебное пособие / О.А. Гулевич. –

М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2008.

3. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учеб. для вузов / В.Н. Куницына,

Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001.

Змістовий модуль ІІІ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ

ВЗАЄМОДІЇ

Семінар 9.

Тема: Труднощі та бар'єри в педагогічному спілкуванні, їх причини

(2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.



Причини  труднощів  у  педагогічному  спілкуванні.  Протиріччя

педагогічної  взаємодії.  Бар'єри  педагогічного  спілкування  та  причини  їх

виникнення. Шляхи вирішення та запобігання типових проблем та бар'єрів у

педагогічному спілкуванні.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1.  Корнєв  М.Н.  Соціальна  психологія:  Підручник  /  М.Н. Корнєв,

А.Б. Коваленко. – К., 1995.

2. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учеб. для вузов / В.Н. Куницына,

Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001.

3. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.

4.  Трухін І.О.  Соціальна психологія спілкування:  Навч.  пос.  /  І.О. Трухін.  –

К:ЦУЛ, 2005.

5.  Цимбалюк  І.  М.  Психологія  спілкування:  Навч.  пос.  /

І.М. Цимбалюк. – К.:Професіонал, 2004.

Семінар 10.

Тема: Конфлікт як неефективне педагогічне спілкування (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

Педагогічні помилки, що призводять до педагогічних конфліктів. Вади

поведінки учнів,  студентів, що зумовлюють конфлікти. Ознаки педагогічного

конфлікту.  Види  педагогічних  конфліктів.  Стилі  спілкування  педагогів.

Конструктивні тактики вирішення конфліктів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1.  Корнєв  М.Н.  Соціальна  психологія:  Підручник  /  М.Н. Корнєв,

А.Б. Коваленко. – К., 1995.



2. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учеб. для вузов / В.Н. Куницына,

Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001.

3. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС, 2001.

4.  Трухін І.О.  Соціальна психологія спілкування:  Навч.  пос.  /  І.О. Трухін.  –

К:ЦУЛ, 2005.

5.  Цимбалюк  І.  М.  Психологія  спілкування:  Навч.  пос.  /

І.М. Цимбалюк. – К.:Професіонал, 2004.

 V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І

 ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ФОРМА МІЖОСОБИСТІСНОЇ

ВЗАЄМОДІЇ

Тема 1. Спілкування як обмін інформацією: педагогічні та психологічні

складові

Загальна характеристика і специфіка педагогічного спілкування.

Тема 2. Сутність поняття “взаємодія”. Соціальний та міжособистісний рівні у

педагогічному спілкуванні

Інтеграція типів взаємодії у педагогічній комунікації.

Тема  3.  Теорія  транзактного  аналізу.  Розподіл  ролей  у  педагогічному

спілкуванні

Поняття «гри» та види ігор в теорії Е. Берна.

Змістовий модуль ІІ

МІЖОСОБИСТІСНЕ СПРИЙНЯТТЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ У

ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ

Тема 4. Соціальна перцепція у педагогічній комунікації



Аналіз  механізмів  міжособистісної  перцепції  у  педагогічному  спілкуванні  (на

прикладі кіносюжету).

Тема 5. Специфіка врахування вікових норм у педагогічній комунікації

Перелічити  прийоми  міжособистісного  спілкування,  що  уможливлюють

ефективну взаємодії з дитиною 4, 8, 11, 14 років (на вибір).

Тема 6. Поняття комунікативної ситуації. Аналіз комунікативної ситуації

у міжособистісній взаємодії

Назвіть основні елементи комунікативного процесу.

Змістовий модуль ІІІ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ

ВЗАЄМОДІЇ

Тема 7. Труднощі та бар'єри в педагогічному спілкуванні, їх причини

Визначить спільне та відмінне в поняттях „бар'єри" та „труднощі"  спілкування.

Тема 8. Конфлікт як неефективне педагогічне спілкування

Визначить чим відрізняється педагогічний конфлікт від звичайного конфлікту у

взаєминах.  Опишіть,  з  власного досвіду, шляхи  конструктивного вирішення

конфліктів у педагогічній взаємодії.

VІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної

індивідуальної  діяльності  бакалавранта,  результати  якої  використовуються  у

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація,

узагальнення,  закріплення  та  практичне  застосування  знань  із  навчального  курсу,

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

Зміст  ІНДЗ: завершена  теоретична  або  практична  робота  у  межах

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок,



отриманих  під  час  лекційних,  семінарських,  практичних  занять  і  охоплює

декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

1. анотація прочитаної додаткової літератури з курсу; 

2. повідомлення з теми, рекомендованої викладачем;

3. повідомлення  з  теми  (без  рекомендації  викладача):  сучасні  тенденції  у

розвитку психодіагностики чи психотерапії, самостійні дослідження; 

4. Теоретико-методологічне дослідження у вигляді реферату.

Орієнтовна  структура  ІНДЗ –  науково-теоретичне  дослідження  у

вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є),

список використаних джерел.

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 6.1

і 6.2.

Таблиця 6.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-теоретичне дослідження у вигляді реферату)

№ 
п/п

Критерії оцінювання роботи Максимальна
кількість балів

за кожним
критерієм

1. Обґрунтування  актуальності,  формулювання  мети,  завдань  та
визначення методів дослідження 

10

3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів,
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності.  Аналіз
сучасного  стану  дослідження  проблеми,  розгляд  тенденцій
подальшого розвитку даного питання.

