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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Психологія реклами 

Викладач (-і) Кандидат психологічних наук, доцент Вітюк Надія 

Романівна 

Контактний телефон 

викладача 

59-61-49 

E-mail викладача vityuknadiya@gmail.com 

Формат дисципліни Очна й заочна форми навчання  

Обсяг дисципліни Загальна кількість годин – 180;  

кількість кредитів ECTS – 6 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Згідно графіка консультацій. 

2. Анотація до курсу 

Професійна діяльність психолога пов’язана із необхідністю встановлення 
міжособистісних контактів з людьми різних соціальних категорій. Це визначає 
актуальність та необхідність наявності у сучасних спеціалістів знань про психологічні 
закономірності комунікації та взаємодії людей в діловій і неформальній сферах,  
технології організації ефективної комунікації та розвитку комунікативного потенціалу 
особистості.  

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання навчальної дисципліни «Техніки розвитку комунікативної 

компетентності» - розвиток комунікативного потенціалу студентів та комунікативних 

здібностей, необхідних для професійної діяльності психолога. 

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у наступному: формування у 

студентів розуміння соціально-психологічних особливостей процесів комунікації, 

міжособистісної взаємодії та сприймання людьми один одного, особливостей професійної 

комунікативної діяльності психолога, ознайомлення із технологіями розвитку 

комунікативної компетентності особистості, організації ефективної комунікації та 

подолання комунікативних труднощів, формування здатності використовувати здобуті 

знання в практичній діяльності. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Програмні результати навчання:  

- аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи її розв’язання; 

- розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань; 

- обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

- формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника; 

- взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, які мають інші культурні чи гендерно-вікові відмінності. 

Загальні компетентності: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

- навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-психологічними 

механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу. 



Фахові компетентності: 

- здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків; 

- здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 

- здатність дотримуватися норм професійної етики; 

- здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

 Очна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

лекції 24 8 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 36 12 

самостійна робота 120 160 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативн

ий / 

вибірковий 
3-й 053 Психологія 2-й Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконан-

ня 

Тема 1. 

Комунікативна 

компетентність як 

умова 

професіоналізму 

психолога. 

1.Поняття про 

комунікативну 

компетентність та 

професіоналізм. 

2.Складові 

комунікативної 

компетентності 

психолога. 

3.Критерії 

комунікативної 

компетентності та 

чинники її 

формування.  

Лекці

я. 

-Панфилова А. П. 

Психология общения : 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования. М. : 

Издательский центр 

«Академия», 2013. 368 

с. – С.13-19. 

- Філоненко М. 

Психологія 

спілкування. 

Навчальний посібник / 

К. : Центр учбової 

літератури, 2008.  

Опрацюван

ня 

літератури.  

(2 год.) 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

роботи на 

лекції). 

 

 

1 тиж-

день 

Тема 2. Комунікація 

в структурі процесу 

спілкування 

1. Комунікація в 

структурі 

спілкування. 

2.Основні функції 

спілкування.  

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

-Психология общения : 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / А. П. 

Панфилова. М. : 

Издательский центр 

«Академия», 2013. 368 

с. – С.113-121. 

- Рівні спілкування. 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Самостійна 

підготовка 

окремих 

питань 

семінарськ

ого заняття 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі), 

5 б. за 

тест. 

 

2 

тижні 



3.Види та форми 

спілкування. 

4.Характеристика 

спілкування як 

комунікативного 

процесу. Аксіоми 

комунікації.  

5.Рівні спілкування.  

URL: http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?

mod=resource&action=R

eviewResourceContent&

id_r=22523&id_cat=208

&id_cou=4787 

 

(8 год.)  

Тема 3. 

Психологічна 

характеристика 

суб’єктів 

комунікації. 

1.Роль спілкування 

для психічного 

розвитку людини. 

2.Потреби у 

спілкуванні. 

3.Особливості 

онтогенетичного 

розвитку людського 

спілкування. 

4.Комунікативні 

характеристики 

особистості. 

Властивості 

особистості, які 

впливають на 

ефективність 

комунікації.  

5.Група як суб’єкт 

комунікації. 

6.Психологічна 

характеристика 

масової комунікації.  

Лекці

я 

- Дж. Грэй. Мужчины – 

с Марса, женщины – с 

Венеры // 

Межличностное 

общение  / Сост. и общ. 

