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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Психологія спілкування» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності _053 « ПСИХОЛОГІЯ». 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Психологія 

спілкування» психологічні явища і процеси, що супроводжують трансляцію і 

повідомлень ЗМІ, психологічний вплив ЗМІ та реклами 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Сприймання та розуміння у комунікації 

2. Спілкування як взаємодія  

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: полягає у засвоєнні студентами загальних уявлень 

щодо методологічних, науково-методичних та прикладних проблем 

комунікації.  

Завдання дисципліни:  

  засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення 

проблем комунікації та спілкування, формування навиків аналізу смислів та 

змісту комунікаційних актів, навиків розпізнання невербальної сигналізації 

та емоцій співбесідника, навиків збереження комунікативної рівноваги та 

ефективності комунікації. 

 ознайомити з основними положеннями теоретичних підходів до вивчення 

змісту та впливу  

 ознайомити студентів з проблемами вивчення психологічних аспектів 

комунікації, яка характеризуються креативністю або має деструктивний 

характер 

 ознайомити студентів з основними дослідженнями в галузі вивчення 

проблем комунікації та спілкування 

 ознайомити студентів з найбільш поширеними методами аналізу 

комунікативних актів та повідомлень  

 ознайомити студентів з особливостями конфліктної комунікації та 

правилами безконфліктної комунікації  

 вчити студентів самостійно розуміти і передбачати особливості впливу 

конкретних комунікаційних актів, формувати навички аналізу змісту та 

смислу комунікаційних повідомлень 
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Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

 а) загальних (ЗК): 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК.12. Здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

 в) спеціальних фахових (СК): 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел  

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

СК.13. Здатність 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. 

 

Програмні результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

     знати: 

1. Професійну термінологію, що існує в даній сфері. 

2. Взаємозв’язки міжособистісного спілкування з іншими формами 

комунікативних процесів та з певними психічними явищами, які 

характеризують особистість, с цілями, мотивами та цінностями комунікантів, 

ставленням один до одного, сценаріями спілкування. 

3. Особливості сприймання та розуміння комунікантами один одного. 

4. Прийоми аналізу смислів та змісту повідомлень та діалогів у 

комунікативних актах 

5. особливості конфліктного та безконфліктного спілкування 
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6. особливості використання психологічних знань про комунікативні 

процеси у формуванні комунікативної компетентності, навичок  рефлексії та 

емпатії, ефективної комунікації. 

 

вміти: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  

ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування 

методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _105___ годин, що 

становить  _3,5___ кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сприймання та розуміння у комунікації. 

Тема 1. Предмет психології спілкування. Процес коммунікації. 

Зворотний зв'язок у комунікації. Комунікація та спілкування. Види 

спілкування. Функції спілкування. Спілкування як діяльність. Цілі та мотиви 

спілкування. Три боки спілкування. Спілкування як взаємодія. Спілкування 

як взаєморозуміння. Вплив при спілкуванні. Види співбесідників.  
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Тема 2. Розуміння у комунікації. Механізми розуміння. Фактори, що 

заважають розумінню. 

Тема 3. Сприймання комунікантами один одного. Сприйняття обличчя, 

міміки, кінестетичних характеристик. Розпізнання емоцій співбесідника за 

мімікою та жестикуляцією.  

Тема 4. Проблема розпізнання істини та неправдивості. Вплив 

вербальної установки на сприйняття та розуміння іншого. Стереотипи 

сприйняття людини. Вплив емоційного стану суб’єкта на розпізнання емоцій 

іншого. Професійні особливості сприйняття людини.  

 

Змістовий модуль 2. Спілкування як взаємодія 

Тема 1. Вербальна та невербальна комунікація. Розуміння вербальної 

комунікації. Семантика та смисли у комунікації. Помилки у розумінні 

вербальної комунікації. Невербальна комунікація. Зв'язок невербальної 

сигналізації з особистісними особливостями, емоційним станом комуніканта, 

ставленням до ситуації та до іншого. Види посмішок.  Етнокультурні 

особливості спілкування.  Види жестів та їх розуміння. Розуміння 

комунікативної ситуації.  

 

Тема 2.  Поняття про конфліктологію. Конфлікт. Його учасники. 

Сторони. Об’єкт конфлікту. Функції конфлікту. Стадії розвитку конфлікту. 

Психологічна традиція вивчення конфліктів. 

Внутрішні конфлікти. Міжособистісні конфлікти. 

Вирішення конфліктів. Робота з конфліктами психологів. Посередництво 

психологів у конфліктах. 

Навчання ефективній поведінці у конфліктах. Формування навиків 

конструктивної поведінки. Ефективність спілкування.     

 

Тема 3.  Ефективність спілкування. Зв'язок ефективності з цілями та 

мотивами комунікантів. Згода та комунікативна рівновага при ефективній 

комунікації. Рекомендації щодо ефективного спілкування. Характеристика 

маніпулятивного спілкування; його відміна від ефективного спілкування. 
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3. Рекомендована література 

Основна 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2000.  

2. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1999.  

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. 4-е изд., испр.и доп.  М., 2009. 

4. Бодалев А.А. Психология общения. М., 1996. 

5. Бодалев А.А.. Личность и общение. М., 1983. 

6. Гришина Н.В. Психология конфликта.  СПб., 2007. 

7. Дмитирев А.В. Конфликтология. Учебник. 3-е изд. - М., Альфа-М, 2009. 

8. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений СПб.: 

Питер, 2009 

9. Корольчук М.С.  В.М.Крайнюк, В.М.Марченко Психологія: схеми, опорні 

конспекти, методики: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.; За заг. 

