
Навчально-методична карта дисципліни “Психологія спілкування”

Разом: 108 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., індивідуальна робота – 4 год., 
самостійна робота – 72 год. ( самостійна робота з підготовки до іспиту – 36 год.), модульний контроль – 4 год. Підсумковий контроль — 5,115 год.
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ІНДЗ 30 балів
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Модульна контрольна робота 1
(25 балів)

Модульна контрольна робота 2
(25 балів)

Коефіцієнт – 199 : 60 = 3,3
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Екзамен 40 балів
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Психологія  спілкування»  є

нормативним  документом  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,

який  розроблено  кафедрою  практичної  психології  на  основі  освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану

для всіх спеціальностей денної форми навчання. 

Програма  вивчення  нормативної  навчальної  дисципліни  «Психологія

спілкування»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми

підготовки бакалавра напряму 6.030103 «Практична психологія».

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які

повинен  опанувати  бакалавр  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної

характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни

«Психологія  спілкування»,  необхідне  методичне  забезпечення,  складові  та

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Психологія  спілкування»  є  складовою  частиною  дисциплін

психологічного  циклу  нормативного  блоку  і  має  міжпредметні  зв’язки  з

дисциплінами  «Загальна  психологія»,  «Вікова  та  педагогічна  психологія»,

«Соціальна  психологія».  Її  вивчення  передбачає  підвищення  професійної

компетентності практичних психологів та сприяє ефективній самореалізації їх,

як фахівців.

Мета  курсу – розкрити  психологічні  механізми  та  закономірності

процесу спілкування; сприяти оволодінню системою знань про форми види та

функції спілкування; розширити навички ефективної комунікативної взаємодії

у  соціальному  середовищі  студентів,  шляхом  підвищення  компетентності

стосовно прийомів та методів ефективного спілкування. 

Завдання курсу:



 розкриття змісту базових теоретичних засад психології спілкування;

 ознайомлення  з  прийомами  та  методами  ефективної  комунікативної

взаємодії; 

 сприяння  формуванню  комунікативних  професійно  важливих  навичок

майбутнього практичного психолога.

Вивчення  лекційного  курсу  та  індивідуальна  навчально-дослідницька

робота студентів спрямовані на засвоєння таких знань: 

 зміст та структура поняття спілкування; 

 види, функції та механізми спілкування; 

 розвиток спілкування в онтогенезі; 

 психологічні способи впливу в процесі спілкування; 

 базові засади професійного спілкування психолога. 

Опанування  курсу  під  час  семінарських  занять  та  самостійної  роботи

студенти повинно сприяти формуванню низки практичних навичок: 

 здатність до конгруентної вербальної  та  невербальної  презентації

себе; 

 вміння  вільно  та  тактично висловлюватись,  володіння  культурою

спілкування; 

 здатність  до  активного  слухання,  гнучкості  та  креативності  у

спілкуванні; 

 здатність  до  аналізу  та  оцінки  комунікативної  діяльності

співрозмовника; 

 здатність  до  ефективного  спілкування  у  спільній  діяльності

(запобігання та розв’язання конфліктів, прийняття спільного рішення);

 здатність адекватно застосовувати психологічні прийоми та методи

комунікативної взаємодії у майбутній професійній діяльності.



Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,

становить 108 год., із них 14 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, 4 год. –

індивідуальна  робота,  72 год.  –  самостійна  робота  (самостійна  робота  з

підготовки до іспиту - 36 годин), 4 год. – модульний контроль. 

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни «Психологія спілкування»

завершується складанням іспиту.



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: Психологія спілкування. 

Найменування показників
Галузь знань,
напрям підготовки,
освітньо-професійний
рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна 
форма

навчання

заочна
форма

навчання
Галузь знань

0301 «Соціально-
політичні науки»

ДодатковаКількість кредитів - 3 Напрям підготовки
6.030103  «Практична
психологія»

Модулів – 2

Спеціальність

___________________

Рік підготовки

Змістовних модулів - 2 4-й
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: реферативне дослідження,
 аналіз фрагменту спілкування.

Семестр

Загальна кількість годин - 108
8-й -й

Лекції
Тижневих годин для 
денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента - 2

Освітньо-  професійний
рівень:

Перший (бакалаврський)

14 год. год.

Практичні, семінарські

14
год.

год.

Лабораторні

год. год.

Самостійна робота

76  год. год.

Вид контролю
Іспит



ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ 
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Змістовний модуль I 
Психологічні закономірності спілкування

1. Теоретичні засади психології спілкування 16 4 2 2 12
2. Розвиток спілкування в онтогенезі 17 5 2 2 1 12
3. Спілкування як взаємодія 16 4 2 2 12
4. Спілкування як обмін інформацією 17 4 2 2 1 12
5. Спілкування як сприймання людьми один

одного
17 5 2 2 1 12

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 85 23 10 10 3 60 2

Змістовний модуль II
Спілкування як основа професійної діяльності практичного психолога

6. Психологічні способи впливу в процесі
спілкування

10 4 2 2 6

7. Ефективні технології спілкування та
комунікативна діяльність практичного

психолога

11 5 2 2 1 6

Модульна контрольна робота 2 2
Разом: 23 9 4 4 1 12 2

Усього за навчальним планом: 108 32 14 14 4 72 4



ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯ

Лекція 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ

Сутність психології 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. 