ред. Н.В.Казариновой и 

В.М.Погольши. СПб., 

2001. – С.477-512.   

- Кови С. Круг 

значимости – круг 

влияния // 

Межличностное 

общение  / Сост. и общ.  

ред. Н.В.Казариновой и 

В.М.Погольши. – СПб., 

2001. – С. 274-277. 

- Філоненко М. 

Психологія спілкування. 

Навчальний посібник / 

К. : Центр учбової 

літератури, 2008. 

(http://www.info-

library.com.ua/books-text-

8431.html)  

- Ильин Е. П. 

Психология общения 

и межличностных 

отношений. СПб.: 

Питер, 2011. 576 с. 

URL: 

https://bookap.info/oth

osheniy/ilin_psihologiy

a_obshcheniya_i_mezh

lichnostnyh_otnosheniy

/gl60.shtm 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Самоаналіз 

комунікати

вного 

потенціалу. 

(10 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі), 

5 б.за 

самоаналі

з. 

 

Тема 4. Вербальні 

засоби комунікації. 

1.Поняття про 

засоби комунікації. 

Класифікація 

засобів комунікації. 

2.Вербальні засоби 

комунікації. 

Говоріння і 

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

- Атватер И. Я Вас 

слушаю: Советы 

руководителю, как 

правильно слушать 

собеседника. М.: Книга 

по требованию, 2013. 

110 с.   

- Эган Д. Слушание: 

непременное условие 

Опрацюван-

ня літерату-

ри.  

Самостійна 

підготовка 

окремих 

питань 

семінарськог

о заняття 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

3-4 

тижні 



слухання як 

компоненти 

вербальної 

комунікації.  

3.Мова і мовлення. 

Особливості 

мовлення у різних 

комунікативних 

ситуаціях.  

4.Роль навичок 

активного слухання 

в професійній 

діяльності 

психолога. Види 

слухання.  

5. Технологія 

активного слухання. 

поддерживающего 

поведения // 

Межличностное 

общение  / Сост. и общ.  

ред. Н.В.Казариновой и 

В.М.Погольши. СПб., 

2001. С. 330-340. 

https://www.studmed.ru/v

iew/kunicyna-vn-

kazarinova-nv-pogolsha-

vm-mezhlichnostnoe-

obschenie_98acdbc57a8.

html?page=1 

-Філоненко М. 

Психологія спілкування. 

Навчальний посібник / 

К. : Центр учбової 

літератури, 2008. Види 

запитань для 

проведення бесіди. 

http://www.info-

library.com.ua/books-

text-8437.html 

 (14 год.) 

Тема 5. Невербальні 

засоби комунікації. 

1.Невербальні 

засоби комунікації: 

характеристика, 

класифікація. 

2.Особливості 

інтерпретації 

невербальної 

інформації. 

3.Соціокультурні, 

вікові та гендерні 

аспекти 

використання 

вербальних і 

невербальних 

засобів комунікації. 

 

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

- Аппс Дж. Чтобы 

слушали и слышали! 

Влияние вашего голоса. 

М.: Питер, 2011. 

(http://psyfactor.org/lib/a

pps2.htm) 

- Атватер И. 

Невербальное общение // 

Психология влияния / 

Сост. А.В.Морозов. – 

СПб., 2001. – С.209-218.   

- Изард К.Е. Лицо, 

фундаментальне эмоции 

// Психология влияния / 

Сост. А.В.Морозов. – 

СПб., 2001. – С. 219-233. 

- Пиз А. Язык 

телодвижений. М., 2000. 

- Ниренберг Дж., 

Калеро Г. Невербальная 

коммуникация: язык 

жестов // Психология 

влияния / Сост. 

А.В.Морозов. – СПб., 

2001. – С.233-255. 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Підготовка

презентації 

по 

вербальних 

і 

невербальн

е засобах 

комунікації 

(18 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

5 б. за 

тест. 

10 б.за 

презентаці

ю. 

3тижн

і 

Тема 6. 

Психологічні 

особливості 

міжособистісного 

Лекці

я, 

практ

ичне 

- Сидоренко Е.В. 

