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Анотація 
Метою навчальної дисципліни є оволодіння системою психологічних знань, 

умінь і навичок професійного спілкування, які необхідні для формування  професійної 
майстерності психолога. «Психологія спілкування» як навчальна дисципліна посідає 
важливе місце у підготовці фахівців – майбутніх психологів, що пов’язано з 
необхідністю підготовки фахівців нової формації.  

Для досягнення зазначеної  мети в процесі навчання вирішується ряд завдань:  
- ознайомити слухачів магістратури із загальними принципами професійно-

психологічної підготовки та професійного становлення особистості психолога та 
місця комунікативної компетентності в цьому процесі;   

- сформувати чітке уявлення про психологічні закономірності та техніки 
професійного спілкування, психологічного впливу; 

В результаті засвоєння курсу «Психологія спілкування» студенти  повинні знати:  
- предмет, структуру курсу як навчальної дисципліни; 
- особливості комунікації ; 
- знати понятійно-категоріальний апарат дисципліни;  
- структуру та етапи, функції, засоби, види, форми ділової комунікації;  
- особливості комунікації, її основні організаційні проблеми, психологічні 

особливості публічного виступу;  
- вербальні і невербальні засоби спілкування; етичні правила розподілу ролей у 

взаємодії ділових людей;  
- технології проведення ділових бесід;  
- психологічні особливості проведення ділових переговорів. основні прийоми 

візуальної психодіагностики; 
- шляхи формування комунікативної компетентності психолога; 
- вербальні та невербальні засоби професійного спілкування; 

уміти: 
- вільно володіти поняттями та категоріями, що розкривають суть предмету; 
- проводити психологічний аналіз ситуацій професійного спілкування; 
- застосовувати адекватний психологічний вплив та контрвплив; 
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- протистояти провокаційним діям з боку зацікавлених осіб;  
- застосовувати сучасні комунікаційні технології для забезпечення ефективної 

комунікації;  
- бути здатним реалізувати публічний виступ у професійній діяльності, писати 

резюме, проходити співбесіду при прийомі на роботу;  
- об’єктивно сприймати співрозмовника при спілкуванні;  
- використовувати етичні правила у діловій взаємодії;  
- володіти технологіями проведення ділових бесід та ділових переговорів. 
- проводити структурно-психологічний аналіз конфліктів в професійній діяльності 

психолога. 
Очікувані результати навчання  
Комунікація: емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 
особливості, демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових 
завдань  
Автономність та відповідальність: здійснювати пошук інформації з різних 
джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій; здійснювати реферування наукових джерел, 
обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки; демонструвати соціально 
відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним 
цінностям; відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку. 
 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна  заочна  

Кількість кредитів – 3 
 
 

Галузь знань 
05 соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 
 

Спеціальність 
053  Психологія 

 
 
 
 

СВО: 
бакалавр 

Варіативна 
 

Модулів – 1 
Рік підготовки: 

4-й Змістових модулів – 1 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання  

Семестр: 
8-й 

Загальна кількість 
годин – 90 Лекції 

20__год. 
 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 6 

Практичні, 
семінарські 

16__год. 
 

Самостійна робота 
54 год. 

Вид контролю: залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: для денної форми навчання – 1/2 
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1. Програма навчальної дисципліни 
 
ТЕМА № 1. «Комунікативна компетентність: суть, структура, розвиток.». 
Поняття комунікативної компетентності. Різні підходи до визначення комунікативної 
компетентності особистості. Структура комунікативної компетентності. Уміння 
усвідомлювати і долати комунікативні бар'єри як складова комунікативної 
компетентності. Аспекти розвитку комунікативної компетентності. 
 
ТЕМА № 2. «Сприйняття та взаєморозуміння у професійному спілкуванні».  
Поняття професійного спілкування психолога. Структура та функції спілкування. 
Формування образу іншої людини. Механізмами формування першого враження про 
людину. Психологічні механізмами сприйняття і розуміння інших людей: 
ідентифікація, емпатія і рефлексія. Каузальна атрибуція  Помилки каузальної атрибуції 
Ефекти міжособистісного сприйняття та їх вплив на взаємодію у професійному 
спілкуванні психолога.  
 
