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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

Змістових модулів - 2 

 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

 Галузь знань: 05 

Соціальні та поведінкові 

науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність: 053 

Психологія 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр  

за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Семестр 

8-й 10-й 

Лекції 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

54 год. 78 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю 

залік залік 

 

 

* – за наявності 
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2. 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 

комунікативніих 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 комуникаційних повідомлень 

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) 
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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. 

 

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до 

стандартів вищої освіти         й освітньої програми та їх коди) 

Очікуванні 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 

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 



6 

 

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.   

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

 Змістовий модуль 1. Сприймання та розуміння у комунікації. 

 Тема 1. Предмет психології спілкування. Процес комунікації. 

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.  

 

Тема 2. Розуміння у комунікації. Механізми розуміння. Фактори, що 

заважають розумінню. 

Тема 3. Сприймання комунікантами один одного. Сприйняття 

обличчя, міміки, кін естетичних 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 5. 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 6. Поняття про конфліктологію. Конфлікт. Його учасники. 

Сторони. Об’єкт конфлікту. Функції конфлікту. Стадії розвитку конфлікту. 
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Психологічна традиція вивчення конфліктів. Внутрішні конфлікти. 

Міжособистісні конфлікти. 

Вирішення конфліктів. Робота з конфліктами психологів. Посеред-

ництво психологів у конфліктах. Навчання ефективній поведінці у кон-

фліктах. Формування навиків конструктивної поведінки. Ефективність 

спілкування.     

 

Тема 7.  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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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Предмет 

психології 

спілкування 

4 2 2   3 2 1   

Тема 2. Розуміння 

у комунікації 

6 2 4   1 1    

Тема 3. 

Сприймання 

комунікантами 

один одного 

10 4 6   1  1   

Тема 4. Проблема 

розпізнання 

істини та 

неправдивості 

4 2 2   1 1    

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

24 10 14   6 4 2   

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Вербальна 

та невербальна 

комунікація 

14 4 10   3 2 1   

Тема 6.  Поняття 

про 

конфліктологію 

12 2 10   1  1   

Тема 7.  

Ефективність 

спілкування 

10 2 8   2  2   

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

36 8 28   6 2 4   

ІНДЗ*           

Усього годин 60 18 42 18  12 6 6   

* – за наявності 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   
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6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1.  

1 Предмет психології спілкування. Спілкування та 

комунікація. Види спілкування. Види співбесідників. 

Комунікативні потреби та мотивація спілкування. Етика 

спілкування. Цілі комунікації.  

4 

2 Міжособистісне сприймання. Вивчення міжособистісного 

сприймання психологами. Залежність сприйняття іншого 

від психологічних особливостей реціпіента. Механізми 

розуміння. Фактори, що заважають розумінню.  

4 

3 Інтерпретація правдивості комуніканта 2 

 Змістовий модуль 2.  

4 Особливості міміки. Аналіз виразів обличчя на 

фотографіях. Будова мускулатури обличчя. Мімічні 

мускули. Вирази обличчя при базових емоціях. Експресія. 

Щирість та нещирість. Види посмішок. Інтерпретація 

емоційного стану іншого за мімікою та позою 

Інтерпретація емоційного стану іншого за жестикуляцією.  

10 

5 Внутрішні конфлікти. Міжособистісні конфлікти. 

Вирішення конфліктів. Робота з конфліктами психологів. 

Посередництво психологів у конфліктах. 

Оцінка загального рівня товариськості. Психотехничні 

вправи, скеровані на розвиток рефлексії та емпатії 

Психотехничні вправи, що допомагають розвитку 

навичок адекватної експресивної поведінки. 

14 

6 Навчання ефективній поведінці у конфліктах. 

Формування навиків конструктивної поведінки.  

4 

7. Ефективність спілкування.     4 

 Разом 42 

 

\ 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

3   

4   
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8. Самостійна  робота 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1.  

1 Комунікативні потреби людини та  мотивація спілкування 2 

2 Комунікація  в ЗМІ та публічне спілкування 2 

3 Фактори, що сприяють розумінню. Рівні емпатії 2 

4 Фактори,що заважають розумінню 2 

 Змістовий модуль 2.  

5 Залежність комунікативних процесів від соціальної ролі та 

статусу співбесідників. 

2 

6 Установки та стереотипи у комунікации. 2 

7 Розуміння комунікантами один одного у  відношеннях 

співпраці. 

2 

8 Розуміння комунікантами один одного у  відношеннях 

конкуренції та конфлікту. 

2 

9 Сценарії спілкування Манипулятивне спілкування 2 

10 Формування навичок спілкування. Створення іміджу. 2 

 Усього  

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – написання рефератів, есе; 

[3] – підготовка доповідей, презентацій 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За 

рівнем самостійної діяльності – проблемний виклад та частково 

пошуковий метод.  

На семінарських заняттях закріплюється матеріал, поданий на лекціях, за 

допомогою звертання студентів до джерел наукової літературі.  

Надаються приклади аналізу повідомлень ЗМІ у контексті актуальних 

політичних ситуацій. Виявляється зміст та особливості впливу конкретної 

інформації ЗМІ. Виробляються навички аналізу повідомлень ЗМІ. 

Використовується  форма відповіді студента у вигляді доповіді та 

презентації, рецензії на іншу презентацію. 
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11. Методи контролю 

Усне опитування, перевірка конспектів, поточне оцінювання, перевірка 

завдань самостійної роботи, підсумковий контроль – залік 

Критерії  оцінювання самостійної роботи 

1. Доповідь                                                         15 

2. Презентація                                                    15 

3. Реферат                                                           15 

4. Демонстрація тренінгових вправ                  15 

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Комунікація і спілкування. Підходи до вивчення спілкування. 