Личностное влияние и 

противостояние 

чужому влиянию // 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Самостійна 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

2 

тижні 

https://www.studmed.ru/view/kunicyna-vn-kazarinova-nv-pogolsha-vm-mezhlichnostnoe-obschenie_98acdbc57a8.html?page=1
https://www.studmed.ru/view/kunicyna-vn-kazarinova-nv-pogolsha-vm-mezhlichnostnoe-obschenie_98acdbc57a8.html?page=1
https://www.studmed.ru/view/kunicyna-vn-kazarinova-nv-pogolsha-vm-mezhlichnostnoe-obschenie_98acdbc57a8.html?page=1
https://www.studmed.ru/view/kunicyna-vn-kazarinova-nv-pogolsha-vm-mezhlichnostnoe-obschenie_98acdbc57a8.html?page=1
https://www.studmed.ru/view/kunicyna-vn-kazarinova-nv-pogolsha-vm-mezhlichnostnoe-obschenie_98acdbc57a8.html?page=1
https://www.studmed.ru/view/kunicyna-vn-kazarinova-nv-pogolsha-vm-mezhlichnostnoe-obschenie_98acdbc57a8.html?page=1
http://www.piter.com/book.phtml?978545900760
http://www.piter.com/book.phtml?978545900760
http://www.piter.com/book.phtml?978545900760
http://www.piter.com/book.phtml?978545900760


сприймання в 

процесі комунікації 

1.Спілкування як 

сприймання людьми 

один одного. 

Проблема 

вибіркового 

сприймання в 

процесі 

спілкування. 

2.Механізми 

міжособистісного 

сприймання.  

3.Ефекти 

сприймання. 

4.Проблема 

взаєморозуміння під 

час спілкування. 

Помилки у процесі 

міжособистісного 

сприймання. 

5.Конструювання та 

інтерпретація 

соціальної 

реальності. 

занятт

я 

Психология влияния / 

Сост. А.В.Морозов. – 

СПб., 2001. – С.99-111.   

- Обозов Н.Н. 

симпатии и притяжение 

// Психология влияния / 

Сост. А.В.Морозов. – 

СПб., 2001. – С. 187-

202. 

- Фельсер Г. Шесть 

признаков для 

симпатии. URL: 

http://psyfactor.org/lib/sy

mpathy2.htm 

підготовка 

окремих 

питань 

семінарськ

ого заняття 

(8 год.) 

я на 

семінарі); 

5б. за 

тест. 

Тема 7. Технологія 

публічного виступу. 

1.Структура 

публічного виступу. 

2. Оцінка аудиторії. 

Контакт з 

аудиторією. 

3.Самопрезентація. 

Стилі 

самопрезентації (за 

Е. Джонсом). 

4.Особливості 

побудови тексту. 

5.Прийоми 

утримання уваги 

аудиторії. Відповіді 

на запитання. 

6.Вербальні і 

невербальні 

маркери ставлення 

аудиторії до 

комунікатора. 

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

- Лолейн Г. Как 

запомнить речь для 

выступления 

выступлений. URL: 

http://psyfactor.org/lib/re

ch.htm 

- Трейси Бр. Как 

избавиться от страха 

публичных 

выступлений. URL: 

http://psyfactor.org/lib/pu

blichnoe-vystuplenie.htm 

- Трейси Бр. 

Мастерство публичного 

выступления . 

URL:Режим доступу: 

http://psyfactor.org/lib/pu

blichnoe-vystuplenie.htm 

- Устинов Д. Поста-

новка на публике. URL: 

http://psyfactor.org/lib/us

tinov1.htm 

- Чернова Г. Р., 

Слотина Т. В. 

Психология общения: 

Учебное пособие. СПб.: 

Питер, 2012. 240 с. – С. 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Самостійна 

підготовка 

окремих 

питань 

семінарськ

ого заняття. 
Аналіз 

публічного 

виступу за 

заданою 

схемою. 
Підготовка 

до 

публічного 

виступу.  
(22 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

10 б. за 

аналіз  

виступу; 

10 б. за 

публічний 

виступ. 

4 

тижні 

http://stud.com.ua/58240/psihologiya/kontakt_auditoriyeyu#195
http://stud.com.ua/58240/psihologiya/kontakt_auditoriyeyu#195
http://stud.com.ua/58240/psihologiya/kontakt_auditoriyeyu#195
http://stud.com.ua/58241/psihologiya/obraz_oratora_govorit#114
http://stud.com.ua/58241/psihologiya/obraz_oratora_govorit#114
http://psyfactor.org/lib/publichnoe-vystuplenie.htm
http://psyfactor.org/lib/publichnoe-vystuplenie.htm


105-137. 

