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М ета дисципліни.
Загальною метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія 
спілкування» є ознайомлення ЗВО освітнього ступеню молодший бакалавр із 
узагальненими здобутками психологічної науки на сучасному етапі її 
розвитку. Вона складається із трьох елементів:

навчальна мета -  надання студентам систематизованих знань із 
психології спілкування, вивчення основних методологічних та теоретичних 
засад психології спілкування, методів дослідження психологічних явищ, які 
детерміновані діяльністю спілкування;

розвиваюча мета -  формування професійної свідомості та
самосвідомості здобувачів у процесі вивчення навчальної дисципліни;

виховна мета -  формування наукового світогляду, морально-етичних 
норм спілкування в професійній та різних сферах діяльності.

Компетентності для формування яких використовується дисципліна 
«Психологія спілкування»:
Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання, набуті в процесі навчання, у 
практичних ситуаціях;

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.

ЗК6. Здатність ефективно формувати комунікативну стратегію, навички 
міжособистісної взаємодії;

ЗК7. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, 
рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності, здатність 
працювати в команді.

ЗК9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові (спеціальні) компетентності:
СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання:
ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 
культуральних особливостей співрозмовника.

ПР11. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути 
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності.

ПР14. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 
професійної діяльності психолога.
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ПР15. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 
громадській діяльності.

Пререквізити навчальної дисципліни -  дисципліна вивчається у першому 
семестрі другого курсу

Постреквізити навчальної дисципліни
Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання дисципліни 

“Диференційна психологія”, “Вікова психологія”, “Психодіагностика”, 
“Експериментальна психологія”, “Психологія особистості”, “Теоретичні та 
методологічні проблеми психології”, «Основи психодіагностики», «Основи 
психотерапії» та інших дисциплін.

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).
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ПРОГРАМ А НАВЧАЛЬНОЇ ДИ СЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Загальна характеристика спілкування. П оняття 

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, типи спілкування, маніпулятор 

та актуалізатор.

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,
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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. П оняття 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
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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.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 
вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 
семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Психологія спілкування» передбачено:
- для денної форми навчання -  3 кр. (90 год);

К ри тер ії та  засоби оц іню вання успіш ності н авч ан н я

Б
А

Л
И

ПОЯСНЕННЯ

5

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

4

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.

3
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань.

0 Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Психологія спілкування» засобами
діагностики знань (успішності навчання) виступає: екзамен.
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Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використанняяких передбачає навчальна дисципліна

- навчальна аудиторія;
- дошка;
- крейда.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 
(рекомендовані джерела інформації)

Додаток 1.3. (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)
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Додаток 1.1 до Робочої програми 
навчальної
дисципліни «Психологія спілкування»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр Ю НІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ

Освітній ступінь -  молодший бакалавр Спеціальність -  053 «Психологія»

на 2021/2022 навчальний рік 

Форма навчання ДЕННА Обсяг 3 кредитів ЄКТС (90 годин).

Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Курс ІІ Група -  МБ-ПС-021
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1 2 3 4 5 6 7 8
3 семестр

1 Загальна характеристика 
спілкування. Поняття спілкування 16 4 2 2 2 10

2 Спілкування як комунікація 16 4 2 2 4 10
3 Перцептивна сторона спілкування. 

Сутність поняття соціальної 
перцепції.

16 2 4 4 8

4 Спілкування та психологічний 
вплив. Поняття про способи 
впливу.

16 6 2 4 6 8
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№ 
те

ми
 

зг
ід

но
 

з 
РП

Н
Д

Назва теми 
(згідно з РПНД)

За
га
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й 
об

ся
г 

го
ди

н

Аудиторна робота

С
ам

ос
ті

йн
а 

та
 

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

сп

І
Е  £

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Спілкування в діяльності 

психолога. 16 6 2 2 4 10

Разом за семестр 90 44 10 14 20 46
Форма підсумкового контролю Екзамен

Завідувачка кафедри
психології та педагогіки _________  Олена КОВАЛЬЧУК
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Додаток 1.3 до Робочої програми 
навчальноїдисципліни

ІНФОРМ АЦІЙН Е ТА М ЕТОДИЧ Н Е ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ
Освітній ступінь молодший бакалавр Спеціальність 053 Психологія

