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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Основи педагогіки, основи психології
Викладач (-і) Зав, каф. Дударенко JIB .
Контактний телефон викладача 063 951 54 53
E-mail викладача dlv2015@ ukr.net
Формат дисципліни вибіркова
Обсяг дисципліни З кредити, 90 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Вівторок 15.00 -  16.00 Середа 15.00 -  16.00

2. Анотація до курсу
Програма вивчення навчальної дисципліни (курс за вибором) «Психологія спілкування» (тренінг 

ефективної комунікації) складена відповідно до освітньо-професійної програми здобувачів ступеня 
вищої освіти «магістр». Предметом вивчення навчальної дисципліни є: психологічна специфіка 
процесів спілкування, які розглядаються під кутом зору взаємовідносин особистості та суспільства.

_____________________________________ 3. М ета та завдання курсу_____________________________________
Мета: сформувати у студентів навички використання найбільш ефективних комунікативних засобів, 
набутих людством; пізнати, розуміти і використовувати закономірності, секрети спілкування у всіх 
сферах життєдіяльності. Завдання курсу: 1. Ознайомити студентів з історією розвитку соціально- 
психологічного знання в дослідженнях вітчизняних вчених, в закономірностях спілкування та 
взаємодії людей. 2. Вивчити способи ефективного спілкування в процесі індивідуальної та групової 
взаємодії. 3. Сформувати у студентів фахові уміння спілкування: розмовляти вільно та виважено, 
долати без напруження будь-які ускладнення, що виникають під час спілкування, використовувати 
мову тіла, щоб підсилити дію  своїх слів; вміння проводити соціально-психологічний тренінг, 
діагностичні та корекційні процедури соціально-психологічного тренінгу.

4. Результати навчання (компетентності)
Згідно з вимогами Стандартів, дисципліна забезпечує набуття студентами компетент ностей : 

Інструментальні компетенції: - готовність використовувати на практиці, в реальних умовах 
професійної діяльності засвоєні знання, навички і уміння з організації науково-дослідних, науково- 
практичних, управлінських заходів; - готовність до впровадження інновацій в різних сферах 
професійної діяльності, результатів власної інноваційної діяльності з урахуванням реальних умов, в 
яких розгортається виробничий або навчальний процес. М іжособистісні компетенції: - готовність до 
активного спілкування в науковій, виробничій і соціальній сферах діяльності, до встановлення 
адекватних міжособистісних стосунків в різних ситуаціях спілкування, до оптимізації умов 
взаємодії; - здатність до використання іноземних мов у професійній діяльності; активна особистісна, 
професійна та соціальна мобільність; - зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків 
(обґрунтувань, пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. 
Системні компетенції: - готовність самостійно оволодівати новими методами дослідження, гнучко 
адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого особистісного потенціалу, корекцію 
науково-практичного профілю своєї професійної діяльності у відповідності до вимог певного 
профілю професійної компетентності; - здатність до подальшого навчання, до автономного та 
самостійного формування програм саморозвитку, обирання адекватних стратегій корекції та 
розвитку власних здібностей; - готовність до позитивного впливу особистим прикладом на власне 
соціальне оточення на основі дотримання норм і рекомендацій здорового способу життя. 
Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й готовність до: - визначати 
й пояснювати психологічні механізми формування, функціонування та розвитку психічних явищ, 
процесів, властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер їх 
індивідуального функціонування та розвитку; - досліджувати специфіку розвитку психічних явищ в 
нормі та патології з урахуванням вікових, статевих, тендерних, професійних, соціальних та інших 
розбіжностей, криз розвитку та факторів ризику; у практичній діяльності: здатність й готовність до: 
- розробки індивідуальних програм діагностики, профілактики, корекції та розвитку психологічних 
властивостей і станів, характеристик психічних процесів, різних форм діяльності індивідів і груп на 
основі інноваційних розробок; - організовувати та здійснювати заходи індивідуального 
консультування в галузі соціальної, навчальної, політичної та бізнесової діяльності, в сферах 
інтерперсональних відносин, профорієнтації, планування професійного та особистісного зростання;
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- розробки нових засобів впливу на міжособистісні й міжгрупові відносини, стосунки суб'єкта з 
реальним світом, процес особистісного зростання; - організації роботи психологічної служби в 
певній сфері діяльності суспільства; у педагогічній діяльності: здатність й готовність: - брати участь 
в розробці нових програм і вдосконаленні навчальних курсів за психологічними дисциплінами; - 
здійснювати підготовку й проведення різних форм організації навчальної діяльності з 
використанням сучасних методів активного навчання; - до розвитку і саморозвитку системи 
професійно необхідних властивостей, комплексу педагогічних здібностей; - проводити 
просвітницьку діяльність серед населення з метою підвищення рівня психологічної культури 
суспільства.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Семінарські заняття ЗО
Самостійна робота 50

Ознаки курсу
Се
местр

Спеціальність К урс(р ік  навчання) Нормативний/вибірковий

І М едицина 1 вибірковий
Тематика курсу

Тема Форма
заняття

Література Години Вага
оцінки

Термін
вик.

Тема 1. Психологія 
спілкування як прикладна 
галузь досліджень

лекц., семін. [1-3,8, 11, 12] 6: огляд наук, літ 5, 4, 3 ,2 Згідно з 
розклад.