- 10 помилок оратора-

початківця. 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?

mod=resource&action=R

eviewResourceContent&

id_r=12304&id_cat=208

&id_cou=4787  

Тема 8. Технологія 

бесіди та дискусії. 

1.Диспут, дискусія, 

полеміка, 

суперечка: 

співвідношення 

понять.  

2. Види бесід. 

Психологічні умови 

проведення 

успішної бесіди. 

3.Умови та 

чинники, що 

впливають на 

характер бесіди й 

дискусії.  

Методи групової 

дискусії і прийняття 

групових рішень.  

4.Ефекти 

переконання.  

5. Технологічний 

інструментарій 

полеміки: прийоми 

переконання й 

аргументації. 

6.Маніпулятивні 

прийоми в дискусії: 

розпізнавання й 

захист.  

 

Практ

ичне 

занятт

я 

- Герасимов И. 

Метафоры, трюизмы – 

методы быстрого 

убеждения. URL:  

http://psyfactor.org/lib/pe

rsuasion.htm 

- Мамонтов С. Как 

критиковать 

эффективно. Правила 

конструктивной 

критики. URL: 

http://psyfactor.org/lib/cr

iticism3.htm 

- Мицич П. 

аргументация: цели, 

условия, приемы // 

Психология влияния / 

Сост. А.В.Морозов. – 

СПб., 2001. – С.367-

395.   

- Стешов А. 

Психология спора. 

Виды и принципы 

полемического 

взаимодействия.  URL: 

http://psyfactor.org/lib/di

spute1.htm 

(http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?

mod=resource&action=R

eviewResourceContent&

id_r=12299&id_cat=208

&id_cou=4787) 

- Правила спора: 

поведение и позиции. 

URL: 

http://psyfactor.org/lib/di

spute2.htm 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Опрацюван

ня окремих 

питань 

лекції в 

системі 

дистанційн

ого 

навчання. 
Проаналізу

вати 

бесіду/диск

усію за 

заданою 

схемою. (16 

год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

10 б. за 

аналіз 

дискусії. 

 

3тижн

і 

Тема 9. 

Психологічні 

особливості ділової 

комунікації 

1.Поняття про 

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

- Вітюк Н.Р. Психологія 

професійної 

комунікації:  

навчально-методичний 

посібник для 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Самостійна 

підготовка 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

2 

тижні 

http://psyfactor.org/lib/dispute1.htm
http://psyfactor.org/lib/dispute1.htm


ділову комунікацію, 

її психологічна 

специфіка. Види  та 

форми ділового 

спілкування. 

2.Психологічний 

аналіз вертикальної 

і горизонтальної 

комунікації в 

організації. 

Проблема руху 

інформації в діловій 

комунікації. 

3.Особливості 

проведення й 

проходження 

співбесіди під час 

працевлаштування. 

4. Напрями і 

технології 

оптимізації ділової 

комунікації. 

я проведення 

семінарських занять у 

вищих навчальних 

закладах. Івано-

Франківськ, 2005. С.34-

37. 

- 10 секретів успішної 

співбесіди. 

https://dduvs.in.ua/pratse

vlashtuvannya/uspishna-

spivbesida/ 

окремих 

питань 

семінарськ

ого заняття. 

(4 год.) 

семінарі). 

Тема 10. Труднощі 

комунікації та їх 

корекція 

1.Поняття про 

утруднену 

комунікацію 

спілкування, її 

прояви. Основні 

причини 

утрудненого 

спілкування. 

2.Деформації 

міжособистісних 

стосунків. 

3.Дефіцитне 

спілкування. 

4.Комунікативні 

бар’єри, 

особливості їх 

виникнення і 

подолання.  

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

- Гридасова Ю. Как 

преодолеть страх 

общения. URL: 

http://psyfactor.org/lib/st

rah-obscheniya-2.htm 

- Каменюкин А., 

Ковпак Д. Безопасное 

общение. Эффективное 

поведение в ситуациях 

прессинга. URL: 

http://psyfactor.org/lib/pr

essing2.htm 

- Лефевер Ли. 

