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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни «Психологія спілкування. Конфліктологія» 

ПІП Українець Людмила Петрівна  

Контактний телефон  0997940971 

E-mail:   lydmulaukr@gmail.com 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www. Chern_medcollege@ukr.net,  www.MOODLE 

 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

 

2. Опис навчальної дисципліни 
Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 20 

Навчальна практика 36 

Самостійна робота 34 

Підсумковий контроль Підсумковий модульний 

контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 1 рік 10 місяців 

 

Мета навчальної дисципліни: надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і 

логічно-послідовну систему знань, щодо психологічних механізмів та закономірностей 

процесу спілкування. Сприяти оволодінню системою знань про форми, види та функції 

спілкування. Розширити навички ефективної комунікативної взаємодії у соціальному 

середовищі, розпізнавати невербальні сигнали та емоції співбесідника, шляхом 

підвищення компетентності стосовно прийомів та методів ефективного спілкування.  
У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 05 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 12 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

спеціальні:  

СК 04 Застосовування медсестринських навичок (вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, 

приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних та 



духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в умовах 

закладів охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з метою дотримання 

санепідрежиму вміти: проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання 

функціональних обов’язків та ОП; контролювати роботу молодшого медперсоналу та 

дотримання ним правил техніки безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку 

персоналом та пацієнтами, дотримання заходів сангігрежиму в палатах та медичних 

кабінетах. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 

Теми лекцій Рекомендовані 

джерела 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Психологія спілкування 

1 Психологічні закономірності спілкування. 

Теоретико-методологічні передумови 

дослідження спілкування. Структура, зміст та 

форми спілкування. Спілкування як взаємодія. 

Спілкування як обмін інформацією 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

2 Спілкування та індивідуальні якості 

особистості. Особливості вербального та 

невербального спілкування 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

3 Успішне спілкування. Ефективні техніки 

слухання. Спілкування «без масок» 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

4 Причини виникнення труднощів у спілкуванні. 

Психологічні механізми здійснення впливу 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

5 Особливості спілкування в групах і www.medkol.cv.ua,  2 

http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/


колективах. Лідерство і керівництво www.MOODLE 

 Усього змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Конфліктологія 

6 Спілкування як основа професійної діяльності 

медичного працівника 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

7 Поняття конфлікту як складного соціального 

явища. Причини, функції та типологія 

конфліктів. 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

8 Конфлікти і особистість www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

9 Профілактика конфліктів. Посередництво в 

конфлікті 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

10 Процес управління конфліктами. Вирішення 

конфліктів: форми, етапи, критерії та стратегії 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

Усього за курс навчання: 20 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

3.2.Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Теми практичних занять Рекомендовані 

джерела 
Кількість 

Годин 

Змістовий модуль 1. Психологія спілкування 

1 Теоретико-методологічні передумови 

дослідження спілкування. Структура, зміст та 

форми спілкування 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

2 Спілкування як взаємодія. Спілкування як 

обмін інформацією 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

3 Спілкування та індивідуальні якості 

особистості 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

4 Особливості вербальної  комунікації www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

 

2 

5 Особливості  невербальної комунікації www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

6 Успішне спілкування. Ефективні 

техніки слухання. 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

7 Дослідження власних соціальних ролей як 

передумов спілкування. Зворотній зв'язок під 

час спілкування. Спілкування «без масок» 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

8 Причини виникнення труднощів у спілкуванні www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

9 Психологічні механізми здійснення впливу www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

10 Особливості спілкування в групах і 

колективах. Лідерство і керівництво 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

 Усього змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2.  Конфліктологія 

11 Спілкування як основа професійної діяльності 

медичного працівника 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/


12 Поняття конфлікту як складного соціального 

явища. Причини, функції та типологія 

конфліктів. 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

13 Конфлікти і особистість www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

14 Профілактика конфліктів www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

15 Посередництво в конфлікті www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

16 Процес управління конфліктами. 

 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE  

2 

17 Вирішення конфліктів: форми, етапи, критерії 

та стратегії. 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

Усього змістовий модуль 2 14 

18 Підсумковий модульний контроль  2 

 Усього за курс навчання 36 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-

кість 

годин 

Місце 

контролю 

Змістовий модуль 1  

1 Комунікативні потреби людини та  мотивація 

спілкування 

2 ПЗ 1 

2 Формування навичок спілкування. Створення іміджу. 2 ПЗ 2 

3 Фактори, що сприяють розумінню. Рівні емпатії. 2 ПЗ 3 

4 Фактори, що заважають розумінню 2 ПЗ 3 

5 Маніпулятивне спілкування 2 ПЗ 7 

6 Залежність комунікативних процесів від соціальної ролі 

та статусу співбесідників. 

