




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія комунікації» є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 

який розроблено кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології на 

основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня відповідно до навчального плану для напряму 

підготовки «Психологія» денної форми навчання.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає 

обсяги знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня відповідно до вимог освітньо-професійної 

характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 

«Психологія комунікації», необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Курс «Психологія 

комунікації» підготовлений для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за напрямом підготовки «Психологія». 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія комунації» є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 

який розроблено кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 

навчального плану для денної форми навчання.  

 «Психологія комунікації» є складовою частиною дисциплін психолого- 

педагогічного циклу блоку за вибором. Зміст курсу носить комплексний 

характер та узагальнює знання в галузі загальної, соціальної, психології 

міжособистісної взаємодії, етики ділових відносин, а також риторики, етикету 

та організаційної поведінки. Програма курсу реалізується за допомогою 

інноваційних технологій інтерактивного характеру: ділових та інноваційних 

ігор, методу аналізу учбового відео, рольових ігор, експериментальних вправ, 

тестів, що дозволяє не тільки передати інформацію, але і навчити майбутніх 

фахівців комунікативним умінням і практичним навичкам партнерського 

взаємодії.  

Мета курсу – ознайомити із системою наукових та прикладних знань в 

психології міжособистісних та ділових відносин, також етики міжгрупової 

взаємодії; сформувати основні засади комунікативної компетентності. 

Завдання курсу:  

• оволодіти навичками інтерактивної комунікації, групової взаємодії;  

• розвинути вміння висловлювати думки, ефективно слухати і чути 

партнера, встановлювати контакт, розробляти і застосовувати комунікативні 

сценарії  поведінки, компетентно використовувати моделі, стратегії і стилі 

ділового спілкування;  



• навчити використовувати технології зворотного зв'язку, формулювати 

запитання і відповідати на них, зчитувати «невербальні сигнали»;  

• оволодіти засобами вербальної та невербальної комунікації, провідними 

репрезентативними системами, техніками, прийомами, методиками, що 

включаються в комунікативні програми;  

• знизити ризик несприятливих наслідків деструктивної комунікації, 

взаємного нерозуміння ділових партнерів, представників громадськості;  

• сформувати навички самомаркетингу, позиціонування, самопрезентації та 

презентації.  

Вивчення навчальної дисципліни орієнтоване на такі компетентності: 

І. Загальні: 

1. Комунікативні  

– здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, 

толерантності. 

– здатність працювати у команді. 

– здатність виконувати діяльність під керівництвом лідера;  

– володіння знаннями про стимули та бар’єри ефективної командної 

роботи; 

– здатність до усвідомлення цінності комунікації як складової професійної 

діяльності;  

– уміння здійснювати вплив на суб’єктів професійної діяльності. 

2. Інформативні 

– здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 

джерел для розгляду конкретних питань; 

– здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

визначених особливостей передавання і сприймання комунікативних 

повідомлень. 

3. Самоосвітні 

– здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку; 

– спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. 

ІІ Фахові: 

1. Психолого-педагогічні 

– розуміння основних закономірностей та механізмів комунікації; 

– володіння знаннями психологічних механізмів організації взаємодії задля 

забезпечення ефективної діяльності особистості та групи; 

– володіння базовими знаннями з  соціальної психології та вміння їх 

реалізувати, задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості; 

– володіння базовими знаннями про педагогічні системи навчання, 

виховання і освіти різних категорій дітей. 



В результаті вивчення дисципліни «Психологія комунікації» здобувачі 

вищої освіти повинні знати: 

– сутність групової взаємодії;  

– значення вербальних та невербальних засобів спілкування; 

– ефективні прийоми комунікації; 

– головні теоретичні напрями сучасної психології; 

– основні категорії, поняття соціальної психології. 

