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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» 

 
Мета курсу — є надання відповідних знань та висвітлення основних 

психологічних підходів до розуміння поняття «комунікація», отримання 
практичних умінь встановлення міжособистісних відносин з метою ефективного 
їх використання в практичній діяльності, формування в студентів професійної 
самосвідомості щодо використання психологічних знань у діяльності 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна пов’язана з такими фаховими 
предметами як: «Українська мова (за проф. спрям.)», «Філософія», «Історія 
української культури», «Іноземна мова», «Культура мовлення», «Сценічна 
мова», «Історія мистецтв», «Аналіз музичних творів», «Арт-менеджмент», 
«Педагогіка і психологія», «Методика викладання фахових дисциплін» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології та у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов; знання та розуміння предметної 
області та специфіки професійної діяльності психолога; здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями; здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність застосовувати 
набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності; здатність 
генерувати нові ідеї (креативність); здатність бути критичним і самокритичним; 
знання категоріально-понятійного апарату психології; датність 
використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій; 
здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 
аргументовані висновки та рекомендації; здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; здатність 
самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 
дослідження. 

Програмні результати навчання (ПРН):   
знати: зміст поняття «критичне мислення»; принципові засади роботи 

головного мозку; методи опрацювання інформації; прийоми критичного 
мислення; типологію питань; характеристику індуктивних, дедуктивних і 
сілогістичних суджень; структуру процесу прийняття рішень; зміст поняття 
«творче мислення»;  

вміти: будувати системний погляд на об’єкт і предмет дослідження, 
використовуючи міждисциплінарні методи і підходи; відрізняти факти від 
припущень, об’єктивну інформацію від суб’єктивної, виявляти ідеологічні 
мотиви та спрямованість отриманої інформації; знаходити і оцінювати 
аргументацію в чужих висловлюваннях; викладати результати своєї діяльності; 
будувати діалог з використанням контраргументації та спростування; 
висловлювати власні думки; давати оцінку судженням; мотивувати себе до 
подальшого розвитку; виконувати комунікативні завдання різного ступеня 
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складності; самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 

володіти: культурою мислення, дослідницькими навичками; 
теоретичними засадами самоаналізу; знаннями; навичками оцінки суджень; 
стратегіями ефективного розв’язання конфліктних ситуацій, навичками 
соціальної взаємодії; способами формування інтелектуально і комунікативно 
комфортних умов життєдіяльності.  

Зміст навчальної дисципліни 
Загальна характеристика спілкування. Функції, види та способи 

спілкування. Засоби спілкування. 
Ефективність спілкування. Фактори та властивості особистості, які її 

обумовлюють. Форми впливу на партнерів спілкування. Маніпуляція. 
Комунікативні емоційні стани. Вікові та гендерні особливості 

спілкування. Міжособистісні відносини та взаєморозуміння. 
Психологія конфліктів. Практичні аспекти спілкування. Публічні 

виступи та ділове спілкування. Психодіагностичні методики в психології 
спілкування. 

 
Загальний обсяг навчальної дисципліни становить 4 кредитів ЄКТС (120 

годин), у тому числі 60 годин – це аудиторні навчальні заняття і 60 годин – це 
самостійна та індивідуальна робота студента. 