ТЕМА № 3. «Вербальні та невербальні засоби професійного спілкування».  
Комунікація. Види інформації та способи її передавання. Мова як форма передачі 
інформації. Види мови: усна й письмова. Мова – найбільш універсальний засіб 
комунікації. Види питань. Техніка постановки питань. Види слухання. Невербальні 
засоби спілкування: види, функції, особливості. Жести та їх види. Особливості поз та їх 
значення. Візуальний контакт та його значення. Паралінгвістичні засоби спілкування. 
Екстралінгвістична знакова система. Проксеміка. Виявлення брехні та нещирості 
громадян. 
 
 

2. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів і тем Усьо

го  
Лек
ц. 

Пр. С.р. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Тема 1. Комунікативна компетентність: суть, структура, 
розвиток. 

28 6 2 20 

Тема 2. Сприйняття та взаєморозуміння у професійному 
спілкуванні 

32 8 4 20 

Тема 3. Вербальні та невербальні засоби професійного 
спілкування 

30 6 4 20 

Разом за змістовим модулем 1 90 20 10 60 
Усього годин 90 20 10 60 

 
Теми практичних занять 

№ 
з/п 
 

Назва теми Год. 

1 ТЕМА 1. Загальна характеристика спілкування. 2 
2 ТЕМА 2. Спілкування як комунікація. 2 
3 ТЕМА 3. Перцептивна сторона спілкування.  2 
4 ТЕМА 4. Спілкування та психологічний вплив. Поняття про способи 

впливу. 
2 

5 ТЕМА 5. Спілкування в діяльності психолога 2 
Усього годин 10 
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ТЕМА 1. Загальна характеристика спілкування. Поняття спілкування. Загальна 
характеристика рівнів та функцій спілкування. Загальна характеристика структури 
комунікаційного процесу. Аналіз моделей комунікації. Лінійна, інтерактивна та 
транзакційна моделі спілкування. Загальна характеристика сторін спілкування 
(комунікативна, інтерактивна, перцептивна). Типи спілкування. Особливості 
імперативного (авторитарного), маніпулятивного та діалогічного спілкування. 
Особливості особистості маніпуляторів та актуалізаторів.  
 
ТЕМА 2. Спілкування як комунікація. Процес обміну інформацією та його 
специфіка. Зміст понять «тезаурус», значення, смисл. Різновиди комунікації за 
характером впливу. Структура комунікативного процесу за Г.Лассуел. Комунікативне 
поле та його складові: норми, скріпти, стилі комунікаціі, когнітивне навантаження на 
учасників та часові і просторові обмеження. Бар’єри спілкування та їх особливості. 
Загальна характеристика засобів комунікації. Вербальна та невербальна комунікація. 
Сутність невербальної комунікації. Системи невербальної комунікації. Цілі 
невербальної комунікації. Проблеми кодування та декодування невербальних 
повідомлень. Основні поняття теми: «тезаурус», значення, смисл, скрипти, стилі 
комунікації, бар’єри спілкування, вербальна комунікація, невербальна комунікація, 
кінестика, гаплика, паралінгвістика, екстралінгвістика, окулесика, ольфакція, гастика, 
проксеміка.  
 
ТЕМА 3. Перцептивна сторона спілкування. Сутність поняття соціальної 
перцепції. Загальна характеристика процесу розуміння іншої людини. Механізми 
взаєморозуміння (егоцентризм, ідентифікація, рефлексія, емпатія), їх позитивне та 
негативне значення у спілкуванні. Поняття «каузальна атрибуція» та його роль у 
перцепції. Стереотипізація та її значення у сприйнятті людьми один одного. Сутність 
понять ефект ореолу, ефект первинності та ефект новизни. Проблема точності 
міжособистісної перцепції. Основні поняття теми: соціальна перцепція, егоцентризм, 
ідентифікація, рефлексія, емпатія, співчуття, співпереживання, «каузальна атрибуція», 
стереотипізація, ефект ореолу, ефект первинності, ефект новизни.  
 