 вміти:  

– застосовувати навички активного слухання; 

– адекватно висловлювати свої почуття та розуміти почуття інших людей; 

– налагоджувати безконфліктне спілкування, а також володіти 

конструктивною поведінкою в конфліктних ситуаціях; 

– застосовувати навички вербального та невербального спілкування; 

– здійснювати самопрезентацію та самоаналіз, володіти навичками 

рефлексії, 

– визначати основні властивості особистості, що створює, передає і 

отримує повідомлення, психологічні механізми детермінації її поведінки;  

– аналізувати специфіку комунікації партнера/аудиторії; 

– досліджувати та аналізувати конкретні комунікативні ситуації; 

– застосовувати отримані знання з психології комунікації для організації 

діяльності і спілкування особистості в різних ситуаціях соціальної взаємодії. 

Кількість годин, відведених навчальним планом для курсу «Психологія 

комунікації», становить 150 годин, із них: лекції – 36 год., семінарські – 22 год., 

практичні заняття – 12 год,  модульний контроль – 8 год., 72 год. – самостійна 

робота. Вивчення навчальної дисципліни "Психологія комунікації" 

завершується складанням заліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

 

Галузь знань, 

спеціальність 

(спеціалізація), 

освітньо-професійна 

програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Шифр та 

назва галузі 

0301 «Соціально- 

політичні науки» 

 

Нормативна 

 

Напрям підготовки 

6.030102 «Психологія» 

Модулів – 4 Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 3-й  

Загальна кількість 

годин – 150 

Семестр 

5, 6-й  

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 4 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

36 год. 

Семінарські, практичні 

    22 год.,   12 год. 

Самостійна робота –  

72 год. 

 

Вид контролю: 

    

Залік 

 



 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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МОДУЛЬ І. Міжособистісна комунікація 

 

1 Модуль 1. Загальне уявлення про 

процес комунікації. Вербальна та 

невербальна комунікація 

30 14 8 6 14 2 - 

2 Модуль 2. Міжособистісна 

комунікація 
32 16 8 8 14 2 - 

3 Модуль 3. Переконуюча 

комунікація 
28 12 6 6 14 2 - 

Разом 90 42 22 20 42 6     - 

 

МОДУЛЬ ІІ. Масова комунікація 

 

4 Модуль 1. Психологічні 

особливості засобів масової 

комунікації 

26 12 6 6 14 - - 

5 Модуль 2. ЗМК як агенти впливу 

на масову та індивідуальну 

свідомість і поведінку 

32 16 8 8 16 2 - 

 Разом 60 28 14 14 30 2 - 

 Разом за навчальним планом 150 70 36 34 72 8 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ ІІІ. Переконуюча комунікація 

 

9. Теоретичні підходи до переконуючої 

комунікації 

10 4 2 2 6  –
 

10-

11. 

Механізми та умови ефективності 

переконання 

16 8 4 4 8  –
 

Разом: 28 12 6 6 14 2 –
 

 

МОДУЛЬ ІV. Психологічні особливості засобів масової комунікації 

 

12. Психологічні основи впливу засобів 

масової комунікації 

10 4 2 2 6  –
 

13. 

 

Загальна характеристика засобів 

масової комунікації 

8 4 2 2 4  –
 

№
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МОДУЛЬ І. Міжособистісна комунікація 

 

1. Структура комунікативного процесу 10 4 2 2 6  –
 

2. Вербальна комунікація  8 4 2 2 4  –
 

3-4. Особливості невербальної 

комунікації 

10 6 4 2 4  –
 

 Разом: 30 14 8 6 14 2 –
 

 

МОДУЛЬ ІІ. Масова комунікація 

 

5. Психологічні аспекти міжособистісної 

комунікації 

6 6 2 2 2  –
 

6. Комунікація в конфлікті 6 2 2  4   

7. Міжособистісна взаємодія в групі 8 4 2 2 4  –
 

8.  Публічний виступ як важливий засіб 

комунікації 

10 6 2 4 4  –
 

 Разом: 32 16 8 8 14 2 –
 



 

14. Особливості інформування в ЗМК: 

новини 

8 4 2 2 4  –
 

 Разом: 26 12 6 6 14 – –
 

 