2. Комунікативний акт і його учасники. Схема комунікативного акту 

Р.Якобсона. 

3. Рівні вивчення спілкування (Б.М. Ломов). 

4. Види спілкування (А.А. Леонтьєв). Функції спілкування (Л.А.Карпенко). 

5. Спілкування як обмін інформацією. Носії інформації. Модель 

комунікативного процесу по Ч. Осгуду. 

6. Публічне і непублічна спілкування. Безпосереднє і опосередковане 

спілкування. Усне і письмове спілкування. 

7. Симетричне і несиметричне спілкування. Облік статусу комуніканта. 

8. Завершена і незавершене спілкування. Короткочасне і тривале 

спілкування. 

9. Структура спілкування. Спонтанне і підготовлене спілкування. 

10. Автокомунікація. 

11. Діалогічна і монологічне комунікація. Особливості, переваги, недоліки 

діалогу і монологу. 

12. Три сторони (функції) міжособистісного спілкування (Г.М.Андрєєва) 

13. Види мовленнєвої діяльності.  

14. Постулати комунікації. Зміст повідомлення і підтекст. 

15. Спілкування як взаємодія. Кооперація і конкуренція. Конфліктна і 

неконфліктний спілкування. Маніпулятивні спілкування. 

16. Мотивація спілкування. 

17. Ознаки ефективного спілкування. Цілі комунікації. Успішність 

комунікації. Досягнення згоди або компромісу. Комунікативне рівновагу. 

18. Відкрита, усунений і закрита позиції комунікатора. 

19. Неуспішність комунікації - причини і ознаки. 

20. Формальне і ритуальне спілкування. Стереотипи в спілкуванні. 

21. Кинесика як вид невербальної комунікації. 

22. Організація простору при комунікації. Проксемика як різновид 

невербальної комунікації (С.Холл). Структурування часу при комунікації. 

23. Невербальна комунікація. Види і особливості. 
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24. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні системи знаків. 

25. Візуальний контакт як засіб невербальної комунікації. 

26. Механізми розуміння співрозмовника. Ідентифікація та емпатія. Рівні 

емпатії. 

27. Рефлексія як механізм розуміння іншого. 

28. Пресупозиції і їх роль в розумінні повідомлення. 

29. Чинники, що викликають помилкове розуміння. Очікування. 

30. Фатичні сигнали. Два види сигналів, спрямованих на співрозмовника (по 

Е. Берну). Фасцинація. 

31. Соціальна перцепція. Феномен міжособистісного сприйняття. 

32. Залежність сприйняття співрозмовника від особливостей і стану 

сприймає. 

33. Ефект первинності при міжособистісному сприйнятті. Ефект «ореолу» 

при міжособистісному сприйнятті. 

34. Сприйняття міміки. Виразу обличчя при основних емоціях. 

35. Ознаки щирої посмішки. Ознаки нещирою посмішки. 

36. Сприйняття пози. Вивчення сприйняття пози в спілкуванні. 

37. Вивчення сприйняття співрозмовника по голосу психологами. 

Сприйняття висоти і тембру голосу, інтонацій співрозмовника. 

38. Класифікація жестів (П.Екман). Етнокультурна своєрідність 

жестикуляції. 

39. Спілкування як інтерактивна взаємодія. Інтерактивна взаємодія з 

використанням «сценарію». Особливості «гри» як неуспішної комунікації 

(по Е. Берну). 

40. Соціальні ролі в комунікації. Рівні і статус комунікантів в спілкуванні. 

41. Прояв деструктивних тенденцій в міжособистісному спілкуванні. 

Агресія в комунікації. 

42. Етика спілкування. Вимоги до комунікантів. Вимоги до тексту. 

Тактовність. Безтактовність. 

43. Конфліктне спілкування. Структура конфлікту. Проблемне поле 

конфлікту. 

44. Учасники конфлікту основні і їх найменування. Учасники конфлікту 

неосновні (епізодичні) і їх найменування. Приховані учасники конфлікту. 

45. Динаміка конфлікту. Фази і етапи протікання конфліктів. Ескалація 

конфлікту Передконфликтна ситуація. Конфліктна ситуація. Інцидент в 

конфлікті. Вичерпання інциденту і конфлікту. Вирішення та завершення 

конфлікту. 

46. Конструктивна і деструктивна функції конфлікту. Деструктивні стимули 

в конфлікті. Конфліктогени і їх роль в конфлікті. Емоції як конфліктогени. 

Подолання конфліктів в спілкуванні.  

47. Риторика як наука про ефективне публічне спілкування. Прийоми 

ефективного спілкування. Правила ділового спілкування. 

48. Формування комунікативних умінь і навичок у тренінгових технологіях 

спілкування. Формування комунікативної компетентності психолога. 
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13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

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 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні посібники з фондів Наукової бібліотеки університету (ОНУ):  

http://libonu.od.ua/  

2. Навчальні посібники та монографії з фондів Державної бібліотеки ім. 

А.М.Горького: http://odnb.odessa.ua/view_date.php?date=2007-02. 

3. Інтернет-ресурс -  НБУВ та ін. 

 

 

 

 

 

 

http://odnb.odessa.ua/view_date.php?date=2007-02
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14. 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. Внутрішньо мовленнєва 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. 
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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.  

24.Філоненко М.М. Психологія спілкування : Підруч. для вищ. навч. закл. 

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

10. 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. 

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

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

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

Минск, 1992  

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

Минск, 2010. 
 

15. Електронні інформаційні ресурси 

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

ekcij_socialnaya_psihologiya/psihologiya_obweniya_i_verbalnaya_kommunikaciy

a/ 

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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