ТЕМА 4. Спілкування та психологічний вплив. Поняття про способи 
впливу. Загальна характеристика способів впливу: зараження, навіювання, 
наслідування. Сутність соціальних явищ паніки, моди, чуток, їх передумови та 
наслідки. Психологічні основи впливу засобів масової інформації (ЗМІ). Сутність 
моделей впливу ЗМІ: модель праймінгу, модель культивування, модель «порядок 
денний», модель «використання та задоволення». Мета масової комунікації. Швидкість 
та міра впливу засобів масової комунікації. Усвідомлення впливу засобів масової 
комунікації. Психологічні наслідки впливу на психіку людини повідомлень з 
елементами агресії. Основні поняття теми: зараження, навіювання, наслідування, 
паніка, мода, чутки, модель праймінгу, засоби масової інформації, модель 
культивування, модель «порядок денний», модель «використання та задоволення».  
 
ТЕМА 5. Спілкування в діяльності психолога. Технологія ефективного 
переконання. Умови ефективності переконання. Загальна характеристика 
особливостей комунікатора. Умови ефективності впливу більшості та меншості. 
Особливості аудиторії. Співвідношення особливостей комунікатора та аудиторії. 
Особливості повідомлень та їх вплив на ефективність спілкування. Спілкування з 
«важкими людьми» за Дж.Г. Скотт. Спілкування з погляду трансактного аналізу 
Е.Берна. Способи ефективного спілкування Д.Карнегі, позитивні та негативні сторони. 
Основи професійного спілкування психолога. Техніка вербальної та невербальної 
взаємодії. Встановлення контакту та діалогу. Основні поняття теми: комунікатор, 
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аудиторія, повідомлення, ефективне спілкування, переконання, «важкі люди», 
трансактний аналіз, контакт, діалог. 

 
 

3. Самостійна  робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Комунікативна компетентність: суть, структура, розвиток. 20 
2 Тема 2. Сприйняття та взаєморозуміння у професійному 

спілкуванні 
20 

3 Тема 3. Вербальні та невербальні засоби професійного 
спілкування 

20 

Усього годин 60 
  
6. Методи навчання 
   Лекції, семінарські заняття, самостійна робота, інтерактивні методи (рольові 
ігри, дискусії, диспути, дебати, колоквіуми тощо), підготовка дослідницьких проектів 
студентами.  
 
7. Методи контролю 
Поточне тестування, усне опитування, підсумковий тест, індивідуальні консультації.  
 
 
 
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 

 
9. Методичне забезпечення 
 Таблиці, методичні розробки, презентації лекцій, конспект лекцій і список літератури. 
 
10. Рекомендована література 
Базова: 
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1. Пашко Л.А., Ларіна Н.Б., Руденко О.М. Комунікативна компетентність 
керівника: навчально-методичні матеріали.- К. : НАДУ, 2013.- 523 с. 
2. Радул В. В. Соціалізація особистості: навчальний посібник. -Кіровоград :  
ФОП  Александрова М. В., 2013.-378 с. 
3. Сохань І.Г.,Несен Г.М. Життєва компетентність особистості: науково-
методичний посібник.- К.: «Богдана», 2013.-256 с. 
Додаткова: 
1. Обран-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник : у 2 кн. – Кн.1 : Соціальна 
психологія особистості і спілкування / Л. Е. Обран-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – 576 с. 
2. Пиз А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз. – М. : ЭКСМО–
ПРЕСС, 2007. – 416 с. 

 
Інтернет-ресурси:  
1. http://osvita.ua/school/psychology/ – освіта. ua.  
2. http//www.meta-ukraine.com – Мета – українська пошукова система.  
3. http://management.com.ua.  
4. http//www.google.com – пошукова система Google. 

http://management.com.ua/

