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Політика 
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Академічна доброчесність(Самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання. Посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей. Будь-яка ідея, думка чи 

речення, ілюстрація чи фото, яке Ви запозичуєте, має 

супроводжуватися посиланням на першоджерело (Кодекс 

академічної доброчесності Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. URL: 

https://udpu.edu.ua/documents).  

Відвідування занять(До підсумкового контролю допускаються 

студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з 

дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивчені модулів 

набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.  

Студенти, які за певних обставин не можуть відвідувати 

практичні заняття регулярно, мусять впродовж тижня узгодити із 

викладачем графік індивідуального відпрацювання пропущених 

занять. Окремі пропущенні завдання мають бути відпрацьовані на 

найближчій консультації впродовж тижня після пропуску. 

Відпрацювання занять здійснюється усно у формі співбесіди за 

питаннями, визначеними планом заняття. В окремих випадках 

дозволяється письмове відпрацювання шляхом виконання 

індивідуального письмового завдання. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти(самостійне 

виконання навчальних завдань, висловлення власної думки, 

активність на заняттях, обґрунтування власної позиції). 

Що будемо 

вивчати? 

Основні теоретичні положення конфліктології, класифікації 

конфліктів, чинники загострення конфліктів та їх роль у 

міжособистісних та ділових взаєминах, стратегії поведінки 

учасників конфлікту та методів їх подолання; основи професійної 

етики, етичні аспекти взаємин в професійній діяльності. 



Чому це треба 

вивчати? 

Курс спрямований  на ознайомлення з основними 

закономірностями процесу спілкування, соціально-психологічними 

характеристиками спілкування та міжособистісних 

взаємовідносин, факторами успішної комунікації, основними 

законами соціальної перцепції, особливостями інтеракцій та з 

ефективними прийомами спілкування соціального працівника з 

різними категоріями клієнтів.  

Яких результатів 

можна досягнути? 

Навчитися враховувати психологічний стан співрозмовника в 

процесі взаємодії; визначати емоційний стан за вербальними і 

невербальними проявами; аналізувати конкретні комунікативні 

ситуації ізастосовувати отримані знання для саморозвитку та 

подальшого професійного зростання. 

Як можна 

використати набутті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у 

професійній діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; Здатність до міжособистісної взаємодії. Здатність до 

організації та управління процесами в соціальному забезпеченні; 

Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів у 

професійній діяльності. 

Навички softskills 

Комунікабельність. Вміння працювати в команді. Комплексне 

розв’язання проблем. Орієнтація на клієнтів. Вміння попереджати, 

а в разі необхідності вирішувати конфлікті ситуації. Володіння 

тайм-менеджментом. 

Зміст дисципліни Соціально-психологічна специфіка міжособистісного спілкування.  

Спілкування як важлива складова професійної діяльності 

соціального працівника. Бар’єри та труднощі спілкування. Засоби 

спілкування. Механізми взаємовпливу на людей. Культура 

міжособистісних стосунків у професійній сфері соціального 

працівника. Ділове спілкування. Соціально-психологічні 

особливості спілкування в організації. Вимоги до професійного 

спілкування у соціальній роботі. Психологічні особливості ведення 

дискусій і публічних виступів. Конфліктна взаємодія. 

Обов’язкові 

завдання 

Опрацювання лекційного матеріалу, робота з 

підручником/посібником, довідковою літературою, робота з 

електронними носіями інформації, виконання усіх завдань до 

практичного заняття, виконання індивідуального навчально-

дослідного завдання. 

Міждициплінарні 

зв’язки  

«Вступ до спеціальності», «Етика соціальної роботи», 

«Організаційно-кадрова робота в соціальному забезпеченні», 

«Менеджмент соціального забезпечення» 

Інформаційне 

забезпечення (з 

репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 

1 Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник : у 2 

кн. Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. Київ : 

Либідь, 2004. 576 с. 

2 Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія :підручник : у 2 

кн. Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна 

психологія. Київ :Либідь, 2004. 560 с. 

3 Періг І. М. Психологія спілкування : методичний посібник 

для самостійної роботи для студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальності «Психологія», «Практична психологія». 

Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. 25 с. 

4 Роєнко С. О. Професійне спілкування в соціальній роботі. 

Inovatívnyvýskum v oblastivzdelávania a sociálnejpráce (10−11 marca 

2017, Vysokáškoladanubius, fakultasociálnychštúdií). Sládkovičovo, 



SlovakRepublic. 2017. С. 221−223. 

5 Семенюк О. А., В. Ю. Паращук Основи теорії мовної 

комунікації : навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 240 с. 

6 Спіріна Т. П. Культура професійного спілкування – 

необхідна умова діяльності фахівців соціальної сфери. Соціальна 

робота в Україні : теорія і практика. 2012. № 1.  

7 Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2008. 224 с.  

8 Шевчук С. В., Клименко І. В.Українська мова за 

професійним спрямуванням :підручник. 2-ге вид. виправ. і 

доповнен. Київ : Алеута, 2011. 696 с.   

9 Етика ділового спілкування / Гриценко Т. Б. та ін. ; за ред. 

Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. Київ : Центр 

учбової літератури. 2017. 343.  

10 Прикладна етика :навч. посіб. / Аболіна Т. Г. та ін. ; за наук. 

ред. В. І. Панченко. Київ : Центр учбової літератури. 2012. 391. 

Поточний контроль Поточний контроль здійснюється на кожному практичному 

занятті відповідно до конкретних цілей теми з метою перевірити 

ступінь та якість засвоєння матеріалу, що вивчається. Упроцесі 

поточного контролю оцінюється самостійна робота студента щодо 

повноти виконання завдань.  

Підсумковий 

контроль 

Залік 
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