Почему объяснения 

могут оказаться 

неудачными . URL:  

http://psyfactor.org/lib/o

bjasnenie2.htm 

- Лэйни М. Семь 

партизанских тактик 

общения для 

интровертов. URL:  

http://psyfactor.org/lib/

uspeh43.htm 

- Панфилова А. П. 

Психология общения : 

учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования. М. : 

Издательский центр 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Самоаналіз 

труднощів 

комунікації 

та розробка 

корекційної 

програми. 

 (14 год.) 

5 б. 

(вибірково

, під час 

опитуванн

я на 

семінарі); 

контрольн

а робота – 

максимум 

10 балів. 

 

3 

тижні 

http://psyfactor.org/lib/strah-obscheniya-2.htm
http://psyfactor.org/lib/strah-obscheniya-2.htm
http://psyfactor.org/lib/pressing2.htm
http://psyfactor.org/lib/pressing2.htm


«Академия», 2013. 368 с. 

– С.120-135. 

Тема 11. Технології 

розвитку 

комунікативного 

потенціалу 

особистості 

1.Основні напрями 

й шляхи 

вдосконалення 

техніки 

спілкування. 

2.Психологічна 

діагностика 

комунікативного 

потенціалу 

особистості і групи. 

3. Технології 

розвитку 

комунікативного 

потенціалу 

особистості та 

групи.   

Лекці

я, 

практ

ичне 

занятт

я 

- Накамото Стив. 

Гений общения. Как им 

стать? М.: Питер, 2010. 

URL: 

http://psyfactor.org/lib/us

peh31.htm 

-Фьоре Н. Психология 

личной эффективности. 

Как победить стресс, 

сохранять 

концентрацию и 

получать удовольствие 

от работы. М., 2013. 

http://baguzin.ru/wp/wp-

content/uploads/2013/10/

Нейл-Фьоре.-

Психология-личной-

эффективности.pdf 

Джонсон Д.  Соціальна 

психологія: Тренінг 

міжособистісного 

спілкування. К., 2003. 

 

Опрацюван

ня та аналіз 

наукових 

праць. 

 (4 год.) 

5 б. (за 

аналіз 

наукових 

праць, під 

час 

опитуванн

я на 

семінарі). 

 

1 

тижде

нь 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

В результаті засвоєння дисципліни  

студент може набрати максимально 100 балів: 

 Усні відповіді виступи на семінарських заняттях– 20 балів; 

 результати тестування – 20 балів; 

 контрольна робота – максимум 10 балів; 

 виконання самостійної роботи – максимум 50 балів. 

Вимоги до письмової 

роботи 

Перед написанням письмової (контрольної) роботи у форматі 

проблемних питань чи тестів  студенти отримують перелік тем 

і питань, які виносяться на письмову роботу (програмові 

вимоги) та посилання на навчально-методичну та наукову 

літературу для самостійної підготовки.  

 

Критерії оцінювання тестів: за кожну правильну відповідь 

нараховується 1 бал. 

Оцінювання виконаних завдань для самостійної роботи 

здійснюється відповідно до критеріїв, закладених у кожному 

завданні. 

Критерії оцінки самоаналізу: 

5 балів (відмінно) – повністю розкрито проблемні питання, 

основні тези й сформульовані висновки достатньо обґрунтовані, 

прослідковується творчий підхід у розкритті проблематики. 

4 бали (добре) – проблему загалом розкрито, проте відсутній 

творчий підхід у розкритті проблематики, основні тези й 

сформульовані висновки недостатньо обґрунтовані. 

3 бали (задовільно) – проблему розкрито недостатньо, не всі 

аспекти, вказані у завданні, висвітлено, завдання виконано 

http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/10/Нейл-Фьоре.-Психология-личной-эффективности.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/10/Нейл-Фьоре.-Психология-личной-эффективности.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/10/Нейл-Фьоре.-Психология-личной-эффективности.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/10/Нейл-Фьоре.-Психология-личной-эффективности.pdf
http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2013/10/Нейл-Фьоре.-Психология-личной-эффективности.pdf


поверхнево, висновки відсутні або недостатньо обґрунтовані.  

2 бали (незадовільно) – завдання практично не виконано, 

проблему в есе не розкрито, висновки відсутні. 