МОДУЛЬ V. ЗМК як агенти впливу на масову та індивідуальну свідомість і 

поведінку
 

 

15. Вплив агресії в ЗМК 8 4 2 2 4  –
 

16. Вплив ЗМК на політичну активність 8 4 2 2 4  –
 

17. Характеристики навчання та розваг в 

ЗМК 

6 2 2 – 4  
 

18. Особливості комунікації в електронних 

мережах 

10 6 2 4 4  
 

 Разом 32 16 8 8 16 2 
 

 Всього за навчальним планом: 150 70 36 34 72 8 - 

 

ІІІ. ПРОГРАМА 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Загальне уявлення про процес комунікації. Вербальна та невербальна 

комунікація 

Лекція 1. Структура комунікативного процесу (2 год) 

Структура комунікативної ситуації. Комунікативні позиції. Цілі комунікації. 

Елементи комунікативного поля (норми, стилі, скрипти, когнітивне 

навантаження, просторові і тимчасові обмеження). Комунікативні бар'єри. 

Зворотній зв'язок, правила негативного зворотного зв'язку. Основні поняття теми: 

комунікативна ситуація, комунікативні позиції, цілі комунікації, комунікативні 

бар'єри  

Семінар 1. Структура комунікативного процесу  

 

Лекція 2. Вербальна комунікація (2 год) 

Спільне та відмінне у вербальній і невербальній комунікації. Ситуація 

ускладненого спілкування. Знаковий характер мови. Процеси говоріння, 

слухання. Психологічні елементи говоріння (голос, невербальні засоби, мета, 

використання лексики, ставлення до партнера), Уміння слухати. Суб’єктивність 

сприйняття інформації. Рівні слухання.  

Основні поняття теми: вербальна, невербальна комунікація, нерефлексивне, 

рефлексивне,  критичне, емпатійне слухання, кодування та декодування. 

Практичне 1. Вербальна комунікація. 



 

Лекція 3-4. Особливості невербальної комунікації (4 год) 

Системи невербальної комунікації. Принцип рівноваги. Цілі невербальної 

комунікації. Проблема кодування одиниць невербальної комунікації (системи 

кодування Р.Бердвістла, П.Екмана, К.Леонхарда, словники невербальної 

поведінки). Механізми декодування невербальних повідомлень. Фактори, що 

впливають на точність декодування. Методики вивчення невербальної 

комунікації. 

Основні поняття теми: невербальна комунікація, невербальна поведінка, 

кодування та декодування. 

Семінар 2. Особливості невербальної комунікації. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  

Міжособистісна комунікація 

 

Лекція 5. Психологічні аспекти міжособистісної комунікації (4 год) 

Навички отримання інформації в міжособистісної комунікації: психологічні 

аспекти слухання, інтерпретації зауважень і визначення правди / брехні. Вплив 

групової дискусії на якість групових рішень. Ефекти групової дискусії: соціальні 

лінощі, вплив більшості, вплив меншості, групова поляризація. Етапи групової 

дискусії, психологічні способи підвищення якості групових рішень.  

Основні поняття теми: слухання, ефективне слухання, зосередження, розуміння, 

запам’ятовування, аналіз, підтримка, інтерпретація, перефразування, 

резюмування, відображення почуттів, емпатійне слухання, зворотній зв’язок.  

Практичне 2. Психологічні аспекти міжособистісної комунікації 

 

Лекція 6. Комунікація в конфлікті (2 год) 

Зміни у сприйманні, емоціях, мисленні під час конфлікту. Психологічна 

допомога в конфлікті. Принципові переговори. Розмежування: учасник - 

проблема. Подвійний інтерес учасників. Зв'язок: позиція – принципи, дії 

учасників («врятувати обличчя»). Усвідомлення і вираження почуттів. Труднощі в 

переговорах і їх подолання. Врахування аргументів сторін і об’єктивних 

критеріїв. Вибір взаємовигідного варіанта. Турбота про інтереси інших. 