Основні  поняття  теми:  спілкування;  імперативне,  маніпулятивне  та

діалогічне спілкування, маніпулятор, актуалізатор, кодування, моделі комунікації.

Семінар 1.

Лекція 2. РОЗВИТОК СПІЛКУВАННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ

 Поняття  онтогенезу.  Загальна  характеристика  вікових  періодів

людського  життя.  Співвідношення  етапів  життєвого  циклу  з  розвитком,

становленням та специфікою спілкування. Спілкування як провідна діяльність.

Передумови  комунікативної  діяльності.  Потреби  людини  та  їх  зміст.

Місце невербального та вербального спілкування у розвитку дитини. Умови

формування  мовлення.  Становлення  та  використання  мовлення  як  засобу

спілкування.

Удосконалення  змісту,  цілей  та  засобів  спілкування  в  залежності  від

розвитку  інтелекту  та  особистості  людини.  Спілкування  як  форма  вияву

активності особистості.



Основні поняття теми: онтогенез, комплекс пожвавлення, потреби людини,

періодизація розвитку дитини, мова, мовлення, новоутворення.

Семінар 2.

Лекція 3. СПІЛКУВАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ

Сутність  поняття  взаємодія.  Різновиди  відносин:  соціальні,

міжособистісні. Різновиди та типи взаємодії. 

Загальна  характеристика  ролі  спілкування  в  діяльності.  Сутність

спільної  діяльності.  Сумісність  та  спрацьованість.  Психологічний  клімат

групи, та фактори які його зумовлюють.

Основні  поняття  теми:  взаємодія,  спільна  діяльність,  сумісність,

спрацьованість, психологічний клімат групи.

Семінар 3.

Лекція 4. СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

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.



Семінар 4. 

Лекція 5. СПІЛКУВАННЯ ЯК СПРИЙМАННЯ ЛЮДЬМИ ОДИН

ОДНОГО

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.

Семінар 5.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Лекція 6. ПСИХОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ВПЛИВУ В ПРОЦЕСІ

СПІЛКУВАННЯ 

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».

Семінар 6.

Лекція 7. ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ ТА

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО 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,  аудиторія,  повідомлення,  ефективне

спілкування, переконання, «важкі люди», трансактний аналіз, контакт, діалог.

Семінар 7.

ІV. ПЛАНИ 

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯ



Семінар 1.

Тема: Теоретичні засади психології спілкування (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сутність  психології  спілкування.  Поняття  спілкування.  Загальна

характеристика рівнів, функцій та сторін спілкування. 

2. Типи  спілкування.  Особливості  імперативного  (авторитарного),

маніпулятивного  та  діалогічного  спілкування.  Особливості  особистості

маніпуляторів та актуалізаторів. 

3. Структура  комунікаційного  процесу.  Канали  комунікації.  Цілі

комунікації. Стилі комунікації. Норми комунікації. 

4. Аналіз моделей комунікації. Лінійна, інтерактивна та транзакційна

моделі спілкування.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1. Головаха Є.І. Психологія  людського взаєморозуміння.  –  К.:  Україна – Інститут  соціології
НАН України, 2002. 
2. Гулевич О.А. Психология  коммуникации:  учебное  пособие.  –  М.:  НОУ ВПО Московский
психолого-социальный институт, 2008.
3. Загальна психологія / За ред.. Скрипченко О. та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 2005.
4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.
5. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: Учеб. для вузов.
– СПб.: Питер, 2001.
6. Немов  Р.С. Психология:  В  3-х  кн.  –  М.:  Просвещение,  1995.  –  Кн.1:  Общие  основы
психологии. 
7. Психологія: Підручник. / За ред.Трофімов Ю.Л.. – К.: Либідь, 2003.
8. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
9. Станкин  М.И. Психология  общения:  Курс  лекций.  –  М.:  Московський  психолого-
социальный ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.
10. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навч. пос. – К:ЦУЛ, 2005.
11. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. пос. – К.:Професіонал, 2004.

Семінар 2.

Тема: Розвиток спілкування в онтогенезі (2 години).



І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Співвідношення  етапів  життєвого  циклу  з  розвитком,

становленням та специфікою спілкування.

2. Передумови  комунікативної  діяльності.  Потреби  людини  та  їх

зміст. Становлення та використання мовлення як засобу спілкування.

