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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія комунікації» є 

нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою 
загальної, вікової та педагогічної психології на основі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей 
денної форми навчання.  

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

«Психологія комунікації» є складовою частиною дисциплін психолого-
педагогічного циклу блоку за вибором.  

Зміст курсу носить комплексний характер та узагальнює знання в галузі 

загальної, соціальної, психології міжособистісної взаємодії, етики ділових 

відносин, а також риторики, етикету та організаційної поведінки.  

Програма курсу реалізується за допомогою інноваційних технологій 
інтерактивного характеру: ділових та інноваційних ігор, методу аналізу учбового 
відео, рольових ігор, експериментальних вправ, тестів, що дозволяє не тільки 
передати інформацію, але і навчити майбутніх фахівців комунікативним умінням і 
практичним навичкам партнерського взаємодії. 
 Мета курсу – ознайомити із системою наукових та прикладних знань в 

психології міжособистісних та ділових відносин, також етики міжгрупової 

взаємодії; сформувати основні засади комунікативної компетентності.  

Завдання курсу: 

• оволодіти навичками інтерактивної комунікації, групової взаємодії; 

• розвинути вміння висловлювати думки, ефективно слухати і чути партнера, 

встановлювати контакт, розробляти і застосовувати комунікативні сценарії 
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поведінки, компетентно використовувати моделі, стратегії і стилі ділового 

спілкування; 

• навчити використовувати технології зворотного зв'язку, формулювати запитання 

і відповідати на них, зчитувати «невербальні сигнали»;  

• оволодіти засобами вербальної та невербальної комунікації, провідними 

репрезентативними системами, техніками, прийомами, методиками, що 

включаються в комунікативні програми; 

• знизити ризик несприятливих наслідків деструктивної комунікації, взаємного 

нерозуміння ділових партнерів, представників громадськості; 

• сформувати навички самомаркетингу, позиціонування, самопрезентації та 

презентації. 

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 
програмою виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, 
зокрема з актуальних проблем психології комунікації та можливостей їх 
прикладного використання. 

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  

1) визначати основні типи факторів, що впливають на комунікативний 
процес; 

2) визначати особливості та роль вербальних та невербальних засобів у 
процесі організації комунікативної діяльності; 

3) аналізувати специфіку комунікації партнера; 
4) досліджувати та аналізувати конкретні комунікативні ситуації; 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 72 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – 

індивідуальна робота, 4 год. – консультації, 4 год. – модульний контроль; 

залік - 2 год. Вивчення навчальної дисципліни "Психологія комунікації" 

завершується складанням заліку. 
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ІI. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 
Курс: 

 

 
Напрям, 

спеціальність, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

 
 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
(2) 
 кредити 
 
Змістові модулі: (3)  
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
72 годин 
 
Тижневих годин: 2 
години 

 
 
 

 
Освітньо-

кваліфікаційний 
рівень "бакалавр" 

 

Нормативна 
 
Рік підготовки: 3. 
 
Семестр: 5,6  
 
Аудиторні заняття: 32 години, з 
них: 
лекції (теоретична підготовка):   
16годин 
семінарські заняття:  
12 годин 
 
Індивідуальна робота: 4 год 
 
Модульний контроль : 4 год. 
 
Самостійна робота:  36 год. 
 
 
 
Вид контролю: залік  
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ІІI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кількість годин  
 
№ 
з/
п 

 
 
Назви теоретичних розділів 

Ра
зо

м
 

А
уд

ит
ор

ни
х 

Л
ек

ці
й 

П
ра

кт
ич

ни
х 

С
ем

ін
ар

сь
ки

х 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
та

 
К

он
су

ль
та

ці
ї 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

М
од

ул
ьн

ий
 

 к
он

тр
ол

ь 

Змістовий модуль І.  
ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЇ. ВЕРБАЛЬНА 

НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 
 

1 Структура комунікативного процесу  4 2  2   5  
2 Вербальна і невербальна комунікація  4 2     5  
3 Механізми та умови ефективності  

переконання 
 6 4  4   5 2 

Разом:  14 8  6 2 2 15 2 
Змістовий модуль ІІ. 

МІЖОСОБИСТІСНА ТА МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ. 
 