Визначення НАОР (найкращої альтернативи обговорюваному рішенню).  

Основні поняття теми: конфлікт, переговори, позиція, інтерес. 

 

Лекція 7. Міжособистісна взаємодія в групі (2 год) 

Соціальна група. Соціально-психологічні параметри, характеристики та ознаки 

групи. Динамічні характеристики малої групи. Групова динаміка. Особливості 

керівництва і лідерства у групі. 

Основні поняття теми: група, групова динаміка, лідерство, керівництво 



Семінар 3. Специфіка міжособистісної взаємодії в групі 

 

Лекція  8. Публічний виступ як важливий засіб комунікації (2 год) 

Публічний виступ, його різновиди. Підготовка до публічного виступу. 

Аргументування, мовні засоби переконування. Культура сприйняття публічного 

виступу (уміння слухати, ставити запитання). Презентація як різновид публічного 

мовлення. 

Основні поняття теми: аргумент, структура виступу, мовні засоби, слухання, 

презентація, аналіз 

Практичне 3, 4. Мистецтво публічного виступу. Мистецтво слухати і чути. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  

Переконуюча комунікація 

 

Лекція 9. Теоретичні підходи до переконуючої комунікації (2 год) 

Необіхевіористичний підхід: модель К.Ховланда (стадії і механізми переконання), 

теорія соціальної оцінки М.Шеріфа і К.Ховланда. Когнітивний підхід: імовірнісна 

модель аналізу інформації Р.Петті і Дж.Качоппо, евристика- систематична модель 

Ш.Чейкен: основні положення, умови вибору стратегій аналізу повідомлення, 

порівняння і критика когнітивних моделей. 

Основні поняття теми: переконання, контр-аргументація, атитюди, латитюди, 

добре і погано обґрунтовані повідомлення 

Семінар 4. Сприймання та розуміння в структурі комунікативного акту. 

Механізми переконання. 

 

Лекція 10-11. Механізми та умови ефективності переконання (2 год) 

Методики вивчення ефективності переконуючої комунікації. Умови ефективності 

переконуючого повідомлення: особливості комунікатора, аудиторії і 

повідомлення.  

Основні поняття теми: перцепція, соціальна перцепція, ідентифікація, емпатія, 

міжособистісна атракція, каузальна атрибуція, перше враження, ефект ореолу, 

проекція, соціальні стереотипи, ефект Поліанни, самопрезентація, інграціація, 

самопідтримка, раціональне розуміння, проникливість, упередження.  

Практичне 5. Механізми та умови ефективності переконання 

Практичне 6. Умови ефективності переконання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 

Психологічні особливості засобів масової комунікації 
 

Лекція 12. Психологічні основи впливу засобів масової комунікації (2 год) 



Основні психологічні підходи до вивчення ЗМК. Цілі масової комунікації. 

Швидкість впливу засобів масової комунікації. Ступінь впливу ЗМК. 

Усвідомлення впливу ЗМК. 

Основні поняття теми: засоби масової комунікації, соціально-когнітивна теорія, 

атитюди, міф, сценарій 

Семінар 5. Способи впливу ЗМК 

 

Лекція 13. Загальна характеристика засобів масової комунікації (2 год) 

«Холодні» та «гарячі медіа» за М. Маклюеном («Розуміння медіа: Зовнішнє 

розширення людини») Роль ЗМК у глобалізаційних процесах (суспільна 

інтеграція та дезінтеграція, глобалізація). Діяльність ЗМІ в сучасному суспільстві. 

Зовнішні та внутрішні фактори, які регулюють діяльність ЗМІ. 

Основні поняття теми: «холодні» та «гарячі медіа», інформація 

Семінар 6. Роль ЗМК в сучасному суспільстві 

 

Лекція 14. Особливості інформування в ЗМК: новини (2 год) 

Новини, їх особливості. Інтерпретація інформації: картина свідомості. Парадокс 

селекції. Спіраль мовчання. Характеристики лексики новин. Фактори 

ефективності новин: форма, послідовність елементів, ефект присутності. Яскраві 

образи. Управління механізмами формування новин. 