2 ПЗ 11 

7 Установки та стереотипи у комунікації. 2 ПЗ 9 

8 Розуміння комунікантами один одного у  відношеннях 

співпраці. 

2 ПЗ 2 

9 Розуміння комунікантами один одного у  відношеннях 

конкуренції та конфлікту. 

4 ПЗ 13 

10 Інтерпретація емоційного стану за мімікою та позою та 

жестикуляцією. 

2 ПЗ 5 

11 Оцінка загального рівня товариськості (за В.Ф. 

Ряховським). 

2 ПЗ 4 

12 Соціально-психологічні характеристики суб’єкта 

спілкування (за В.А. Лабунскою). 

2 ПЗ 10 

13 Сценарії спілкування. Інтерпретація правдивості 

комуніканта. 

2 ПЗ 8 

14 Становлення конфліктології як науки в Україні. 4 ПЗ 12 

15 Функціональна роль конфліктів у суспільстві. 2 ПЗ 15 

 Усього 34  

 

 

 

http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.medkol.cv.ua/


4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  
Індивідуальні завдання студенти виконують у формі підготовки доповідей, 

рефератів, створення мультимедійних презентацій/фільмів,  публікацій матеріалів в 
журналах (тези, статті) за наступними темами: 

1. Формування першого враження в процесі ділового спілкування. 

2. Побудова образу партнера по спілкуванню.  

3. Імідж ділової людини. 

4. Роль, особливості і функції публічного виступу серед інших видів ділових 

комунікацій.  

5. Психологічні особливості масової аудиторії й інструменти впливу.  

6. Типи аудиторії. Канали сприйняття і канали впливу. 

7. Зворотній зв'язок під час виступу.  

8. Підготовка публічного виступу. Активізація слухачів. Аргументація. 

9. Прийоми маніпуляції та прийоми захисту від маніпуляції.  

10. Маніпуляція і актуалізація. 

11. Особливості мовної поведінки партнера.  

12. Роль етики і етикету в діловій бесіді.  

13. Комплімент та його роль і місце в  бесіді.  

14. Корпоративна культура в організації.  

15. Бар’єри ефективного слухання. 

16. Психологічні бар’єри в спілкуванні. Види і способи подолання. 

17. Мовленнєва діяльність. Види мовленнєвої діяльності.  

18. Поняття просторової зони людини і психологічної дистанції спілкування.  

19. Кінесичні особливості невербального спілкування . 

20. Невербальні засоби комунікації. Типологія невербальних засобів комунікації.  

21. Мова як основний засіб вербальної комунікації. Основні функції мови. 

22. Невербальні сигнали брехні.  

23. Невербальні сигнали симпатії.  

24. Моделі поведінки. Критерії вибору моделі поведінки. 

25. Тактики спілкування. Вимоги до тактики спілкування.  

26. Вислуховування партнера як психологічний прийом.  

27. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. 

28. Сутність конфлікту та його характерні риси. Конфліктна ситуація та інцидент як 

передумови виникнення конфлікту.  

29.  Об’єктивні й суб’єктивні складові конфліктної взаємодії.  

30.  Позитивні та негативні наслідки конфліктів. Сутність системи управління 

конфліктами. 

31. .Загальні принципи управління конфліктами. Методи управління конфліктами. 

32. Роль медіатора в процесі управління конфліктами 

33. Інструменти профілактики й запобігання конфліктам. 

34. Ескалація конфлікту. Реверсія конфлікту. 

35. Стадії розвитку конфлікту.  

36. Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників.  

37. Форми, результати й критерії вичерпаності конфлікту.  

38. Змістовий та структурний аналіз конфлікту. Основні етапи аналізу конфлікту.  

39.  Картографія конфлікту Х.Корнеліуса – Ш.Фейра. 

40. Характеристики конфліктної поведінки.  

41. Тактики поведінки учасників конфлікту. Стилі поведінки учасників конфлікту. 

42.  Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфлікті. 

43.  Сутність раціонально-емоційної терапії (РЕТ).  

44.  Методики швидкого вгамування негативних емоцій у конфлікті. 

45.  Передумови успіху та труднощі у запобіганні конфліктам. 



46.  Психологічний інструментарій попередження конфліктів. 

47.  Характерні ознаки прояву конфлікту.   

48.  Професійне вигорання працівника. 

49.  Конфлікт між працівником і колективом.  

50.  Конфлікт між керівником і підлеглими.  

51.  Саморегуляція емоційного стану особистості у конфлікті за допомогою методів 

арт-терапії. 