4 Психологічні аспекти  
міжособистісної комунікації 

 6 4  2 2 2 5 2 

5 Психологічні основи впливу ЗМК  4 2  2   5  
6 Особливості комунікації в  

електронних мережах 
 4 2  2   5  

Разом:  
 

14 8  6 2 2 15  2 

Усього годин: 72 28 16  12 4 4 30 4 
Залік         2 

 
 

 

 

 

 



 
7 

 

ІV. ПРОГРАМА КУРСУ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЇ. ВЕРБАЛЬНА 

НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 
Лекція 1. Структура комунікативного процесу  

Структура комунікативної ситуації. Комунікативні позиції. Цілі комунікації. 
Елементи комунікативного поля (норми, стилі, скрипти, когнітивне навантаження, 
просторові і тимчасові обмеження). Комунікативні бар'єри. Зворотній зв'язок, 
правила негативного зворотного зв'язку. 

Основні поняття теми: комунікативна ситуація, комунікативні позиції, 
цілі комунікації, комунікативні бар'єри 

Семінар 1. Структура комунікативного процесу  
 
Лекція 2. Вербальна і невербальна комунікація   

Спільне та відмінне у вербальній і невербальній комунікації. Ситуація 
ускладненого спілкування. Системи невербальної комунікації. Принцип рівноваги. 
Цілі невербальної комунікації. Проблема кодування одиниць невербальної 
комунікації (системи кодування Р.Бердвістла, П.Екмана, К.Леонхарда, словники 
невербальної поведінки). Механізми декодування невербальних повідомлень. 
Фактори, що впливають на точність декодування. 
Методики вивчення невербальної комунікації. 

Основні поняття теми: вербальна, невербальна комунікація, невербальна 
поведінка, кодування та декодування. 

 
Лекція 3-4. Механізми та умови ефективності переконання  

Необіхевіористичний підхід: модель К.Ховланда (стадії і механізми 
переконання), теорія соціальної оцінки М.Шеріфа і К.Ховланда. Когнітивний 
підхід: імовірнісна модель аналізу інформації Р.Петті і Дж.Качоппо, евристика-
систематична модель Ш.Чейкен: основні положення, умови вибору стратегій 
аналізу повідомлення, порівняння і критика когнітивних моделей. 
Методики вивчення ефективності переконуючої комунікації. Умови ефективності 
переконуючого повідомлення: особливості комунікатора, аудиторії і 
повідомлення. 
Основні поняття теми: перцепція, соціальна перцепція, ідентифікація, емпатія, 
міжособистісна атракція, каузальна атрибуція, перше враження, ефект ореолу, 
проекція, соціальні стереотипи, ефект Поліанни, самопрезентація, інграціація, 
самопідтримка, раціональне розуміння, проникливість, упередження. 
Семінар 2. Сприймання та розуміння в структурі комунікативного акту. 
Механізми переконання. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
МІЖОСОБИСТІСНА ТА МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ. 

Лекція 5-6. Психологічні аспекти міжособистісної комунікації  
Навички отримання інформації в міжособистісної комунікації: психологічні 

аспекти слухання, інтерпретації зауважень і визначення правди / брехні. Вплив 
групової дискусії на якість групових рішень. Ефекти групової дискусії: соціальна 
лінощі, вплив більшості (в т.ч. огруппленіе мислення), вплив меншості, групова 
поляризація. Етапи групової дискусії, психологічні способи підвищення якості 
групових рішень. 

Основні поняття теми: слухання, ефективне слухання, зосередження, 
розуміння, запам’ятовування, аналіз, підтримка, інтерпретація, не рефлексивне 
слухання, рефлексивне слухання, з’ясування, перефразування, резюмування, 
відображення почуттів, емпатійне слухання, зворотній зв’язок, оціночний та 
безоціночний зворотній зв’язок. 

 
Семінар 3 Мистецтво публічного виступу. 
 Мистецтво слухати і чути.  

 
Лекція 7. Психологічні основи впливу ЗМК  

Специфіка масової комунікації. Різниця традиційних каналів ЗМК. Моделі 
праймінгу, порядку денного, культивації, «використання і задоволення. Швидкість 
впливу ЗМК: модель дифузії інновацій. Ступінь впливу ЗМК: відмінність впливу 
ЗМК в залежності від рівня освіти аудиторії; опосередкованість впливу ЗМК. 
Ступінь усвідомлення людьми впливу ЗМК: ефекти «першої», «другої» і «третьої 
сторін». 
 