Основні поняття теми: інтерпретація, селекція, образ, особливості сприймання 

Семінар 7. Особливості інформування в ЗМК 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 

ЗМК як агенти впливу на масову та індивідуальну свідомість і поведінку
 

 

Лекція 15. Вплив агресії в ЗМК (2 год) 

 Наслідки демонстрації агресії в ЗМК. Модель Хьюсмана. Фактори, що впливають 

на ЗМК  з елементами агресії: особливості повідомлень, характеристики 

аудиторії, особливості ситуації. Когнітивні наслідки повідомлень з елементами 

агресії. Емоційні наслідки повідомлень з елементами агресії: страх, злість, 

відраза, задоволення. Інші наслідки. 

Основні поняття теми:агресія, звичка, фрустрація, підкріплення, чутливість, 

емоційні реакції 

Семінар 8. Вплив агресії в ЗМК 
 

Лекція  16.  Вплив ЗМК на політичну активність (2 год) 

Формування іміджу політичних діячів. Вплив на дії політиків. Вплив на оцінку 

соціальних і політичних проблем. Провокація масової поведінки: поширення 



чуток. Використання ЗМК під час бойових дій. Формування негативних 

стереотипів і забобонів.  

Основні поняття теми: імідж, чутки, пропаганда, стереотип 

Семінар 9. ЗМК як інструмент суспільно-політичного життя  

 

Лекція 17. Характеристики навчання  та розваг у ЗМК (2 год) 

Розвиток когнітивних процесів і комунікативних навичок. Уявлення про здоровий 

спосіб життя. Безпека. Уявлення про сім’ю. Вплив ЗМК на настрій і уявлення 

людини про себе. Ідентифікація реципієнтів з персонажами. 

Основні поняття теми: розвиток, інтерес, комунікативні навички, соціальний 

маркетинг 

 

Лекція 18. Особливості комунікації в електронних мережах (2 год) 

Характеристики користувачів електронних мереж. Цілі комунікації в електронних 

мережах. Отримання інформації в електронних мережах: фактори, що впливають 

на ефективність сайтів. Вплив на когнітивну активність і прийняття рішення: 

основні напрямки, специфіка функціонування електронних груп (групова 

динаміка і прийняття рішень; фактори, що впливають на ефективність 

«електронних груп»). Зміна емоційного стану в електронних мережах. Зміна Я- 

концепції в електронній комунікації. Зміна поведінки в електронній комунікації: 

напрямки впливу. Інтернет-залежність: види, симптоми, наслідки, стадії розвитку, 

особливості адиктів.  

Основні поняття теми: Інтернет, електронна мережа, сайт, адикт, електронні 

групи.  

Семінар 10. Комунікація в електронних мережах: фактори впливу 

Семінар 11. Особливості електронних мереж 

 

 

 

 

ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінар 1.  Структура комунікативного процесу (2 год) 

І Складові процесу комунікації. Учасники комунікації. Цілі комунікації. Правила, 

за якими будується комунікація. Елементи комунікативного поля (норми, стилі, 

скрипти, когнітивне навантаження, просторові і тимчасові обмеження).  

ІІ Комунікативні бар'єри. Зворотній зв'язок, правила негативного зворотного 

зв'язку. Аналіз таблиці «Виявлення бар’єрів комунікації» 

 

Практичне 1. Вербальна комунікація (2 год) 



І  Особливості вербальної і невербальної комунікації. Ситуація ускладненого 

спілкування. Знаковий характер мови. Процеси говоріння, слухання. Психологічні 

елементи говоріння (голос, невербальні засоби, мета, використання лексики, 

ставлення до партнера), Уміння слухати. Суб’єктивність сприйняття інформації. 

Рівні слухання.  

ІІ   На прикладах (фрагменти відео, кінофільмів, книг) з’ясувати механізми і 

феномени, що сприяють чи гальмують взаєморозуміння. 

