
ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 
Мета курсу: формування у студентів наукового розуміння основ психології 

спілкування, різних підходів до розуміння феноменології і конкретних проявів 
спілкування, знайомство з причинами труднощів і бар’єрів у спілкуванні, основних 
принципів ефективного спілкування. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як філософія, історія 
України та української культури, менеджмент, теорія прийняття рішень, теорія і 
практика комунікацій тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: 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. 

Програмні результати навчання: 
знати: комунікативні акти з точки зору основних компонентів та особливостей 

перебігу; міжособистісну взаємодію з точки зору мотивації, стратегії впливу, 
міжособистісної атракції; вплив емоцій та почуттів на процес спілкування; основні 
бар’єри, труднощі і порушення у спілкуванні, причини їх виникнення; індивідуальні 
особливості співрозмовника; особливості аудіальних, візуальних і кінестетичних 
засобів спілкування; вербальних і невербальних; стереотипи у сприйнятті і розумінні 
партнера по спілкуванню з урахуванням професійних, національних і статево 
рольових аспектів; засоби і механізми маніпулятивних впливів і прийоми їх 
нейтралізації.  

уміти: успішно використовувати прийоми ефективного спілкування; оволодіти 
і використовувати за необхідністю основні способи керування і попередження 
конфліктів; оволодіти прийомами не рефлексивного, рефлексивного і емпатійного 
слухання; оволодіти прийомами розпізнавання і нейтралізації маніпуляцій. 

володіти: навичками вільного оперування професійною термінологією в даній 
сфері практичної діяльності; навичками розуміння комунікантами один одного; 
навичками аналізу змісту повідомлень та діалогів у комунікативних актах; навичками 
розкриття особливостей використання психологічних знань про комунікативні 
процеси у формуванні професійної компетентності, навичок рефлексії та емпатії, 
ефективної комунікації  

Основний категорійний апарат навчальної дисципліни  
Спілкування; імперативне, маніпулятивне та діалогічне спілкування, 

маніпулятор, актуалізатор, кодування, моделі комунікації, взаємодія, спільна 
діяльність, сумісність, спрацьованість, психологічний клімат групи, «тезаурус», 
значення, смисл, скрипти, стилі комунікації, бар’єри спілкування, вербальна 
комунікація, невербальна комунікація, кінестика, гаплика, паралінгвістика, 
екстралінгвістика, окулесика, ольфакція, гастика, проксеміка, соціальна перцепція, 
егоцентризм, ідентифікація, рефлексія, емпатія, співчуття, співпереживання, 
«каузальна атрибуція», стереотипізація, ефект ореолу, ефект первинності, ефект 
новизни, зараження, навіювання, наслідування, паніка, мода, чутки, модель 
праймінгу, засоби масової інформації, модель культивування, модель «порядок 
денний», модель «використання та задоволення»,  комунікатор, аудиторія, 



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

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні основи вивчення спілкування. Теоретичні підходи до розуміння 

природи спілкування. Спілкування як соціально-психологічний феномен. 
Спілкування у тварин, специфіка спілкування людини. Роль спілкування в розвитку 
людини. Варіативне (вікові, гендерні, соціальні, культурні та ін. особливості) та 
інваріантне у спілкуванні. Розвиток уявлень про спілкування як специфічний вид 
діяльності Психологічна структура, види, функції та етапи спілкування. Порівняння 
гуманістичного, ритуального і маніпулятивного спілкування. Стратегії та тактики 
спілкування. Міжособистісна комунікація як складова структури спілкування. 
Комунікативна сторона спілкування. Головні характеристики комунікативної сторони 
спілкування. Мовлення в міжособистісному спілкуванні. Структура мовленнєвої 
комунікації. Невербальна комунікація. Інтерпретація невербальної поведінки. 
Здатність чути співрозмовника. Міжособистісна взаємодія у структурі спілкування. 
Роль мотивації у міжособистісній взаємодії. Мотиви потреби у спілкуванні. 
Мотиваційна криза. Структура міжособистісної взаємодії. Форми впливу на партнерів 
по спілкуванню. Способи захисту від впливів. Маніпулятивна модель спілкування. 
Маніпулятивні впливи як стратегія і тактика. Ознаки маніпулятивного впливу. 
Міжособистісні стосунки і взаєморозуміння. Потреба людей у взаємостосунках 
(міжособистісні стосунки і їх класифікація; афіліація, остракізм, самотність). 
Встановлення взаєморозуміння: сутність поняття і етапи його встановлення. 
Сприйняття і розуміння в структурі міжособистісного спілкування.  

Особистість як суб’єкт спілкування. Особистість в процесі спілкування. 
Потреби, мотиви і спрямованість особистості в спілкуванні. Поняття комунікативної 
компетентності, її структура. Роль особистісних характеристик у спілкуванні. Стилі 
спілкування. Зміни спілкування і суб’єкта спілкування в онтогенезі. Роль спілкування 
в різні вікові періоди. Специфіка спілкування в залежності від віку співрозмовників. 
Статево-рольові особливості спілкування.  Труднощі і бар’єри в спілкуванні. 
Комунікативні бар’єри, види. Причини і фактори утрудненого спілкування. 
Об’єктивні і суб’єктивні труднощі (аутичність, сором’язливість, відчуженість). 
Конфлікт як форма ускладненого спілкування. Поняття конфлікту у психології. 
Класифікація причин конфлікту. Структура конфлікту, його функції, динаміка. Вили 
конфліктів. Стилі поведінки у конфлікті. Принципи і методи управління 
міжособистісними конфліктами. Ефективне спілкування. Поняття, критерії і рівні 
ефективного спілкування. Види ефективного спілкування. Роль емпатії в спілкуванні. 
Зворотній зв’язок як інструмент ефективного спілкування. Психологічні показники 
успішності спілкування. Спілкування в професійній діяльності.  Критерії оцінки 
продуктивності комунікативної діяльності. Психологічне дослідження спілкування в 
Інтернеті. Явище Інтернет-адикції. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


