
ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 
 

Мета курсу – опанування теоретичними підходами до вивчення проблем 
комунікації та спілкування, формування навиків аналізу смислів та змісту 
комунікаційних актів, навиків розпізнання невербальної сигналізації та емоцій 
співбесідника. 

Навчальна дисципліна «Психологія спілкування» в структурно-логічні й 
схемі базується на набутих знаннях з наступних дисциплін: українська мова, 
філософія, історія медицини. Вона інтегрується з вивченням історії України та 
української культури. Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентами дисциплінки «Конфліктологія».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність виконувати типові та складні спеціалізовані завдання 
та розв’язувати практичні проблеми у професійній діяльності в галузі економіки. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні підходи до поняття «спілкування», «взаємодія», взаєморозуміння»; 
особливості взаємодії і форми поведінки особистості у міжособистісній взаємодії; 
особливості взаємодії і міжособистісний вплив;   
уміти: застосовувати отримані знання для покращення свого мистецтва 
спілкування; взаємодії і взаєморозуміння; аналізувати причини виникнення 
психологічних конфліктів у взаємовідносинах; створювати сприятливі умови для 
спілкування та встановлення взаємовідносин і взаєморозуміння з іншими людьми; 
володіти: формами поведінки особистості у міжособистісній взаємодії; 
особливостями процесів міжособистісного пізнання; особливостями сприймання і 
розуміння людини людиною; стадіями міжособистісного розуміння; перцептивними 
механізмами і ефектами. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Предмет, завдання і методи психології спілкування. Спілкування як інструмент 
діяльності. Трактування поняття «спілкування». Функції, види та структура 
спілкування. Потреби і мотиви особистості у спілкуванні. Класифікація потреб. 
Фрустрація потреб та її наслідки. Поняття про мотиви діяльності людини. Види 
мотивів. Мотив досягнень у міжособистісних стосунках. 
Спілкування як комунікація. Загальна характеристика вербальних та невербальних 
засобів спілкування. Класифікація невербальних засобів спілкування: кінетика, 
такесика, проксеміка, екстралінгвістика, просодика. Поняття „соціальна перцепція”. 
Стадії міжособистісного розумінння. Адекватність розуміння поведінки інших 
людей. Феномени ідентифікації, рефлексії, емпатії. Спілкування у колективі. Форми 
колективного обговорення проблем. Переговори та їх види. Конфлікти та шляхи їх 
розв’язання. Конфлікти: види, структура, стадії перебігу. Психологічні особливості 
успішного спілкування. Самовдосконалення особистості та підвищення її рівня 
культури спілкування.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105  
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 години самостійної 
та індивідуальної роботи 
Форма семестрового контролю: залік. 
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