Які дії учасників комунікації сприяють тому, щоб досягти спільного смислу, 

налагодити діалогічні відносини? 

 

Семінар 2. Особливості невербальної комунікації (2 год) 

І  Системи невербальної комунікації. Принцип рівноваги. Цілі невербальної 

комунікації. Проблема кодування одиниць невербальної комунікації, словники 

невербальної поведінки. Механізми декодування невербальних повідомлень. 

Фактори, що впливають на точність декодування. Методики вивчення 

невербальної комунікації. 

ІІ   Наведіть ілюстрації 4-5 систем невербальної комунікації (відео, фото тощо). 

Розвиток вміння самопрезентації. Завдання на диференціацію стилю невербальної 

поведінки комунікатора  (домінантний, підкорений, орієнтований  на завдання, 

соціальний стилі).  

 

Практичне 2. Психологічні аспекти міжособистісної комунікації (2 год) 

І  Отримання інформації в міжособистісної комунікації: психологічні аспекти 

слухання, інтерпретації зауважень і визначення правди / брехні. Ефекти групової 

дискусії: соціальна лінощі, вплив більшості, вплив меншості, групова 

поляризація. Етапи групової дискусії, психологічні способи підвищення якості 

групових рішень. 

ІІ   Завдання на ідентифікацію правдивих/хибних повідомлень.  

Проведення і аналіз групової дискусії на попередньо задану тему. 

 

Семінар 3. Специфіка міжособистісної взаємодії в групі (2 год) 

І    Етапи групової дискусії, психологічні способи підвищення якості групових 

рішень.  

ІІ   Проведення і рефлексія групової дискусії з організованим розподілом ролей. 

Обговорення ефективності лідерства. 

 

Практичне 3, 4. Мистецтво публічного виступу.  

Мистецтво слухати і чути (4 год) 

І    Публічний виступ, його різновиди. Підготовка до публічного виступу. 

Аргументування, мовні засоби переконування. Культура сприйняття публічного 



виступу (уміння слухати, ставити запитання). Презентація як різновид публічного 

мовлення. 

ІІ    Підготувати власний виступ на задану/обрану тему. Підготувати презентацію 

на задану тему. Проведення аналізу, самоаналізу презентації. 

 

Семінар 4. Сприймання та розуміння в структурі комунікативного акту.  

Механізми переконання (2 год) 

Поняття соціальної перцепції. Ідентифікація, емпатія, міжособистісна атракція, 

каузальна атрибуція. Якості, необхідні для того, щоб добре розбиратися в людях 

(За Олпортом). 

 

Практичне 5. Механізми та умови ефективності переконання (2 год) 

І  Умови ефективності переконуючого повідомлення: особливості комунікатора, 

аудиторії і повідомлення. 

ІІ  Переконання з урахуванням репрезентативних систем. 

Навички використання доказів у переконанні. Формування навичок саморегуляції, 

володіння голосом, розвитку техніки мовлення. 

  

Практичне 6. Умови ефективності переконання (2 год) 

І  Умови ефективності переконуючого повідомлення: особливості комунікатора, 

аудиторії і повідомлення.  

ІІ Відпрацювання практичних завдань комунікативного тренінгу, технік 

самопрезентації. Робота з упередженнями.  

 

Семінар 5. Способи впливу ЗМК (2 год) 

І  Основні психологічні підходи до вивчення ЗМК. 

Цілі масової комунікації. 

ІІ    Швидкість впливу засобів масової комунікації. Ступінь впливу ЗМК. 

Усвідомлення впливу ЗМК. 

 

Семінар 6. Роль ЗМК в сучасному суспільстві (2 год) 

І  Парадокси мас-медіа (селекції, норми, взаємовпливу, взаємозаміни, пріоритету 

реагування, міфологічної інтерпретації, несиметричності).  

ІІ  Роль ЗМК у глобалізаційних процесах (суспільна інтеграція та дезінтеграція, 

глобалізація).  