1 бал (незадовільно) – завдання не виконано, подається кілька 

тез, які не висвітлюють суті проблеми, містять загальні 

судження. 

0 балів – завдання відсутнє. 
Критерії оцінки аналізу публічного виступу/бесіди/дискусії: 

9-10 балів (відмінно) – завдання виконано в повному обсязі: вірно 

визначено вид і мету комунікативного процесу (публічного виступу, 

/бесіди/дискусії), структурні складові повідомлення, 

охарактеризовано вербальні і невербальні засоби комунікації, зв’язки 

між ними, розкрито особливості само презентації оратора, види 

впливу й засоби, які використовують під час виступу, визначено 

прийоми, які використовуються для ефективного впливу на 

аудиторію. Вчасно здане завдання й презентоване в аудиторії. 

7-8 балів (добре) – завдання виконано в повному обсязі: визначено  

структурні складові повідомлення, охарактеризовано вербальні і 

невербальні засоби комунікації, зв’язки між ними, розкрито 

особливості само презентації оратора, види впливу й засоби, які 

використовують під час виступу, визначено прийоми, які 

використовуються для ефективного впливу на аудиторію. Вчасно 

здане завдання й презентоване в аудиторії. Проте допущені певні  

неточності, незначні помилки у розкритті окремих питань. 

5-6 балів (задовільно) – завдання виконано не в повному обсязі, 

допущено суттєві помилки, зокрема, не чітко визначено вид і/або 

мету публічного виступу, прослідковуються істотні помилки у 

зазначенні компонентів повідомлення, недостатньо 

охарактеризовано засоби комунікації й зв’язки між ними, не 

розкрито або недостатньо висвітлено види впливу й засоби, які 

використовують учасники комунікації, не визначено або помилково 

розкрито прийоми, які використовуються для ефективного впливу на 

аудиторію. Завдання здане, презентоване в аудиторії. 

3-4 бали (незадовільно) – завдання виконане частково, наявні істотні 

помилки у його виконанні: не чітко встановлено або не встановлено 

вид і/або мету публічного виступу, прослідковуються істотні 

помилки у визначенні компонентів повідомлення, недостатньо 

охарактеризовано засоби комунікації й зв’язки між ними, не 

розкрито або недостатньо висвітлено види впливу й засоби, які 

використовують учасники комунікації, не визначено або помилково 

розкрито прийоми, які використовуються для ефективного впливу на 

аудиторію. Завдання невчасно здане й не презентоване в аудиторії. 

1-2 бали (незадовільно) – завдання практично не виконано, 

складається з окремих малозмістовних тез, які за своїм змістом не 

відображають суті завдання. Робота здана не вчасно, не була 

представлена студентській аудиторії. 

0 балів – завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки презентацій/рефератів про засоби комунікації: 

9-10 балів (відмінно) – завдання виконано в повному обсязі, чітко й 

повністю охарактеризовано вербальні і невербальні засоби 

комунікації, розкрито зв’язки між ними, особливості їх інтерпретації, 

наведено приклади їх застосування в комунікативному процесі. 

Вчасно здане завдання й презентоване в аудиторії. 

7-8 балів (добре) – завдання виконано в повному обсязі, вірно 

охарактеризовано вербальні і невербальні засоби комунікації, 



розкрито зв’язки між ними, подано приклади їх застосування під час 

спілкування, однак наявні певні неточності, незначні помилки у 

висвітленні проблеми. Вчасно здане завдання й презентоване в 

аудиторії.  

5-6 балів (задовільно) – завдання виконано не в повному обсязі, 

допущено суттєві помилки, зокрема, подані неповні характеристики 

окремих груп засобів комунікації, нечітко визначено особливості їх 

інтерпретації. Завдання здане, не презентоване в аудиторії. 

3-4 бали (незадовільно) – завдання виконане частково, наявні істотні 

помилки у його виконанні, недостатньо охарактеризовано засоби 

комунікації й зв’язки між ними, не подано типові приклади їх 

застосування. Завдання невчасно здане й не презентоване в 

аудиторії. 

1-2 бали (незадовільно) – завдання практично не виконано, 

складається з окремих малозмістовних тез, які за своїм змістом не 

відображають суті завдання. Робота здана не вчасно, не була 

представлена студентській аудиторії. 