ред.М.С.Корольчука. Київ: Ельга, 2005. 320с. 

10. Куницина В.Н., Н.В.Казаринова,  В.М.Погольша. Межличностное 

общение  СПб., 2001. 

11. Лабунская В.А. и др.  Психология затрудненного общения: теория. 

Методы. Диагностика. Коррекция : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / В.А Лабунская, Ю.А. Менджерицкая, Е.Д.   Бреус. – М. 

Academia, 2001. 

12. Лабунская В.А. Факторы успешности опознания эмоциональных 

состояний по выражению лица  // Психология межличностного познания. 

М., 1982. 

13. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997. 

14. Максименко С.Д., Забродський М.М. Технологія спілкування 

(комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування). 

Київ, 2005. 

15. Матяш І.М. Поняття чуйності як професійно значущої якості особистості 

вчителя // Проблеми сучасної психології. 2013. Випуск 19 

16. Михальська С.А. Спілкування батьків і дітей як фактор розвитку 

особистості дитини // Проблеми сучасної психології. 2016. Випуск 31 

17. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. Л., 1979. 

18. Омельченко І. М. Спілкування як комунікація, взаємодія і діалог з Іншим: 

суб’єктний підхід // Проблеми сучасної психології. 2015. Випуск 28 

19. Пахомова О.Л. Внутрішньомовленнєва діяльність як основа розвитку 

діалогічного мислення у майбутніх психологів // Проблеми сучасної 

психології. 2013. Випуск 21 

20. Пацкань И.В. Психологические особенности виртуального общения // 

Проблеми сучасної психології. 2014. Випуск 23 

21. Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. – М., 

1983. 

22. Роговик Л.С. Рівні спілкування в тілесному просторі особистості // 

Проблеми сучасної психології. 2010. Випуск 9 

23. Семиченко В.А. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка 

сімейного спілкування В.А., Семиченко В.С.. Заслуженюк– Київ, 1998.  
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24. Філоненко М.М. Психологія спілкування : Підруч. для вищ. навч. закл. 

Київ: Центр учбової літератури, 2008.-224 с.  

25. Экман П. Психология лжи. СПб., 2006.  

 

Додаткова 

1. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей М., 

1986 (и др.) 

2.  Шостром Э. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор Минск, 1992. 

3. Вердербер Р. Communicate! Психология общения СПб., 2007.  

4. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации  М., 2009. 

5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры 

Минск, 1992  

6. Шейнов В.П. Психология манипулирования. Тайное управление людьми. 

Минск, 2010. 

 
Електронні інформаційні ресурси 

 
1. http://www.univertv.ru/video/psihologiya/socialnaya_psihologiya/doncov_kurs_

lekcij_socialnaya_psihologiya/psihologiya_obweniya_i_verbalnaya_kommunikaci

ya/ 

2. http://psylib.org.ua/books/andrg01/txt05.htm 

3. http://svyato.su/9-chto-takoe-neverbalnaya-kommunikaciya.html 

4. http://www.it-med.ru/library/v/verbalne.htm 

5. http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html 

6. http://lifeglobe.net/blogs/details?id=479 

7. http://psyberia.ru/tests/gesture/ 

8. http://soznaniye.at.ua/publ/teorija_lzhi/raspoznavanie_vranja_chast_1/2-1-0-4 

9. http://modernlib.ru/books/kuzmina_tatyana/shpargalka_po_konfliktologii/read_

1/ 

10. http://www.twirpx.com/file/726803/ 

11. http://www.dgr.ru/psychology/otvety/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univertv.ru/video/psihologiya/socialnaya_psihologiya/doncov_kurs_lekcij_socialnaya_psihologiya/psihologiya_obweniya_i_verbalnaya_kommunikaciya/
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/socialnaya_psihologiya/doncov_kurs_lekcij_socialnaya_psihologiya/psihologiya_obweniya_i_verbalnaya_kommunikaciya/
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/socialnaya_psihologiya/doncov_kurs_lekcij_socialnaya_psihologiya/psihologiya_obweniya_i_verbalnaya_kommunikaciya/
http://psylib.org.ua/books/andrg01/txt05.htm
http://svyato.su/9-chto-takoe-neverbalnaya-kommunikaciya.html
http://www.it-med.ru/library/v/verbalne.htm
http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=479
http://psyberia.ru/tests/gesture/
http://soznaniye.at.ua/publ/teorija_lzhi/raspoznavanie_vranja_chast_1/2-1-0-4
http://modernlib.ru/books/kuzmina_tatyana/shpargalka_po_konfliktologii/read_1/
http://modernlib.ru/books/kuzmina_tatyana/shpargalka_po_konfliktologii/read_1/
http://www.twirpx.com/file/726803/
http://www.dgr.ru/psychology/otvety/24
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

залік  

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

Т1 Т2 Т3 Т4 СР Т5 Т6 Т7 СР 30 
100 

10 10 10 10 15 10 10 10 15 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів 

Усне опитування, перевірка конспектів поточне оцінювання, перевірка 

завдань самостійної роботи, підсумковий контроль. Критерії  оцінювання 

самостійної роботи 

1. Доповідь  15 

2. Презентація  15 

3. Реферат 15 

 

 

 

 

 

Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним 

закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення 

навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми. 

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 

та змістового наповнення «Програми навчальної дисципліни» залежно від 

специфіки та профілю вищого навчального закладу. 

5. Формат бланка – А4 (210297 мм). 
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