Тема 2. Спілкування як 
комунікація

СРС [2, 7, 11, 12] 6: Побудувати 
концепт, модель 
поняття 
спілкування та 
схематично її 
представити.

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. Засоби 
спілкування

СРС [1 ,7 , 11, 13] 6: Виписати 
прийоми 
ефективного 
спілкування.

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4. Б ар’єри та 
труднощі спілкування

лекц., семін. [1-3,7, 11] 6: Опрацювати 
класифікації 
особистостей та 
подати в таблиці 
із зазначенням 
автора, 
критеріями 
класифікації та 
характеристико 
ю типу

5 ,4 , 3 ,2 За розкл.

Тема 5. Спілкування як 
інтеракція

СРС [9,11]

*

6:
Проаналізувати 
поняття 
спілкування, 
його рівні, 
функції і 
сторони. 
Визначити 
умови
ефективності та 
неефективності 
кожного 3 цих 
типів спілкуван.

5, 4, 3 ,2 За розкл.



Тема 6. Спілкування як 
сприймання і розуміння 
людьми один одного

СРС [1-3, 5, 8] 6: Розглянути 
структуру 
комунікативного 
процесу на 
конкретному 
прикладі спілк.

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 7. Психологія впливу СРС [1-4] 6 О характеризу
вати канали, 
цілі, стилі та 
норми комунікац

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 8. М аніпуляція в 
спілкуванні

лекц., семін. [11,13] 6: Підібрати 
відео 3 
поясненням 
невербальних 
сигналів.

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 9. 
Нейролінгвістичне 
програмування. 
Синтонічна модель 
спілкування

лекц.,
семін., СРС

[2, 5-9] 6: Зробити 
таблицю на 
тему:
«Класифікація
систем
невербальних
засобів
спілкування, їх 
характеристика».

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 10. Ділове 
спілкування

лекц., семін. [4-5, 8] 6: Визначіть 
ефективні 
основні стратегії 
власної
самопрезентації.

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 11. Конфліктне 
спілкування

лекц., 
семін., СРС

[12-14] 6:
Проаналізувати
вікові
особливості
розвитку
особистості на
різних життєвих
етапах і
визначіть
причини
нерозуміння,
виникнення
конфліктних
ситуацій.

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 12. М айстерність
педагогічного
спілкування

лекц., семін. [7-9, 10,] 6: Підібрати 
тренінгові 15 
вправ на 
взаємодію, 
встановлення 
контакту.

5, 4,*3, 2 За розкл

Тема 13. Психологічні 
особливості
переговорного процессу.

лекц., 
семін., СРС

[4-9,11] 6: Виписати 
психологічні 
експерименти на 
каузальну 
атрибуцію.

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 14. Етикет 
професійного спілкування 
медичних фахівців

лекц.,
семін.,

[1-3, 4-9, 11,
14]

*

6: Зробити 
презентацію на 
тему:
«Самовизначен
ня у формуванні

5, 4, 3 ,2 За розкл



власного іміджу, 
здатність до 
саморозвитку і 
самовдосконален 
ня».

Тема 15. Комунікативна 
складова професійної 
культури

лекц,
семін.

6: Складіть
анкету на
предмет
задоволеності
медичним
обслугов.
Складіть
соціально-
психологічний
портрет
особистості
лікаря.________

Усього 90
Теми практичних занять

1. Багатогранність спілкування. Функції та види спілкування
2. Структура та особливості інформаційного обміну
3. Інструменти спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування
4. Перешкоди у спілкуванні. Прийоми та методи ефективного спілкування
5. Інтеракція в спільній діяльності. Види взаємодій.
6. Явище соціальної перцепції. Феномени сприймання людьми один одного
7. Психологічні способи впливу
8. М аніпуляція в спілкуванні 

НЛП в комунікативному процесі
Ділове спілкування. Соціально-психологічний клімат в групах

11. Конфліктність: її причини, засоби попередження та вирішення
12. Комунікативна компетентність педагога 

Психологія переговорів
Етикет і правила спілкування працівників в медичній сфері 
Спілкування -  інструмент діяльності лікаря______________________________

9.
10

13
14
15

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
г
2
2

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

П оточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок.
О ц ін ки  у  н ац іо н ал ьн ій  ш кал і («в ідм ін н о»  -  5, «добре»  -  4, «задовільн о»  -  З, 
« н езад о в ільн о »  -  2), отри м ан і студен там и , в и став л яю ться  у  ж ур н ал ах  обліку  
в ід в ід у в ан н я  т а  у сп іш н о сті ак ад ем іч н о ї групи.
П ідсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(письмово).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з “практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне



заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Табл. 1. 
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком)
4-бальна

шкала
200-

бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-бальна

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше

3
Недос-тат

4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лиш е на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.

Вимоги до
підсумкової
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага 
кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором 
відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається 
0,5 бала.

Умови допуску до підсумкового контролю До заліку допускаються студенти, які повністю 
виконали програму дисципліни «Психологія 
спілкування»: відвідали усі передбачені навчальною 
програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, 
не мають академічної заборгованості; опрацювали всі 
граматичні питання теоретичного курсу, виконали 
практичні завдання і отримали не менше за 72 бали за 
поточну навчальну діяльність (мають оцінку на 
кожному занятті з практичної підготовки і середній бал 
за поточну навчальну діяльність не менше 3,0).

7. Г[олітика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими



мобільниіми пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і
практичного матеріалу.___________________________________________ __________________________________
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