Семінар 4. Способи впливу ЗМК  
 
Лекція 8. Особливості комунікації в електронних мережах  
Характеристики користувачів електронних мереж. Цілі комунікації в електронних 
мережах. Отримання інформації в електронних мережах: фактори, що впливають 
на ефективність сайтів. Вплив на когнітивну активність і прийняття рішення: 
основні напрямки, специфіка функціонування електронних груп (групова 
динаміка і прийняття рішень; фактори, що впливають на ефективність 
«електронних груп»). Зміна емоційного стану в електронних мережах. Зміна Я-
концепції в електронній комунікації. Зміна поведінки в електронній комунікації: 
напрямки впливу. Інтернет-залежність: види, симптоми, наслідки, стадії розвитку, 
особливості адиктів. 

Основні поняття теми: Інтернет, електронна мережа, сайт, адикт, 
електронні групи. 

Семінар 6 Електронні мережі способи передачі повідомлень. Аналіз 
повідомлень. Способи впливу на учасників соціальної мережі.  



 
V. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія комунікації» 
Разом: 72 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год.,  

модульний контроль– 4 год., консультації – 4 год., самостійна робота студентів – 30  год., коефіцієнт – 1,84 
  

 
Максимальна кількість балів за курс – 184 бали.

Модулі ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 

Назва 
модуля 

ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОЦЕС 
КОМУНІКАЦІЇ. ВЕРБАЛЬНА 

НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ 
 

МІЖОСОБИСТІСНА ТА МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ. 
 

Кількість балів 
за модуль 

77 77 

 
Теми 
лекцій 

1. Структура 
комунікативного 

процесу 
1 бал 

2. Вербальна 
і 

невербальна 
комунікація  

1 бал 

3., 4. Механізми та 
умови ефективності 

переконання  
2 бали 

 

5., 6. Психологічні аспекти 
міжособистісної комунікації  

2 бали 

7.Психологічні основи 
впливу ЗМК 

1 бал 

8.Особливості комунікації 
в електронних мережах 

1 бал 
 

 
Теми 

семінарських 
занять 

 
1.Особливості 

комунікативного 
процесу 
11 балів 

 

  
2.-3. Сприймання та 

розуміння в 
структурі 

комунікативного 
акту 

22 бали 
 

 
4.Мистецтво публічного виступу 

11балів 
 
 
 

 
5.Способи впливу ЗМК 

11 балів 
 
 

 
6. Електронні мережі 

способи передачі 
повідомлень. Способи 
впливу на учасників 
соціальної мережі.  

11 балів 
 

Види 
поточного 
контролю 

Модульний контроль 
25 балів 

Модульний контроль 
25 балів 

Самостійна 
робота  

15 балів 15 балів 

ІНДЗ 30 
Підсумковий 

контроль 
Залік- 



 
V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 
Змістовий модуль І 

Семінар 1.  
Тема: Особливості комунікативного процесу (2 год.) 

План заняття 
1. Особливості та структура комунікативного акту. 
2. Комунікативні бар’єри та шляхи їх подолання. 
3. Мистецтво компліменту. Прихований комплімент. 
4. Невербальні засоби комунікації. 

Основна література: 6,7,8 
Додаткова література: 3,4,10 
 

Семінар 2-3.  
Тема: Сприймання та розуміння в структурі комунікативного акту(4год). 
1. Особливості соціальної перцепції. 
2. Ефекти сприймання. 
3. Перше враження і точність інтерпретації. Помилки першого враження. 
4. Роль професійних, національних та етнічних стереотипів у розумінні інших 

людей. 
5. Вміння „читати” обличчя співбесідника. Мова тіла й поз. 

Основна література:10,11,13 
Додаткова література:3,11 

 
 

Змістовий модуль ІІ 
Семінар 4 

Тема: Мистецтво публічного виступу. Мистецтво слухати і чути(2 год). 
 1. Особливості процедури підготовки, проведення та завершення 
публічного виступу. 

2. Механізми завоювання та втримання уваги аудиторії. 
Тема до  семінарського заняття 4 Мистецтво слухати і чути. 

1. Мета та фактори ефективного слухання. 
2. Складові процесу активного слухання. 
3. Види слухання: 
 а) рефлексивне слухання; 
 б) нерефлексивне слухання; 
 в) емпатичне слухання. 
4. Типи слухачів. 
5. Зворотній зв’язок в міжособистісному спілкуванні.  