0 балів – завдання відсутнє. 

Семінарські заняття Критерії поточного оцінювання здійснюються за 5-бальною шкалою 

і відповідають загальним рекомендаціям щодо оцінювання при 

підсумковому контролю.  

В основу системи оцінювання оцінювання знань, умінь і 

навичок студентів з психології реклами закладено такі критерії:  

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні 

інформації щодо змісту навчальної дисципліни; 

2) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу 

інформації по навчальній дисципліні та вміння його вербалізувати, 

диференціювати, систематизувати; 

3) рівень сформованості умінь та навичок, здатність 

застосовувати здобуті знання на практиці; 

4) вміння виявляти творчий підхід у вирішенні теоретичних і 

практичних задач. 

Оцінка «відмінно» (5б.) ставиться, якщо студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального матеріалу, високий рівень 

розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване формулювання 

практичних висновків, уміння  творчо мислити, приймати необхідні 

рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння 

науковими термінами, встановлює причинно-наслідкові 

зв’язки; 

оцінка «добре» (4б.) ставиться, якщо студент демонструє 

достатній рівень знань навчального матеріалу, загалом, дає 

правильні відповіді на поставлені питання, однак у деяких 

випадках нечітко їх формулює, допускає окремі несуттєві 

помилки та неточності, має сформовані уміння та навички 

щодо аналізу й вирішення поставлених практичних задач, 

однак при цьому не виявляє самостійність;  

оцінка «задовільно» (3 б.) – студент загалом володіє 

навчальним матеріалом, але викладає його не досить 

послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповідях, 

не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для 

вирішення поставлених задач, нечітко, а інколи й невірно 

формулює основні теоретичні положення та встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки;  

оцінка «незадовільно» (2б.) ставиться за відсутність у 

студента знань щодо головних проблем навчального курсу, 



якщо він неправильно розуміє і, відповідно, неправильно 

трактує смисл інформації по навчальній дисципліні, не 

сформовані уміння й навички застосувати набуті знання для 

самостійного аналізу й вирішення конкретних завдань; 

оцінка «незадовільно» (1б.) ставиться за відсутність у 

студента відповіді на поставлені питання, не сформовані 

уміння й навички застосувати набуті знання для аналізу й 

вирішення конкретних завдань. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови 

виконання ним і зарахування усіх завдань. Підсумковий контроль 

у формі заліку здійснюється на основі оцінювання рівня 

досягнення програмних результатів студентами. Заліком є сума балів 

набраних студентом протягом семестру за усі види роботи: оцінки за 

роботу на семінарах, результати тестування й контрольної роботи, 

виконання практичних завдань. 

Всі бали, отримані студентами в процесі вивчення навчальної 

дисципліни, сумуються, а їх кількість повинна бути не 

меншою, ніж 50. 

 

7. Політика курсу 
Викладання курсу грунтується на принципах академічної доброчесноті та 

студентцентрованого підходу. Політика курсу передбачає виконання студентами усіх видів 

робіт: усних відповідей, письмових  робіт, завдань для самостійної роботи, відпрацювання 

пар, пропущених студентом з поважних причин  (наприклад, лікарняні, участь у наукових 

заходах тощо).  

У випадку виявлення випадків плагіату у виконанні навчальних завдань, академічної 

недоброчесності (списування), пред’явлені студентом завдання не зараховуються. 

У випадку пропуску пар з поважних причин, студенти повинні відпрацювати заняття/ 

невиконаний обсяг робіт (написати контрольну роботу, тест, виконати завдання на 

самостійну роботу творчу роботу, усно перездати пропущену тему тощо). Усі ці роботи 

повинні бути виконані й представлені студентом у встановлений час консультацій, при 

цьому не пізніше ніж за 1 тиждень до завершення вивчення навчального курсу групою.  

Ті, хто не виконали завдання для самостійної роботи вчасно, повинні їх виконати, 

однак оцінка при цьому буде знижена на 30 % (відповідно до розроблених критеріїв). 

Студенти, які пропустили семінарські заняття без поважних причин, а також в силу 

серйозних запізнень на заняття, втрачають можливість отримати бали за усні відповіді. 

Однак повинні виконати всі завдання для самостійної роботи і перездати письмові роботи. 
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