10

5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

10

Разом 30 балів

Таблиця 6.2

Шкала оцінювання ІНДЗ
(науково-теоретичне дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання Кількість балів, що Оцінка за традиційною



відповідає рівню системою
Високий 25-30 Відмінно
Достатній 20-25 Добре 
Середній 15-20 Задовільно
Низький 0-14 Незадовільно

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни
«Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування»

1. Сутність педагогічного спілкування та його функції.
2.  Специфіка педагогічного спілкування.
3. Стиль  педагогічного  спілкування  і  його  вплив  на  взаємовідносини  з
учнями
4. Комунікативна культура викладача ВНЗ.
5. Розвиток та становлення спілкування в онтогенезі.
6. Становлення та використання мовлення як засобу спілкування.
7. Ефективність спілкування батьків з дітьми
8. Діалогічне спілкування у педагогічній взаємодії.
9. Роль спілкування в педагогічній діяльності.
10. Вікова область утруднень в педагогічній взаємодії.
11. Спілкування як взаємодія.
12. Рефлексивне  слухання  у  комунікативному  процесі  викладача  зі
студентами.
13. Психолого-педагогічні  труднощі  та  протиріччя  в  міжособистісному
спілкуванні.
14. Діалогічне спілкування як умова ефективної педагогічної взаємодії.
15. Механізми взаєморозуміння та їх значення у спілкуванні.
16. Педагогічні стереотипи в міжособистісній взаємодії.
17. Психологічні способи впливу у спілкуванні.
18. Психологічні способи подолання бар'єрів у педагогічному спілкуванні.
19. Толерантність як принцип культури педагогічного спілкування.
20. Невербальна комунікація в педагогічній взаємодії.

Бакалаврант може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів. 

VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Психолого-педагогічні

засади  міжособистісного  спілкування»  оцінюються  за модульно-рейтинговою

системою,  в  основу  якої  покладено  принцип  поопераційної  звітності,



обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної  системи  оцінюванння

рівня знань, умінь та навичок.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового

контролю

з дисципліни „Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування”

№ Вид діяльності (визначаються по кожній
дисципліні)

Максимальн
а кількість

балів за один
вид роботи

Всього

1 Відвідування лекцій 1 11
2 Відвідування семінарських занять 1 10
3 Виконання завдання для самостійної роботи 

(домашнього завдання)
5 40

4 Робота на семінарському занятті у тому числі:
 доповідь
 виступ
 повідомлення
 участь у дискусії, тощо

Всього 10, у
тому числі
за видами

100

5 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне 
завдання)

30 30

6 Виконання модульної контрольної роботи 25 75
Загальна кількість балів: 266

Коефіцієнт перерахунку 266 : 100 = 2,66
Підсумковий рейтинговий бал: 100

У процесі  оцінювання  навчальних досягнень бакалаврантів застосовуються

такі методи:

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне

опитування, співбесіда, представлення доповіді за темою реферату.

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; ІНДЗ.

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.



Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки

ECTS

Підсумкова кількість
балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

1 – 34

35 – 59

«незадовільно»
(з обов’язковим

повторним курсом) 
«незадовільно»
(з можливістю

повторного складання)

F

FX

60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

Загальні  критерії  оцінювання  успішності  студентів,  які  отримали  за  4-

бальною  шкалою  оцінки  «відмінно»,  «добре»,  «задовільно»,  «незадовільно»,

подано у табл. 7.1.:

 Таблиця 7.1

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень  бакалаврантів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння

вільно  виконувати  практичні  завдання,  передбачені  навчальною
програмою;  за  знання  основної  та  додаткової  літератури;  за  вияв
креативності  у розумінні  і  творчому використанні  набутих знань та
умінь.

«добре» ставиться  за  вияв  студентом  повних,  систематичних  знань  із
дисципліни,  успішне  виконання  практичних  завдань,  засвоєння
основної  та  додаткової  літератури,  здатність  до  самостійного
поповнення  та  оновлення  знань.  Але  у  відповіді  студента  наявні
незначні помилки.

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі,
достатньому  для  подальшого  навчання  і  майбутньої  фахової
діяльності,  поверхову  обізнаність  з  основною  і  додатковою
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві
помилки у  виконанні  практичних  завдань,  але  студент  спроможний
усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно виставляється  студентові,  відповідь  якого  під  час  відтворення



» основного  програмового  матеріалу  поверхова,  фрагментарна,  що
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким
чином,  оцінка  «незадовільно»   ставиться  студентові,  який
неспроможний  до  навчання  чи  виконання  фахової  діяльності  після
закінчення ВНЗ без  повторного навчання за  програмою відповідної
дисципліни.

Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  бакалавранта  на

семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну

роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Модульний  контроль  знань  бакалаврантів  здійснюється  після  завершення

вивчення навчального  матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,

під  час  виконання  самостійної  та  індивідуальної  навчально-дослідної  роботи

залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;

 повний обсяг їх виконання;

 якість виконання навчальних завдань;

 самостійність виконання;

 творчий підхід у виконанні завдань;

 ініціативність у навчальній діяльності.

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із

застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 



• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: опрацювання наукових досліджень.

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:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості.

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 опорні конспекти лекцій;

 навчальні посібники;

 робоча навчальна програма;

 збірка  тестових  і  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів.
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