3. Удосконалення змісту, цілей та засобів спілкування в залежності

від розвитку інтелекту та особистості  людини. Спілкування як форма вияву

активності особистості.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. 
2. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах / Под ред. Эльконина Д. Б. – М.: Педагогика,
1984. – Т.4: Детская психология. 
3. Загальна психологія / За ред.. Скрипченко О. та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 2005.
4. Кашапов Р.Р. Практическая психология для родителей, или Педагогика взаимности. – М.: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2003.
5. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посіб.
– К.: Освіта, 1998. 
6. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.
7. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет). – М.: Изд-во
УРАО, 1997. 
8.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся
по направлению и спец.  "Психология", "Клиническая психология". — М. :  Смысл; Издательский
центр "Академия", 2004. – 346 с. 
9.  Лисина М.И. Общение детей со взрослыми и сверстниками: общее и различное // Исследования
по проблемам возрастной и педагогической психологии. – М., 1980. – С. 3 – 32.
10.  Лисина  М.И. Общение,  личность  и  психика  ребенка /  Российская  академия  образования;
Московский психолого-социальный ин-т / Ред., авт. вступ. ст. и сост. А.Г. Рузская. — 2. изд. — М.:
Воронеж : Издательство НПО "МОДЭК", 2001. – 384 с 
11. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для
студ., обуч. по пед. спец.. – 5.изд., стер. – М.: Academia, 2000. 
12. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. – М.: Просвещение, 1995. – Кн.1: Общие основы психологии. 
13. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. – М.: Просвещение, 1995. Кн.2: Психология образования. 
14.  Попова  Л.В.Идентификация  как  механизм  общения  и  развития  личности:  Методические
рекомендации / Л.В. Попова, Г.В. Дъяконов – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1988. 
15. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК,
2006. 
16. Психологія: Підручник. / За ред.Трофімов Ю.Л.. – К.: Либідь, 2003
17. Развитие личности ребенка. – М.: Прогресс, 1987. 
18. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002
19. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.



20.  Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Московський психолого-социальный
ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.
21. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навч. пос. – К:ЦУЛ, 2005.
22. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1998. 
23. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. пос. – К.:Професіонал, 2004.
24. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: ЧеРо, 1998.
25. Ройз С.А. Волшебная палочка для родителей. – К: Ніка-Центр, 2005.

Семінар 3.

Тема: Спілкування як взаємодія (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сутність поняття взаємодія. Різновиди та типи взаємодії.

2.  Роль спілкування в суспільній діяльності. 

3. Психологічний клімат групи, та фактори які його зумовлюють.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Головаха Є.І. Психологія людського взаєморозуміння. – К.: Україна – Інститут соціології  НАН
України, 2002. 
Гулевич О.А. Психология коммуникации: учебное пособие. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-
социальный институт, 2008.
2. Загальна психологія / За ред.. Скрипченко О. та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 2005.
3.  Коломинский  Я.Л. Психология  взаимоотношений  в  малых  группах  (общие  и  возрастные
особенности): Учебн. пособ. – Минск: ТетраСистем, 2000. 
4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.
5. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: Учеб. для вузов. –
СПб.: Питер, 2001.
6. Лабунская В.А., Менджеицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затруднительного общения: Теория.
Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Академия,
2001. 
7.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся
по направлению и спец.  "Психология", "Клиническая психология". — М. :  Смысл; Издательский
центр "Академия", 2004. – 346 с. 
8. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. – М.: Просвещение, 1995. – Кн.1: Общие основы психологии. 
9. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК,
2006. 
10. Психологія: Підручник. / За ред.Трофімов Ю.Л.. – К.: Либідь, 2003
11. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002
12. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
13.  Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Московський психолого-социальный
ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.
14. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навч. пос. – К:ЦУЛ, 2005.



15. Фопель К. Сплоченность и толерантность в групе: Психологические игры и упражнения: Пер. с
нем. – М.: Генезис, 2003
16. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. пос. – .:Професіонал, 2004.

Семінар 4. 

Тема: Спілкування як обмін інформацією (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Процес  обміну  інформацією  та  його  специфіка.

Різновиди комунікації за характером впливу. 

2. 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.

3. Сутність невербальної комунікації. Проблеми кодування

та декодування невербальних повідомлень.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1.  Головаха Є.І. Психологія людського взаєморозуміння. – К.: Україна – Інститут соціології НАН
України, 2002. 
2.  Гулевич  О.А. Психология  коммуникации:  учебное  пособие.  –  М.:  НОУ  ВПО  Московский
психолого-социальный институт, 2008.
3.  Дерябо  С.Д.,  Ясвин  В.А. Гросмейстер  общения:  Иллюстрированный  самоучитель
психологического майстерства. – М.: Сысл; Раритет, 1998.
4. Ежова Н.Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
5. Коломинский  Я.Л. Психология  взаимоотношений  в  малых  группах  (общие  и  возрастные
особенности): Учебн. пособ. – Минск: ТетраСистем, 2000. 
6. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.
7.  Куницына В.Н., Казаринова Н.В.,  Погольша В.М. Межличностное общение: Учеб. для вузов. –
СПб.: Питер, 2001.
8.  Лабунская В.А., Менджеицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затруднительного общения: Теория.
Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Академия,
2001. 
9. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. – М.: Просвещение, 1995. – Кн.1: Общие основы психологии. 
10. Психологія: Підручник. / За ред.Трофімов Ю.Л.. – К.: Либідь, 2003
11. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002
12. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
13.  Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Московський психолого-социальный
ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.
14. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навч. пос. – К:ЦУЛ, 2005.



15. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. пос. – К.:Професіонал, 2004. 
16. Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-
метод. пособие. – К.: МАУП, 2001.
17. Щокін Г. В. Як читати людей за їх зовнішнім виглядом. – К.: Україна, 1993.
18. Язик жестов. А.Пиз Язык жестов. С.Данкел Позы спящего. – Мн.:ПАРАДОКС, 1995.

Семінар 5. 

Тема: Спілкування як сприймання людьми один одного (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сутність поняття соціальної перцепції. Механізми взаєморозуміння та

їх значення у спілкуванні. 

2.  Проблема  точності  міжособистісної  перцепції.  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. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1.  Головаха Є.І. Психологія людського взаєморозуміння. – К.: Україна – Інститут соціології НАН
України, 2002. 
2.  Гулевич  О.А. Психология  коммуникации:  учебное  пособие.  –  М.:  НОУ  ВПО  Московский
психолого-социальный институт, 2008.
3. Загальна психологія / За ред.. Скрипченко О. та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 2005.
4.  Коломинский  Я.Л. Психология  взаимоотношений  в  малых  группах  (общие  и  возрастные
особенности): Учебн. пособ. – Минск: ТетраСистем, 2000. 
5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.
6.  Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет). – М.: Изд-во
УРАО, 1997. 
7.  Куницына В.Н., Казаринова Н.В.,  Погольша В.М. Межличностное общение: Учеб. для вузов. –
СПб.: Питер, 2001.
8.  Лабунская В.А., Менджеицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затруднительного общения: Теория.
Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Академия,
2001. 
9.  Попова  Л.В.Идентификация  как  механизм  общения  и  развития  личности:  Методические
рекомендации / Л.В. Попова, Г.В. Дъяконов – М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1988. 
10. Психологія: Підручник. / За ред.Трофімов Ю.Л.. – К.: Либідь, 2003
11. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002
12. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
13.  Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Московський психолого-социальный
ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.
14. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навч. пос. – К:ЦУЛ, 2005.



15. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. пос. – К.:Професіонал, 2004.

Змістовий модуль ІІ

СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Семінар 6.

Тема: Психологічні способи впливу в процесі спілкування (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Загальна характеристика способів впливу: зараження, навіювання,

наслідування. Сутність соціальних явищ паніки, моди, чуток, їх передумови та

наслідки.

2. Психологічні  основи  впливу  засобів  масової  інформації  (ЗМІ).

Сутність моделей впливу ЗМІ. Мета, швидкість та міра впливу засобів масової

комунікації. 

3. Усвідомлення  впливу  засобів  масової  комунікації.  Психологічні

наслідки впливу на психіку людини повідомлень з елементами агресії. 

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1.  Головаха Є.І. Психологія людського взаєморозуміння. – К.: Україна – Інститут соціології НАН
України, 2002. 
2.  Гулевич  О.А. Психология  коммуникации:  учебное  пособие.  –  М.:  НОУ  ВПО  Московский
психолого-социальный институт, 2008.
3. Загальна психологія / За ред.. Скрипченко О. та ін.: Підручник. - К.: Либідь, 2005.
4.  Коломинский  Я.Л. Психология  взаимоотношений  в  малых  группах  (общие  и  возрастные
особенности): Учебн. пособ. – Минск: ТетраСистем, 2000. 
5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.
6. Куницына В.Н.,  Казаринова Н.В.,  Погольша В.М. Межличностное бщение: Учеб.  для вузов.  –
СПб.: Питер, 2001.
7.  Лабунская В.А., Менджеицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затруднительного общения: Теория.
Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Академия,
2001. 
8. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
9. Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Московський психолого-социальный ин-
т; Воронеж: МОДЭК, 2000.



10. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навч. пос. – К:ЦУЛ, 2005.
11. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. пос. – К.:Професіонал, 2004.

Семінар 7.

Тема: Ефективні технології спілкування та комунікативна

діяльність практичного психолога (2 години)

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Технологія  ефективного  переконання.  Умови  ефективності

переконання. Особливості комунікатора, аудиторії, повідомлень та їх вплив на

ефективність спілкування.

2. Спілкування з «важкими людьми» за Дж. Г.Скоттом. 

3. Спілкування з погляду трансактного аналізу Е.Берна. 

4. Способи ефективного спілкування Д. Карнеги.

5. Основи професійного спілкування психолога.  Техніка вербальної

та невербальної взаємодії. Встановлення контакту та діалогу.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. – М., 1983.
2. Биркенбиль Ф.В. Коммуникационный тренинг: Наука общения для всех / Пер. с нем. Н Чупеева. –
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
3. Гештальттерапия. Теория и практика / Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс,
2000.
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: ЧеРо, 1998.
5. Головаха Є.І. Психологія людського взаєморозуміння. – К.: Україна – Інститут соціології  НАН
України, 2002. 
6. Гольдштейн А., Хомик В.Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам. / Пер. з
англ. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003.
7. Гулевич  О.А. Психология  коммуникации:  учебное  пособие.  –  М.:  НОУ  ВПО  Московский
психолого-социальный институт, 2008.
8. Дерябо  С.Д.,  Ясвин  В.А. Гросмейстер  общения:  Иллюстрированный  самоучитель
психологического майстерства. – М.: Сысл; Раритет, 1998.
9. Ежова Н.Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
10. Єфремцева С.А.Тренінг спілкування для старшокласників: Пер. з рос. / За ред. Ю.З. Гільбуха. –
К.: Ін-т психології АПН України, 1994.
11. Зайцева  Т.В.Теория  психологического  тренинга.  Психологический  тренинг  как
инструментальное действие. СП б.: Речь, М.: Смысл, 2002.