Основна література:5,11,13 
Додаткова література: 7,8 
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Семінар  5 

Тема: Способи впливу ЗМК(2 год). 
Питання до обговрення 

1. Основні психологічні підходи до вивчення ЗМІ 
2. Цілі масової комунікації 
3. Швидкість впливу засобів масової комунікації 
4. Ступінь впливу ЗМІ 
5. Усвідомлення впливу ЗМІ 

 
Основна література:4,6 
Додаткова література:5 

 
 

Семінар 6  
Тема: Електронні мережі способи передачі повідомлень. Способи впливу на 

учасників соціальної мережі. 
Питання до обговорення: 

1. Характеристика користувачів 
2. Особливості спілкування в електронних мережах 
3. Негативні впливи електронних мереж: 

Інтернет-залежність 
4. Позитивний вплив Інтернет-комунікації 

4.1. Когнітивні наслідки роботи в електронних мережах 
4.2. Емоційні наслідки роботи в електронних мережах 
4.3. Наслідки пов'язані з «Я-концепцією» 
4.4. Поведінкові наслідки роботи в електронних мережах 

 
Основна література:9 
Додаткова література: 5 

 
 

VII ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Змістовний модуль 1.  

ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЇ. ВЕРБАЛЬНА 
НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЇ 

Тема 1. Особливості комунікативного процесу  
(Виконання роботи  5 балів) 

1. Підберіть по три компліменти для найкращого друга, коханої людини, 
одногрупника. 
2. Запропонуйте як мінімум десять сленгових слів та виразів, які ви 
найчастіше вживаєте в своєму мовленні. 
3. Розробіть психологічний атлас проявів людського тіла. 
4. Опишіть п’ять жестів, які ви найчастіше використовуєте у розмові. 
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5. Прослухайте та продивіться виступи двох-трьох ведучих прямого ефіру 
на радіо та телебаченні. Оцініть їх мовлення з точки зору використання інтонації, 
жестикуляції, міміки. Зверніть увагу на те, як впливають на сприймання  змісту 
повідомлення такі деталі, як колір та стиль одягу, прикраси, косметика, зачіска. 

Тема 2-3. Сприймання та розуміння в структурі комунікативного акту  
(Виконання роботи 2*5=10 балів) 

1. Визначте, на ваш погляд, найбільш характерні риси стереотипного образу 
представників таких професій та груп: депутат Верховної Ради, бізнесмен, 
викладач вузу, бомж, журналіст, пенсіонер. Оцініть, наскільки образ знайомої 
вам людини, що належить до даної професії чи групи, співпадає зі 
стереотипним уявленням. 

2. Розробіть схему презентацію комунікативного процесу.  
3. Розробіть схему передачі інформації за обраною структурою 

організації(вертикально, горизонтально, церкулярно). 
4. Розробіть схему - конспект лекції. 
5. Підготуйте презентацію себе, як майбутнього спеціаліста, під час співбесіди на 

роботу. 
 

Тема 4. Мистецтво публічного виступу. Мистецтво слухати і чути. (2 год) 
(Виконання роботи 5 балів)  

1. Виступ студентів перед аудиторією. 
 

Тема 5. Способи впливу ЗМК (2 год) 
(Виконання роботи 5 балів) 

1. Дати характеристики та приклади впливу будь-яких засобів ЗМІ 
 

Тема 6  
Електронні мережі способи передачі повідомлень. Способи впливу на 

учасників електронної мережі  
(Виконання роботи 5 балів) 

1. Перелічити та систематизувати групи впливів у електронних соціальних 
мережах. 
 

 

VII. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності, результати якої використовуються в процесі вивчення 
програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія 
комунікації» – це вид науково-дослідної роботи, яка містить результати 
дослідницького пошуку, відображає певний рівень навчальної компетентності. 
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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.  

 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Психологія 
особистості».  

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –30 балів.  
        
 
Оцінювання ІНДЗ.  Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  
30. 

