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2017 – 2018 навчальний рік 



Програма екзамену: «Психологія спілкування» для студентів за напрямом 

підготовки 053 «Практична психологія». 

 

 
 

 

Розробник: Старинська Наталія Володимирівна, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри практичної психології 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри практичної психології 

Протокол від «29» серпня 2017 року, № 1. 

 

 
 

Завідувач кафедри практичної психології 

            (О.М. Лозова) 



Формат екзамену: письмовий. 

 
 

Тривалість проведення – 6.105 год. 

 
 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 
 

 

Критерії оцінювання -  
 теоретичне питання – 10 б.; 

 тестове завдання – 10 б. (5 тестових завдань, 

кожне з яких оцінюється по 2 бали); 

 аналіз психологічної ситуації – 20 б. 
 

 

Перелік допоміжний матеріалів: - 

 
 

Орієнтовний перелік питань: 

Теоретичні питання: 

1. . Поясніть різницю між емпатією та ідентифікацією. 

2. Проведіть порівняльний аналіз механізмів спрямованого впливу: 

навіювання, переконання, критика, похвала. 

3. Проаналізуйте техніки вербальної та невербальної взаємодії психолога 

з клієнтом. 

4. Поясніть механізми рефлексії під час спілкування. Визначить 

ефективність та неефективність рефлексії. 

5. Проаналізуйте особливості спілкування з погляду трансактного аналізу 

Е.Берна. 

6. Вкажіть відмінність між маніпулятивним спілкуванням та 

імперативним. 

7. Охарактеризуйте співвідношення етапів життєвого циклу з розвитком, 

становленням та специфікою спілкування. 

8. Проаналізуйте психологічні особливості впливу засобів масової 

інформації (ЗМІ). Вкажіть відмінність між навіюванням як засобом 

впливу та наслідуванням. 



9. Вкажіть відмінність між навіюванням як засобом впливу та 

зараженням. 

10. Проаналізуйте психологічні наслідки впливу на психіку людини 

повідомлень з елементами агресії. 

11. Порівняйте кооперацію та пристосування як типи взаємодії у 

спілкуванні. 

12. Аналіз моделей комунікації. Лінійна, інтерактивна та транзакційна 

моделі спілкування. 

13. Порівняйте конкуренцію та опозицію як типи взаємодії у спілкуванні. 

14.Проаналізуйте особливості встановлення контакту та діалогу в 

професійному спілкуванні психолога. 

15. Визначить відмінності впливу спонукальної та констатувальної 

інформації, що йде від комунікатора. 

16. Поясніть на прикладі явище каузальної атрибуції. 

17. Визначить сутність понять ефект ореолу, ефект первинності та ефект 

новизни. 

18. Порівняйте особливості організації спілкування на макро-, мезо- і 

мікрорівні спілкування. 

19. Порівняйте конфлікт та дисоціацію як типи взаємодії у спілкуванні. 

20.Визначить спільне та відмінне в поняттях „бар'єри", „труднощі" та 

„деформації" спілкування. 

21. Проаналізуйте психологічні особливості впливу засобів масової 

інформації (ЗМІ). Вкажіть відмінність між навіюванням як засобом 

впливу та наслідуванням. 

22. Проаналізуйте твердження: „Спілкування - це сприймання людьми 

один одного". Чи достатнє воно для характеристики спілкування? 

Обґрунтуйте. 

23. Визначить, чи є принципова різниця між поняттями "міжособистісні 

контакти" та "спілкування"? Обґрунтуйте. 

24. Вкажіть, чи завжди завершеність спілкування є необхідною умовою 

взаєморозуміння? Обґрунтуйте. 

25. Проаналізуйте психологічні наслідки впливу на психіку людини 

повідомлень з елементами агресії. 
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