12. Кашапов Р.Р. Практическая психология для родителей, или Педагогика взаимности. – М.: АСТ-
ПРЕСС КНИГА, 2003.
13. Клюева Н.В. Программы социально-психологического тренинга. Ярославль, 1992.
14. Коломинский  Я.Л. Психология  взаимоотношений  в  малых  группах  (общие  и  возрастные
особенности): Учебн. пособ. – Минск: ТетраСистем, 2000. 
15.  Курс  практической  психологи,  или  как  научиться  работать  и  добиваться  успеха:  Учебное
пособие для высшего управленческого персонала / Автор-составитель Р.Р. Кашапов. – Ижевск.: Узд-
во Удм. Ун-та, 1996.
16. Лабунская В.А., Менджеицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология затруднительного общения: Теория.
Методы. Диагностика. Коррекция: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Академия,
2001. 
17. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг ефективного взаимодействия с детьми. – СПб.: Речь, 2000.
18. Петренко  В.Ф.,  Митина  О.В.,  Бердников  К.В. Психосемитрический  анализ  этнических
стереотипов: лики толерантности и нетерпимости. – М.: Смысл, 2000.
19. Практикум по социально-психологическому тренингу. / Под ред. Б.Д.Парыгина. – СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2000.
20. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.
21. Рай Л. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002.
22. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2001.
23. Ройз  С.А. Волшебная  палочка  для  родителей.  –  К:  Ніка-Центр,  
2005. 
24. Сергеевича В. Приемы убеждения. Стратегия и тактика общения. – СПб.: Питер, 2002.
25.  Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии.  СПб.:
Речь, 2003.
26. Скот Дж. Г. Конфликты пути их преодоления. – К.: Внешторгиздат, 1991.
27. Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Московський психолого-социальный
ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2000.
28. Тренінги спілкування / Упор. Т. Гончаренко. – К.: Ред. загальнопед. Газ., 2004.
29. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навч. пос. – К:ЦУЛ, 2005.
30. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навч. пос. – К.:Професіонал, 2004.
31. Щекин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-
метод. пособие. – К.: МАУП, 2001.
32. Щокін Г. В. Як читати людей за їх зовнішнім виглядом. – К.: Україна, 1993.
33. Язик жестов. А.Пиз Язык жестов. С.Данкел Позы спящего. – Мн.:ПАРАДОКС, 1995.

 V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

СПІЛКУВАННЯ

Тема 1. Теоретичні засади психології спілкування

1. Проаналізувати поняття спілкування, його рівні, функції і сторони.

Побудувати  концептуальну  модель  поняття  спілкування  та  схематично  її

представити.



2. Проаналізувати  особливості  імперативного  (авторитарного),

маніпулятивного та діалогічного спілкування. Визначити умови ефективності

та неефективності кожного з цих типів спілкування.

3. Розглянути  структуру  комунікативного  процесу  на  конкретному

прикладі  спілкування.  Охарактеризувати  канали,  цілі,  стилі  та  норми

комунікації.

Тема 2. Розвиток спілкування в онтогенезі

1. Ознайомитись з різними теоріями розвитку дитини та визначити

місце яке відводиться спілкуванню.

2. Проаналізувати  проблему  ефективного  спілкування  батьків  з

дітьми. 

Тема 3. Спілкування як взаємодія

1. Дослідити поняття суспільна діяльність, визначити роль в ній спілкування.

2.  Підібрати  діагностичний  інструментарій  спрямований  на  визначення

згуртованості групи.

3. Скласти програму тренінгу, спрямованого на згуртованість групи.

Тема 4. Спілкування як обмін інформацією

1. Дослідити проблему бар’єрів спілкування та запропонувати підходи до їх

подолання.

2. Здійснити порівняльний аналіз вербальної та невербальної комунікації.

3.  Підготувати  програму  тренінгу,  спрямованого  на  розширення  навичок

вербальної та невербальної комунікації.

Тема 5. Спілкування як сприймання людьми один одного

1. Проаналізуйте  механізми  взаєморозуміння  (егоцентризм,

ідентифікація,  рефлексія,  емпатія),  та  визначте  їх  позитивне  та  негативне

значення у спілкуванні у вигляді схеми.

2. Оцініть  роль  стереотипізації  та  ефектів  (ореолу,  первинності,

новизни) спілкування у вашому житті.



3. Підготувати програму тренінгу ефективної перцепції.

Змістовий модуль ІІ

СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Тема 6. Психологічні способи впливу в процесі спілкування

1. Проаналізуйте роль психологічних способів впливу у вашому житті.

2. Проаналізуйте проблему психологічного впливу засобів масової інформації

на особистість, окресліть позитивні та негативні моменти.