 
До    критеріїв оцінювання ІНДЗ відносяться:   
 відповідність оформлення вимогам;  
 своєчасність виконання роботи;  
 творчий підхід у виконанні завдань;  
 повний обсяг їх виконання;  
 якість виконання навчальних завдань;   
Більш детально критерії та шкалу оцінювання подано у таблиці 7.1  
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Таблиця 7.1 

Критерії оцінки  
 

Максимальний 
бал  

  

 Рівень відповідності виконаного завдання критеріям та оцінка 
рівня 
  

 Бал 
студен
та 

Своєчасність 
виконання   роботи 

1 бали 1 б 
завдання виконане 
своєчасно 

0б 
завдання здано не 
своєчасно 

  

Технічне 
оформлення   роботи   

3бали 3б  
оформлення 
відповідає  
вимогам 
 

2б 
оформлення 
частково 
відповідає 
вимогам 

1-0 б 
звіт подається, але 
з недотриманням 
основних вимог до 
оформлення 

      

Творчий підхід у 
виконанні завдань  
 

3бали 3б  
свій авторський 
шлях вирішення 
завдання 

2б 
прояви 
елементів 
творчості 
 

1-0 б 
відсутнє своє 
бачення 
вирішення 
проблеми, студент 
діє по заданій 
схемі 

  

Обсяг виконання 10б 10-9 б  
завдання виконано  
у повному обсязі,  
без помилок   
  

8-5 б  
завдання виконано  
у повному обсязі, 
але упущені 
окремі деталі 
 

4-0 б  
завдання виконано    
не в повному 
обсязі, мають 
місце помилки  
 

  

Якість 
виконання: 

13б:  

Науковість, 
обґрунтованість,  
логічність  
 
 

 
5 балів 

 5-4б: відповідність 
теоретичним 
положенням,  
обґрунтованість  
позиції,  факти,  
результати 
досліджень 
подаються у 
логічній 
послідовності  

3-2б 
логіка викладу 
присутня, однак 
не вистачає 
ілюстрації 
отриманих 
узагальнень, або ж 
їх обґрунтування  

 1-0б 
відсутня чітка 
логіка викладу, 
студент не 
структурує 
матеріал, аналіз не 
відповідає 
теоретичним 
положенням 

   

Володіння 
методичним 
інструментарієм 

  
3 бали 

3б  
студент вміло 
використав 
теоретичні знання у 
практичній ситуації, 
володіє методикою 

 

2б 
володіє 
методикою, але 
допускає окремі 
помилки 

1-0б 
допускає  грубі 
помилки при 
роботі з 
методикою та 
аналізі результатів 

   

Висновки    
5 балів 

5-4б 
логічні, 
аргументовані, 
повні, вказують на 
виявлені 
закономірності 

 3-2б  
аргументовані, 
однак, 
узагальнення не 
зовсім 
відповідають 
отриманим 
результатам 

1-0б 
подаються як звіт 
про роботу  

   

 Сума балів    
високий  28-30 

достатній 22-27 

середній 16-21 

Рівень виконання 
ІНДЗ 

низький 0-15 
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Перед початком проведення ІНДЗ студентам видається бланк таблиці 

7.1. для проведення оцінювання своєї роботи самим студентом. Інструкція 
студентам: оцінити власний проект шляхом виставлення певної кількості балів 
за кожен компонент.  

Викладач, перевіривши роботу, також заповнює даний бланк. Якщо при 
перевірці  ІНДЗ оцінка студента співпадає з оцінкою викладача, то така робота 
може бути оцінена без захисту. У всіх інших випадках ІНДЗ захищається автором 
з виставленням відповідної кількості балів в межах 30.  У цьому випадку 
враховується правильність, повнота та аргументованість відповідей студента на 
запитання.   

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Психологія 
комунікації».  

  VIII Теми ІНДЗ 
1. Системи невербальної комунікації. 
2. Цілі невербальної комунікації. 
3. Проблема кодування одиниць невербальної комунікації. 
4. Механізми і точність декодування невербальних повідомлень. 
5. Методики вивчення невербальної комунікації. 
6. Визначення, властивості і функції атитюдів. 
7. Взаємозв'язок атитюдів, намірів і поведінки. 
8. Необіхевіористичний підхід до переконуючої комунікації: К. Ховланда 
9. Необіхевіористичний підхід Модель соціальної оцінки М. Шерифа та К. 