52.  Сутність та напрями запобігання конфліктам. Нейтралізація конфліктної 

ситуації. 

53. Умови й фактори продуктивного завершення конфліктів. Сутність процесу 

розв’язання конфлікту. Правила розв’язання конфліктів 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Психологія спілкування. Конфліктологія» є обов’язковою 

для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: лекціях, практичних заняттях, підсумковому 

модульному контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання 

знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає здобувач з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота);  

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

здобувач отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також згідно 

з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Психологія спілкування. Конфліктологія» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС) та результатів підсумкового модульного 

контролю.  

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння 

модуля 200 балів, у тому числі за поточну освітню діяльність – 120 балів (60%), за 

результатами модульного контролю (80 балів (40%)). 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, структуровані 

контрольні роботи, структурований за процедурою контроль практичних навичок в 

умовах, що наближені до реальних. 

Оцінювання поточної освітньої діяльності  
Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну освітню діяльність здобувачу 

виставляються бали за кожну тему модуля, які потім конвертуються в оцінки за 

національною 4-бальною шкалою.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

освітньої діяльності 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що 

відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі.  

Мінімальна кількість балів, яку може набрати здобувач складає 68 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента Оцінювання самостійної роботи 

здобувачів, яка передбачена в тематичному плані дисципліни поряд з аудиторною 

роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному 

занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем 

аудиторної навчальної практики, контролюється під час підсумкового модуль-контролю.  

 Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента Максимальна оцінка за 

індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 12 балів (табл. 3). 

 

Таблиця 1 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента (в балах ЕCTS) 

№ 
критерію 

Критерій рейтингової оцінки 
Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення завдання 2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІДРС. 

Якщо здобувач приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Таблиця 2.  

СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS 

 

Модуль 1. Психологія спілкування 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 
1 7 5 4 0 

2 7 5 4 0 

3 7 5 4 0 

4 7 5 4 0 

5 7 5 4 0 

6 7 5 4 0 

7 7 5 4 0 

8 7 5 4 0 

9 7 5 4 0 

10 7 5 4 0 



Всього змістовий модуль 

1 

70 50 40 0 

Змістовий 

модуль 2 
11 6 5 4 0 

12 6 5 4 0 

13 6 5 4 0 

14 6 5 4 0 

15 6 5 4 0 

16 6 5 4 0 

17 6 5 4 0 

Всього змістовий модуль 

2  

42 35 28 0 

Всього поточна 

успішність  

112 85 68 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 8 10  0 

Всього поточна 

успішність 

120 95  0 

Модуль-

контроль 

18 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 160 118 0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-120  119 і менше 

 

Оцінювання підсумкового модульного контролю  

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового модуль-контролю допускаються 

здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені програмою дисципліни та набрали 

кількість балів не менше за мінімальну. 
Таблиця 3 Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ЕCTS 

 

№ Модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

1 Усна відповідь на питання з психології 

спілкування  

25 20 15 0 

2 Усна відповідь на питання з конфліктології 25 20 15 0 

3 Вирішення ситуаційного  завдання 30 25 20 0 

 Всього 80 65 50 0 

Максимальна кількість балів модульного контролю - 80 балів. Модульний контроль 

вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50 балів 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модульний контроль визначається як сума балів і не повинна 

перевищувати 200 балів. 

 

 

 

 

 

  



Таблиця 4 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 

 

Сума балів за всі види 

освітньої діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 - 200 А відмінно 

165 - 179 B добре 

150 - 164 C 

135 - 149 D задовільно 

120 - 134 E 

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 69 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

7. Перелік інформаційних джерел  

Перелік літератури: 

1. Філоненко  М.М. Психологія спілкування:  підручник для студентів вищих 

навчальних закладів – К.: «Центр учбової літератури» 2008 – 223с. 
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Павлюк О.І. – Чернівці, 2019. – 100 с. 

3. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: підручник / С. Д. 
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заг. ред. Л.О. Савенкової; Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». - Київ 

КНЕУ, 2015. - 309 с.  

7. Кононець М.О. Психологія конфлікту: комплекс навчально-методичного 

забезпечення підготовки бакалаврів всіх спеціальностей./ Кононець М.О.  Укл.:– К., 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 48 с. 

8. Матвійчук Т. Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник / Т. Ф. 
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Електронні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій. 

2. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. Івасюка. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

3. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

4. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Веб-сайт Чернівецького медичного  фахового коледжу. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

6. Навчальні матеріали для студентів Чернівецького медичного фахового коледжу. 

[Електронний ресурс] – режим доступу http://medkol-moodle.net.ua/ 
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