3.  Визначте  психологічні  характеристики  людини,  яка  легко  піддається

психологічному  впливу  та  запропонуйте  прийоми  їх  корекції  у  режимі

соціально-психологічного тренінгу. 

Тема  7. Ефективні  технології  спілкування  та  комунікативна  діяльності

практичного психолога

1. Визначте  найсуттєвіші  фактори  ефективного  спілкування  та

обґрунтуйте їх.

2. Проаналізуйте  питання  професійно-важливих  комунікативних

навичок практичного психолога.

3. Підберіть  тренінгові  вправи  для  удосконалення  професійно-

важливих навичок практичних психологів. 

VІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної

індивідуальної  діяльності  бакалавранта,  результати  якої  використовуються  у

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 



Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація,

узагальнення,  закріплення  та  практичне  застосування  знань  із  навчального  курсу,

удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

Зміст  ІНДЗ: завершена  теоретична  або  практична  робота  у  межах

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок,

отриманих  під  час  лекційних,  семінарських,  практичних  занять  і  охоплює

декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: 

 теоретико-методологічне дослідження у вигляді реферату;

 науково-психологічне  дослідження  у  вигляді  аналізу  фрагменту

спілкування.

Орієнтовна структура ІНДЗ – теоретико-методологічного дослідження

у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є),

список використаних джерел;

 науково-психологічного  дослідження  у  вигляді  аналізу

фрагменту  спілкування:  підібрати  один  відео-ролик,  на  якому  представлено

завершений  фрагмент  спілкування.  (до  5  хвилин).  Дати  аргументовані

відповіді на представлені у таблиці питання, коротко зазначаючи ті моменти

спілкування, які  підтверджують вашу думку. Вкажіть інтернет-посилання на

ролик  або  приєднайте  його  до  ІНДЗ.  Надішліть  виконане  за  адресою

n.starynska@kubg.edu.ua

Питання для характеристики фрагменту спілкування

1 Зазначте тип спілкування у цьому
фрагменті: імперативне, 
маніпулятивне, актуалізоване, 
поступливе, діалогічне, 
монологічне.

2 Які з функцій є провідними для 
цього фрагмента (оберіть і 
поясніть три з переліку): 
інформаційна, контактна, функція
розуміння, спонукальна, 

mailto:nn.starynska@kubg.edu.ua


координаційна, функція впливу, 
організації спільної діяльності
емотивна, функція встановлення 
стосунків, пізнавальна

3 Зазначте основні типи взаємодії, 
зреалізовані у фрагменті 
спілкування: кооперація, згода, 
пристосування, асоціація, 
конкуренція, конфлікт, опозиція, 
дисоціація.

4 Яким був стиль комунікації: 
прямий, непрямий, вигадливий, 
стислий, інструментальний, 
афективний?

5 Охарактеризуйте невербальні 
складові процесу спілкування

6  Чи сприяв цей фрагмент 
спілкування встановленню й 
розвитку взаємин партнерів?

7 Чи сприяло спілкування регуляції
спільної діяльності учасників?

8 Чи мало місце взаємне пізнання 
партнерів?

9 Оцініть результативність 
взаємодії та досягнутий ефект 
спілкування 

1
0

Зазначте посилання на відео-
ролик

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 6.1
і 6.2.

Таблиця 6.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ

№
п/п

Критерії оцінювання роботи
Максимальна

кількість балів за
кожним критерієм

науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату
1. Обґрунтування актуальності,  формулювання

мети,  завдань  та  визначення  методів
дослідження

2 бали

2. Складання плану реферату 1 бал
3. Критичний  аналіз  суті  та  змісту

першоджерел.  Виклад  фактів,  ідей,
результатів  досліджень  в  логічній
послідовності.  Аналіз  сучасного  стану
дослідження  проблеми,  розгляд  тенденцій
подальшого розвитку даного питання.

5 балів



4.
Дотримання правил реферуванням наукових

публікацій 2 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість
власної позиції, пропозиції щодо розв’язання

проблеми, визначення перспектив
дослідження 3 бали

6.

Дотримання вимог щодо технічного
оформлення структурних елементів роботи

(титульний аркуш, план, вступ, основна
частина, висновки, додатки (якщо вони є),

список використаних джерел) 2 бали
Разом 15 балів

науково-психологічне  дослідження  у  вигляді  аналізу  фрагменту
спілкування

1.

Правильна,  ґрунтовна,  повна  відповідь,
оцінка  самостійна,  з  елементами  творчого
мислення. 14-15 балів

2.

Правильна,  але  недостатньо  повна,
розгорнута  відповідь.  Наявність  однієї
фактичної помилки. 11-13

3.

Поверхнева,  неаргументована  відповідь,
недостатнє  засвоєння  наукових  понять,
відсутність  аналізу,  недостатнє  розуміння
ситуації. 8-10

4.