ІІІ  Діяльність ЗМІ в сучасному суспільстві. Особливості процесу масової 

комунікації як суспільного явища. 

 

Семінар 7. Особливості інформування в ЗМК (2 год) 

І  Новини, їх особливості. Інтерпретація інформації: картина свідомості. 

Характеристики лексики новин.  



 ІІ  Фактори ефективності новин: форма, послідовність елементів, ефект 

присутності. Яскраві образи.  

ІІІ  Управління механізмами формування новин. Інформаційна асиметрія. 

Інформаційні війни. 

 

Семінар  8. Демонстрація агресії в ЗМК: фактори впливу (2 год) 

І    Наслідки демонстрації агресії в ЗМК. 

Модель Хьюсмана.  

ІІ  Фактори, що впливають на ЗМК  з елементами агресії: особливості 

повідомлень, особливості аудиторії, особливості ситуації.  

ІІІ   Когнітивні наслідки повідомлень з елементами агресії.  

Емоційні наслідки повідомлень з елементами агресії: страх, злість, відраза, 

задоволення. Інші наслідки. 

 

Семінар 9. ЗМК як інструмент суспільно-політичного життя (2 год) 

І    Вплив ЗМК на імідж та дії політичних діячів. 

ЗМК  та провокація масової поведінки. 

ІІ   Використання ЗМК під час бойових дій . Вплив на стан міжгрупових стосунків   

ІІІ  Посилення міжгрупових конфліктів. Формування негативних стереотипів і 

забобонів. 

 

Семінар 10. Комунікація в електронних мережах: фактори впливу (2 год) 

І    Користувачі електронних мереж.  

ІІ    Цілі комунікації в електронних мережах.  Отримання інформації в 

електронних мережах. 

ІІІ  Аналіз власного досвіду комунікації в електронних мережах. 

 

Семінар 11. Особливості електронних мереж (2 год) 

І   Електронні мережі: способи передачі повідомлень.  Аналіз повідомлень.  

ІІ  Способи впливу на учасників соціальної мережі. 

ІІІ   Інтернет-залежність: види, симптоми, наслідки, стадії розвитку. 

Особливості адиктів. 

 

V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Психологія комунікації» 

оцінюються згідно вимогам європейської трансферно-накопичувальної системи 

організації навчання. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчального плану. Систему балів для різних 

видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 



(ECTS) шкалу подано у табл. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного 

(модульного) контролю. 

 

Таблиця 5.1 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 

контролю 

 

№ 

 

п/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових 

балів 

1. Відвідування лекцій  18 

2. Відвідування семінарських та практичних 

занять 

17 

3. Відповіді на семінарських та практичних 

заняттях 

170 

5.  Модульні контрольні роботи (1, 2, 3, 4) 100 

 Загальна кількість балів 305 

 Розрахунок коефіцієнту 305:100=3,05 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі 

методи: 

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, екзамен. 

  методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, звіт, реферат, есе. 

  комп’ютерного контролю: тестові програми. 

 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

Таблиця 5.2 

 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 

 

Рейтин-

гова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками. 

В 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок. 

С 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок. 

D 69-74 балів Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого вивчення або професійної 



діяльності. 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання. 

F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни.  

 

 Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, 

практичних заняттях, модульну контрольну роботу. Виконання модульних 

контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань бакалаврів 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. Кількість 

балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях залежить від 

дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 

друкованих завдань для підсумкового контролю) 

 

VIІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 «ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ» 

 

Основна література 

1. Гулевич О. Психология коммуникации. – М.: Московский психолого-

социальный ин-т, 2007. – Режим доступу: http://www.klex.ru/hr0 

2. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 

2003. 



3. Москаленко А. Соціальна психологія. – Режим доступу: 

http://uchebniks.net/book/189-socialna-psixologiya-navchalnij-posibnik-

moskalenko-vv.html 

Додаткова література 

1. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: Монографія. – 

Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 528 с. 