Ховланда 
10. Когнітивний підхід до процесу переконання: Верогіднісна модель аналізу 

інформації Р. Петті та Дж. Качоппо 
11. Евристико-систематична модель Ш. Чейкен 
12. Експерементальні процедури перевірки когнітивних моделей 
13. Умови вибору стратегій 
14. Порівняння когнітивних моделей 
15. Когнітивні моделі зміни експліцитних і імпліцитних атитюдів 
16. Особливості комунікатора 
17. Когнітивні характеристики 
18. Особливості самооцінки, цінностей і мотиваційно-потребової сфери 
19. Особистісні риси в процесі комунікації 
20. Емоційні характеристики 
21. Соціодемографічні особливості 
22. Співставлення особливостей комунікатора та аудиторії. 
23. Особливості повідомлення. 
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IX СИСТЕМА ОЦІНОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Психологія комунікації» 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання 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 модуль включає бали за поточну 
роботу бакалавра на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи,   
модульні контрольні роботи, а також четвертий модуль включає бали за 
виконання ІНДЗ. 

Нижче подаються критерії оцінювання цих видів діяльності. 
1. Критерії оцінювання роботи студента на семінарах 

На  семінарському занятті оцінюються: 
- усні відповіді студентів; 
- участь в обговоренні дискусійних питань; 
- 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; 
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 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 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 бакалавр 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 є підсумком певного етапу вивчення дисципліни та 

здійснюється після завершення вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Його мета – виявлення проміжних результатів засвоєння студентами змісту 
навчальної дисципліни. Модульний контроль з соціальної психології проводиться 
згідно із 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. 

4. Критерії оцінювання ІНДЗ  подаються в п. VІІ. 
 

Розподіл балів, що присвоюються бакалаврам за різні види навчальної 
роботи студентів упродовж вивчення дисципліни «Психологія комунікація»  

 
 
Види навчальної   
роботи студентів 

Кількість  
балів  
за одиницю 

Кількість 
одиниць до 
розрахунку 

Максимальна  
кількість 
балів 

Відвідування лекції 1 16 16 
Відвідування сем. занять 1 12 12 
Робота на семінарському занятті 10 6 60 
ІНДЗ 30 1 30 
Виконання самостійної роботи 
студента 

5 6 30 

Модульна контрольна робота 25 2 50 
разом 198 

 
Індекс перерахунку: 198/100=1,98 
Всі рейтингові бали, що обрав студент, вираховуються так: набрана 

студентом кількість балів ділиться на 1,98 
 

 
Таблиця 8.5 
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Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 

Оцінка за національною  шкалою Оцінка за шкалою ECTS 
 

Кількість балів 

«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним курсом)  

F 1-34 

«незадовільно» 
(з можливістю повторного складання)

FX 35-59 

E 60-68 «задовільно» 
D 69-74 
C 75-81 «добре» 
B 82-89 

«відмінно» A 90-100 
 

 У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі 
методи: 

9.  

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, іспит. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, контрольна робота, творча самостійна робота, звіти про 
виконання ІНДЗ та самостійної роботи. 
 Методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю:  самостійне оцінювання своїх знань, самоаналіз. 

 
X КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

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 
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Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  

за  4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у таблиці.  

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

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 студента на семінарських 
заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну 
роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях , під 
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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. 

XI. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда.  

• Наочні: ілюстрація, презентація.  
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 
(метод цікавих аналогій тощо).  

 
Матеріал курсу викладається студенту на лекційних заняттях. Готуючись до 
семінарських занять по додатковій літературі студент розширює своє бачення 
проблем, що досліджуються. 
Готуючи відповіді на питання самостійної роботи студент уточнює своє розуміння 
матеріалу. Виконання самостійної роботи здійснюється в робочих зошитах у 
довільній формі. 

На індивідуальних заняттях студент має можливість щодо покращення своєї 
оцінки отриманої на семінарі (чи не отриманої в силу різних причин) в результаті 
співбесіди з викладачем. У випадку недостатнього розуміння тих питань, що 
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вивчаються, студент має змогу звернутися до викладача за роз'ясненнями 
на індивідуальних 

2)  Методи оцінювання: 
Оцінюванню підлягає робота студента на семінарських заняттях (підготовка, 
відповідь, активність у доповненнях, опануванні чи обговоренні - дискусії), 
підготовка відповідей на завдання самостійної роботи, та активність 
пізнавального плану на індивідуальних заняттях. 
Оцінюється як володіння матеріалом, так і мислительна активність студента, 
що виявляється в чітких формулюваннях думок та в постановці проблемних 
питань. 
Особливою формою оцінювання і контролю є модульна контрольна робота. 
 

ХII. МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю; 
 завдання для контролю знань;  
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