Неправильна  відповідь,  студент  не  володіє
науковими  фактами,  недостатньо  розуміє
ситуацію, не вміє її аналізувати. 0-7

Максимальна кількість 15 балів
Разом за ІНДЗ 30 балів

Таблиця 6.2

Шкала оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату та аналізу фрагменту

спілкування)

Рівень виконання Кількість балів, що
відповідає рівню

Оцінка за традиційною
системою

Високий 25-30 Відмінно
Достатній 20-25 Добре 
Середній 15-20 Задовільно
Низький 0-14 Незадовільно

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни
«Психологія спілкування»

1. Сутність спілкування та його функції.



2. Типи спілкування та умови їх ефективності.
3. Особливості особистості маніпуляторів та актуалізаторів. 
4. Структура комунікаційного процесу.
5. Розвиток та становлення спілкування в онтогенезі.
6. Становлення та використання мовлення як засобу спілкування.
7. Ефективність спілкування батьків з дітьми
8. Спілкування як форма вияву активності особистості.
9. Роль спілкування в діяльності. 
10. Спілкування як взаємодія.
11. Процес обміну інформацією та його специфіка.
12. Засоби комунікації: характеристика та специфіка.
13. Сутність невербальної комунікації.
14. Механізми взаєморозуміння та їх значення у спілкуванні.
15. Стереотипізація та її значення у сприйнятті людьми один одного.
16. Психологічні способи впливу у спілкуванні.
17. Сутність  соціальних  явищ  паніки,  моди,  чуток,  їх  передумови  та
наслідки.
18. Психологічні основи впливу засобів масової інформації
19. Психологічні  наслідки  впливу  на  психіку  людини  повідомлень  з
елементами агресії.
20. Технологія ефективного переконання.
21. Основи професійного спілкування психолога.

Бакалаврант може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів. 

VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія спілкування»

оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено

принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,

накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового

контролю

з дисципліни „Психологія спілкування”



№ Вид діяльності (визначаються по кожній
дисципліні)

Максимальн
а кількість

балів за один
вид роботи

Всього

1 Відвідування лекцій 1 7
2 Відвідування практичних (семінарських занять) 1 7
3 Виконання завдання для самостійної роботи 

(домашнього завдання)
5 35

4 Робота на практичному (семінарському) занятті 
у тому числі:

 доповідь
 виступ
 повідомлення
 участь у дискусії, тощо

Всього 10, у
тому числі
за видами

70

5 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідне 
завдання)

30 30

6 Виконання модульної контрольної роботи 25 50
Загальна кількість балів: 199

Коефіцієнт перерахунку 199 : 60 = 3,3
Іспит 40
Підсумковий рейтинговий бал: 100

У процесі  оцінювання  навчальних досягнень бакалаврантів застосовуються

такі методи:

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне

опитування, співбесіда, представлення доповіді за темою реферату.

  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; ІНДЗ.

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки

ECTS

Підсумкова кількість
балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

1 – 34 «незадовільно»
(з обов’язковим

F



35 – 59
повторним курсом) 

«незадовільно»
(з можливістю

повторного складання)

FX

60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

Загальні  критерії  оцінювання  успішності  студентів,  які  отримали  за  4-

бальною  шкалою  оцінки  «відмінно»,  «добре»,  «задовільно»,  «незадовільно»,

подано у табл. 7.1.:

 Таблиця 7.1

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень  бакалаврантів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться  за  повні  та  міцні  знання  матеріалу  в  заданому  обсязі,

вміння  вільно  виконувати  практичні  завдання,  передбачені
навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури;
за  вияв  креативності  у  розумінні  і  творчому використанні  набутих
знань та умінь.

«добре» ставиться  за  вияв  студентом  повних,  систематичних  знань  із
дисципліни,  успішне  виконання  практичних  завдань,  засвоєння
основної  та  додаткової  літератури,  здатність  до  самостійного
поповнення  та  оновлення  знань.  Але  у  відповіді  студента  наявні
незначні помилки.

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі,
достатньому  для  подальшого  навчання  і  майбутньої  фахової
діяльності,  поверхову  обізнаність  з  основною  і  додатковою
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві
помилки у виконанні  практичних завдань,  але  студент спроможний
усунути їх із допомогою викладача.

«незадовільно
»

виставляється  студентові,  відповідь  якого  під  час  відтворення
основного  програмового  матеріалу  поверхова,  фрагментарна,  що
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким
чином,  оцінка  «незадовільно»   ставиться  студентові,  який
неспроможний до  навчання  чи  виконання  фахової  діяльності  після
закінчення ВНЗ без  повторного навчання за програмою відповідної
дисципліни.



Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  бакалавранта  на

семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну

роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Модульний  контроль  знань  бакалаврантів  здійснюється  після  завершення

вивчення навчального  матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,

під  час  виконання  самостійної  та  індивідуальної  навчально-дослідної  роботи

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.