на 2021/2022 навчальний рік 

Курс ІІ Г рупа -  МБ-ПС-021

Основні нормативні акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 
України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 
відновлення дії окремих положень Конституції України» № 1401-VIII від 
02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532).
Етичний кодекс психолога. -  Режим доступу:
Мр://ші.£ОУ.иа/Ше5/1448287570%Р0%95%Р1%82%Р0%В8%Р1%87%Р0%В 
Р%Р0%В8%Р0%В9%20%Р0%ВА%Р0%ВЕ%Р0%В4%Р0%В5%Р0%ВА%Р 
1 %81 %20%Р0%ВГ%Р 1 % 81 %Р0%В8%Р 1 %85%Р0%ВЕ%Р0%ВВ%Р0%ВЕ 
%Р0%В3%Р0%В0. йосх . рйґ

Рекомендована література:

Основна: (Базова)
Підручники:

1.Волошенко М.О., Азаркіна О.В. Психологія спілкування: Навч.посібник.- 
Київ: Олді Плюс, 2021.- 280 с.
2. Варій М. Й. Загальна психологія: Підручник. Київ: Центр учбової 
літератури, 2007.
3. Горіна О.Т. Основні функції педагогічного спілкування та особливості їх 
реалізації в освітній діяльності.- Тези науково-методичного семінару.- 
ДДУВС.-2021.
4. Вікова і педагогічна психологія: Підручник. / О. В. Скрипченко, Л. В. 
Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін., - 2-е вид., доп. Київ: Каравела, 2009. 400 
с.
5. Засєкіна Л.В., Пастрик Т.В. Основи психології та міжособове спілкування. - 
2-е вид. -  Київ: Медицина, 2021.
6.Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія: Підручник. Суми, 2007. 
330 с.
7. Савчин М. В. Вікова психологія. : Підручник. Київ: Академвидав, 2006. 360 
с.
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http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf


Н авчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:
1.Бех I. Д. Виховання особистості: навч. метод, посіб.: У 2 кн. Кн. 2. 
Особистісно орієнтований підхід: наукво-практичні засади. Київ: Либідь, 
2003. 342 с.
2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: 
монографія. Київ: Слово, 2004. -374 с.
З.Заброцький М. М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. 
Тернопіль: Навчальна книга -  Богдан, 2004. 112 с.
4. Кузьменко В. У Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: монографія 
Київ: НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2005. 354 с.
5.Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія: (курс лекцій): навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, Ін-т соц. робота 
та упр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ: Центр навч. л-ри, 2005. 128 с.
6. Павелків Р В. Дитяча психологія: навч. посіб. для самост. роботи студ. 
Київ: Ака-демвидав, 2011. 373 с.

Інформаційні ресурси:
\У\¥\¥.р5УСІ1Є.Щ  -  Сайт історії вітчизняної психології 
\¥\¥\¥.іоппе1.ги -  життя та творчість великих людей.
\¥\¥\¥. рзуїіЬ.кіеу. иа -  сайт психологічної бібліотеки Київського Фонду 
сприяння розвитку психічної культури суспільства.
Наукова бібліотека Дніпровського національного університету ім. О. 
Г ончара, м. Дніпро, вул. Казакова, 8. Режим доступу: ІШр: //ІіЬгагу.бпи. 4р. иа/ 
Цифровий репозиторій ДНУ. Режим доступу:
Мр://геро5ІЇогу.бпи.бр.иа: 1100/?раде=іппег&ї=7

Інтернет-ресурси:
1. Шр://о8УІЇа.иа/8сЬоо1/р8усЬо1о£у/ -  освіта. иа.
2. Ш р//¥¥¥.шеїа-икгаіпе.сош -  Мета -  українська пошукова система.
3. Шр://шапа§ешепї.сош.иа.
4. Ш р//¥¥¥.§оо§Іе.сош  -  пошукова система Ооодіе.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, 
протокол від «25.08.2021 № 17.

Керівник кафедри
психології та педагогіки (підпис) Олена Ковальчук
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http://www.psyche.ru/
http://www.tonnel.ru/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://library.dnu.dp.ua/
http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner&f=7

