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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5 кредити /150 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 
види занять 

Денна форма: лекції (18 год.), практичні (18 год.), самостійна робота 
(114 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (8 год.), самостійна робота 

(138 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. При вивченні курсу необхідно 
виконувати положення принципів академічної доброчесності: 

– складати всі проміжні та підсумкові завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

– надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

– не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших студентів; 

– не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань студентів; 

– робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

– дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні 

права. 

Відвідування занять. Регулярне відвідування лекційних та 

практичних занять, самостійна робота та опрацювання рекомендованої 

літератури і матеріалів є необхідною умовою для вивчення курсу. 

Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та 

наукової етики. Під час лекцій та семінарських занять не припустимо 

відволікатись розмовами, користуватись мобільними телефонами та 

іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь-який інший спосіб. 

Запізнення на лекцію так само не припустимі, викладач залишає за собою 

право не допустити до заняття студента, що порушує дисципліну або 

запізнюється. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

1. Набуття компетентностей у неформальній освіті (онлайн-курси, участь у 

проектах і т.п.). 

2. Наукова робота (написання статей, тез), участь у конференціях, круглих 

столах, семінарах (сертифікат). 

Що будемо вивчати? Основні категорії психології спілкування, особливості спілкування, 

професійного та міжособистісного діалогу, соціального сприйняття, 

міжособистісних та внутрішньо-особистісних конфліктів; особливості 
взаємозв’язків людини з суб’єктами спілкування. 

Чому це треба вивчати? З метою засвоєння студентами основних теоретичних підходів до 

вивчення проблем комунікації та спілкування, формування навичок 

аналізу змісту комунікаційних актів, розпізнання невербальної 

сигналізації та емоцій співбесідника, збереження комунікативної 

рівноваги та ефективності комунікації. 
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Яких результатів можна 

досягнути? 

 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у 

писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях. 

Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення 

про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації. 

Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 

соціальної групи, планувати втручання в складних і непердбачуваних 

обставинах відповідно до цінностей психологічної та соціальної роботи. 

Надавати кваліфіковану психологічну допомогу особистості у кризовому 

стані для активізації ресурсів її життєстійкості. 

Навички Soft skills – комунікабельність, вміння виступати перед 

аудиторією, вміння приймати рішення, відповідальність, вміння 

формувати команду та працювати в ній, вміння вирішувати проблему, 

наполегливість, вміння критично мислити, здатність порозумітись, 

розвиток соціальних навиків та емоційного сприйняття, уміння 

аргументувати свою думку. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Уміння 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 
адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Зміст дисципліни Проблема спілкування. Вербальні засоби спілкування. Невербальна 
комунікація. Перцептивна сторона  спілкування. Комунікація. 
Інтеракція. 
Слухати і чути. 
Конструктивне розв’язання конфліктів. 
Темперамент і спілкування. 
Вплив характеру на спілкування. 
Міжособистісне взаєморозуміння. 
Педагогічне спілкування 
Взаєморозуміння в дружбі та любові. Особливості 
спілкування в сім’ї. 

Обов’язкові завдання Опрацювання тем для самостійної роботи, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: соціальна психологія, 

диференційна психологія, психологія особистості. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 
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Поточний контроль Виконання  практичних завдань, модульний контроль, ІНДЗ, теми для 
самостійного опрацювання. 

Підсумковий контроль Екзамен 
 

Розробник  Діхтяренко С.Ю. 
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