VIII. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Сутність психології спілкування. Загальна характеристика рівнів, функцій та
сторін спілкування.
2. Поясніть різницю між емпатією та ідентифікацією.
3.  Сутність  невербальної  комунікації.  Проблеми  кодування  та  декодування
невербальних повідомлень.
4. Провести порівняльний аналіз механізмів спрямованого впливу: навіювання,
переконання, критика, похвала.
5.  Типи  спілкування.  Особливості  імперативного  (авторитарного),
маніпулятивного  та  діалогічного  спілкування.  Особливості  особистості
маніпуляторів та актуалізаторів.
6.  Проаналізуйте  техніки  вербальної  та  невербальної  взаємодії  психолога  з
клієнтом.
7. Структура комунікативного процесу за Г.Лассуелом.
8. Поясніть механізми рефлексії під час спілкування. Визначить ефективність
та неефективність рефлексії.



9.  Процес  обміну інформацією та  його специфіка.  Різновиди комунікації  за
характером впливу.
10.  Проаналізуйте  особливості  спілкування  з  погляду  трансактного  аналізу
Е.Берна.
11. Психологічний клімат групи, та фактори які його зумовлюють.
12.  Проаналізуйте  особливості  спілкування  з  «важкими  людьми»  за  Дж.
Г.Скоттом.
13. Технологія ефективного переконання. Умови ефективності переконання.
14. Визначить роль спілкування в суспільній діяльності.
15. Сутність поняття взаємодія. Різновиди та типи взаємодії.
16. Вкажіть відмінність між маніпулятивним спілкуванням та імперативним.
17.  Сутність  моделей  впливу ЗМІ.  Мета,  швидкість  та  міра  впливу засобів
масової комунікації.
18. Вкажіть відмінність між зараженням як засобом впливу та наслідуванням.
19.  Співвідношення  етапів  життєвого  циклу  з  розвитком,  становленням  та
специфікою спілкування.
20. Проаналізуйте психологічні особливості впливу засобів масової інформації
(ЗМІ). Вкажіть відмінність між навіюванням як засобом впливу та наслідуванням.
21.  Потреби людини та  їх  зміст. Становлення та  використання мовлення як
засобу спілкування. 
22. Вкажіть відмінність між навіюванням як засобом впливу та зараженням.
23. Процес обміну інформацією та його специфіка. Різновиди комунікації за
характером впливу.
24. Проаналізуйте психологічні наслідки впливу на психіку людини повідомлень з
елементами агресії.
25.  Співвідношення  етапів  життєвого  циклу  з  розвитком,  становленням  та
специфікою спілкування.
26. Порівняйте кооперацію та пристосування як типи взаємодії у спілкуванні. 
27. Аналіз моделей комунікації. Лінійна, інтерактивна та транзакційна моделі
спілкування. 
28. Порівняйте конкуренцію та опозицію як типи взаємодії у спілкуванні.
29. Сутність поняття соціальної перцепції.  Механізми взаєморозуміння та їх
визначення у спілкуванні.
30.  Проаналізуйте  особливості  встановлення  контакту  та  діалогу  в
професійному спілкуванні психолога.
31. Бар'єри спілкування та їх особливості.
32. Визначить відмінності впливу спонукальної та констатувальної інформації,
що йде від комунікатора. 
33. Цілі комунікації.
34. Поясніть на прикладі явище каузальної атрибуції.
35. Сутність понять ефект ореолу, ефект первинності та ефект новизни.



36.  Порівняйте  особливості  організації  спілкування  на  макро-,  мезо-  і
мікрорівні спілкування.
37. Поняття «каузальна атрибуція» та його роль у перцепції. Стереотипізація
та її значення у сприйнятті людьми один одного.
38. Порівняйте конфлікт та дисоціацію як типи взаємодії у спілкуванні.
39. Проблема точності міжособистісної перцепції.
40.  Визначить спільне  та  відмінне  в  поняттях  „бар'єри",  „труднощі"  та
„деформації" спілкування.
41.  Комунікативне  поле  та  його  складові:  норми,  скріпти,  стилі  комунікаціі,
когнітивне навантаження на учасників та часові і просторові обмеження.
42. Проаналізуйте психологічні особливості впливу засобів масової інформації
(ЗМІ). Вкажіть відмінність між навіюванням як засобом впливу та наслідуванням.
43. Стилі комунікації.
44.  Проаналізуйте  твердження:  „Спілкування  -  це  сприймання  людьми  один
одного". Чи достатнє воно для характеристики спілкування? Обґрунтуйте.
45. Психологічний клімат групи, та фактори які його зумовлюють.
46.  Визначить,  чи  є  принципова  різниця  між  поняттями  "міжособистісні
контакти" та "спілкування"? Обґрунтуйте.
47. Технологія ефективного переконання.
48.  Вкажіть,  чи  завжди завершеність  спілкування  є  необхідною умовою вза-
єморозуміння? Обґрунтуйте. 
49. Стереотипізація та її значення у сприйнятті людьми одного одного.
50. Проаналізуйте психологічні наслідки впливу на психіку людини повідомлень з
елементами агресії.

IX. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із

застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій

(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: опрацювання наукових досліджень.

2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.



3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.

4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних

навчальних проектів.

ІІ.  Методи стимулювання інтересу  до навчання і  мотивації   навчально-

пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості.

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 опорні конспекти лекцій;

 навчальні посібники;

 робоча навчальна програма;

 збірка  тестових  і  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів.
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