2. Майерс Д. Социальная психология. – 7- е изд. – СПБ, Питер, 2010. – 794 с. 

3. Цимбал В. Ю.  «Гарячі» і «холодні» медіа в сучасному українському 

медіапросторі // Обрії друкарства, № 1 (4)  / 2015.- Режим доступу: 

horizons.vpi.kpi.ua/article/download/95251/90952 

 

 

 



Навчально-методична карта дисципліни «Психологія комунікації», напрям підготовки 6.030102 «Психологія» 

Всього 150 годин, з них: лекції – 36 год., семінарські – 22 год., практичні – 8 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 72 год. 

Коефіцієнт 3,05. Форма контролю – залік. 

   

Назва  

модуля 

Змістовий модуль 1. 

Загальне уявлення про 

процес комунікації 

Змістовий модуль 2. 

Міжособистісна 

комунікація 

Змістовий модуль 3. 

Переконуюча 

комунікація 

Змістовий модуль 4. 

Психологічні особливості 

засобів масової комунікації 

Змістовий модуль5. 

ЗМК як агенти впливу на 

масову та індивідуальну 

свідомість і поведінку 

Кільк. балів 

 за модуль 

62 бали 73 бали  61 бал 36 балів 73 бали 

Теми лекцій 

1.Структура 

комунікативного 

процесу (1 б.) 

2.Вербальна 

комунікація (1 б.) 

3-4.Особливості 

невербальної 

комунікації (2 б.) 
 

5. Психологічні аспекти 

міжособистісної 

комунікації (1 б.) 

6. Комунікація в 

конфлікті (1 б.) 
7. Міжособистісна 

взаємодія в групі (1 б.) 
8. Публічний виступ як 

важливий засіб 

комунікації (1 б.) 

9. Теоретичні підходи до 

переконуючої 

комунікації (1 б.) 
10-11. Механізми та 

умови ефективності 

переконання (2 б.) 

12. Способи впливу ЗМК (1 

б.) 
13. Загальна характеристика 

засобів масової комунікації 

(1 б.)  
14. Особливості 

інформування в ЗМК: 

новини (1 б.) 

15. Вплив агресії в ЗМК (1 б.) 
16. Вплив ЗМК на політичну 

активність (1 б.) 
17. Характеристики навчання  та 

розваг в засобах масової 

комунікації (1 б.) 

18. Особливості комунікації в 

електронних мережах (1 б.) 

Теми  

семінарських 

та практичних  

занять  

С.1.Структура 

комунікативного 

процессу (11 б.) 

Пр. 1. Вербальна 

комунікація (11 б.) 

С.2. Особливості 

невербальної 

комунікації (11 б.) 

 

Пр.2. Психологічні 

аспекти 

міжособистісної 

комунікації  (11 б.) 

С.3. Специфіка 

міжособистісної 

взаємодії в групі (11 б.) 

Пр.3, 4. Мистецтво 

публічного виступу.  

Мистецтво слухати і 

чути (22 б.) 

С. 4. Сприймання та 

розуміння в структурі 

комунікативного акту. 

(11 б.) 

Пр.5. Механізми та 

умови ефективності 

переконання (11 б.) 

Пр.6. Умови 

ефективності 

переконання (11 б.) 

С.5. Способи впливу ЗМК 

(11 б.) 

С.6. Роль ЗМК в сучас-

ному суспільстві (11 б.) 

С.7.Особливості інфор-

мування в ЗМК (11 б.) 

 

С.8.Демонстрація агресії в 

ЗМК: фактори впливу (11 б.) 

С.9.СМК як інструмент 

суспільно-політичного життя 

(11 б.) 

С. 10. Комунікація в 

електронних мережах: 

фактори впливу (11 б.) 

С.11.Особливості електронних 

мереж (11 б.) 

Види  

поточного 

контролю 

МКР 1.1 - 25 балів МКР 1.2 - 25 балів МКР 1.3 - 25 балів МКР 2.1 - 25 балів 
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