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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Психологія
(практична психологія) за спеціальністю 053 «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Культура професійного
спілкування» є загальні закони і закономірності, механізми і особливості
спілкування; структурні компоненти та принципи мовленнєвого спілкування
в професійній діяльності психолога; психологічні основи професійного
спілкування та конфлікти в цьому процесі. Це визначає необхідну
конкретність, цілеспрямованість й науково-методичну забезпеченість цієї
дисципліни.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, вікова психологія,
педагогічна психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія,
диференційна психологія, практична психологія, психодіагностика.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Психологічні основи спілкування.
2. Основні психологічні теорії, що описують процес спілкування.
3. Види спілкування.
4. Комунікативний компонент спілкування. Вербальна та
невербальна комунікація.
5. Перцептивний компонент спілкування.
6. Інтерактивний компонент спілкування.
7. Професійне спілкування психолога.
8. Конфлікти у професійному спілкуванні: причини, шляхи
запобігання та розв’язання.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Культура професійного
спілкування» є оволодіння студентами системою знань про спілкування, про
різноманіття засобів, видів комунікації і міжособистісної взаємодії, їх
функціональному призначенні; феноменах ефективної і проблемної
взаємодіях; сприяння розвитку комунікативної компетентності фахівця та
підвищення психологічної культури щодо професійного спілкування
психолога.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура
професійного спілкування» є допомогти студентам опанувати зміст понятійнокатегоріального апарату психології спілкування; сприяти засобами курсу
розвитку навчально- пізнавальної мотивації і професійній спрямованості;
підвищити психологічну культуру спілкування студентів; сприяти формуванню
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професійної компетентності,
соціальної взаємодії.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати: основні поняття курсу: комунікація, когнітивний, емоційний і
поведінковий компоненти, види спілкування, способи впливу і взаємодії в
спілкуванні, механізми сприйняття і розуміння людини людиною, основні
чинники, що впливають на сприйняття і розуміння інших людей;
вміти: застосовувати одержані знання в практичній діяльності;
вирішувати психологічні завдання; ідентифікувати види спілкування в
ситуаціях міжособистісної взаємодії; аналізувати процес міжособистісного
спілкування; ідентифікувати прояв конструктивних і неконструктивних
стратегій спілкування; використовувати прийоми побудови толерантної
стратегії групових і індивідуальних стосунків в колективі.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні
дисципліни:

компетентності,

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

які

формуються

при

вивченні

навчальної

І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
застосування
основних
психологічних теорій та методів та характеризуються
комплексністю і невизначеністю
умов.
Здатність
застосовувати
знання
у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Навички використання
інформаційних
ЗК-3
і
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК-4
знаннями.
Здатність
бути
критичним
і
ЗК-5
самокритичним.
ЗК-6
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність
генерувати
нові
ідеї
ЗК-7
(креативність).
ЗК-8
Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК-9
ЗК-11

Здатність працювати в команді.
Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння
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історії

та

закономірностей

розвитку

предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для
активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
СК-1

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

СК-9
СК-10
СК- 11
СК-12

Здатність
оперувати
категоріальнопонятійним апаратом психології.
Здатність здійснювати просвітницьку та
психопрофілактичну діяльність відповідно
до запиту.
Здатність адаптуватися до нових ситуацій
та здатність до професійної мобільності.
Здатність дотримуватися норм професійної
етики.
Здатність
до
особистісного
та
професійного
самовдосконалення,
навчання та саморозвитку.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема №1. Психологічні основи спілкування. Предмет, функції,
завдання та методи психології спілкування. Спілкування як потреба
існування людини. Спілкування як об'єкт міждисциплінарних досліджень.
Взаємозв'язок понять
«спілкування» та «діяльність». Предметно-практична діяльність як основа й
передумова людського спілкування. Основні потреби, мотиви й цілі
спілкування. Спілкування як форма взаємодії. Функції спілкування. Методи
дослідження спілкування. Дослідження комунікативних здібностей та
навичок особистості.
Тема №2. Основні психологічні теорії, що описують процес
спілкування. Визначення й розуміння спілкування в різних теоріях
особистості. Ідеї дослідників біхевіоризму. Ідеї когнітивізма, які розвили
теорії міжособистісного спілкування. Роль спілкування в психодинамічних
теоріях. Транзактний аналіз у спілкуванні. Спілкування з позиції
екзистенціонального підходу в психології. Спілкування с позиції гештальт
психології. Становлення психологічної теорії спілкування у вітчизняній
психології.
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Тема №3. Види спілкування. Формальні характеристики опису виду
спілкування: орієнтованість спілкування, психологічна динаміка, ступінь
опосередкованості спілкування. Критерії порівняння діалогічного та
монологічного спілкування. Діалогічна установка в спілкуванні як установка
на прийняття особистості партнера. Монологічність спілкування як спосіб
придушення індивідуальності. Змістовні показники примітивного,
маніпулятивного, рольового й духовного (особистісно-розвиваючого)
спілкування. Критерії творчого спілкування.
Тема №4. Комунікативний компонент спілкування. Вербальна та
невербальна комунікація. Засоби спілкування: вербальні та невербальні.
Поняття мови та мовлення. Розмовна мова, літературна мова. Штучні мови.
Усна мова. Письмова мова. Внутрішнє мовлення. Діалогічне та монологічне
мовлення. Функції мовлення. Особливості невербальної комунікації. Функції
невербальних повідомлень. Основні канали невербальної комунікації.
Тема №5. Перцептивний компонент спілкування. Спілкування –
сприймання людьми одне одного. Соціальна перцепція. Феномен каузальної
атрибуції. «Ефекти» сприйняття. Ефекти ореолу, новизни і первинності,
стереотипізації, проекції, хибної розшифровки. Візуальна психодіагностика.
Механізми соціальної перцепції. Види слухання. Слухання як активний
процес. Причини викривлень інформації. Цілісне сприймання повідомлень.
Тема №6. Інтерактивний компонент спілкування. Спілкування як
взаємодія. Поняття взаємодії (інтеракція), соціальна взаємодія. Взаємодія як
контакт між людьми. Взаємодія як організація діяльності. Механізм
соціальної взаємодії. Типи взаємодій. Кооперація. Співробітництво.
Міжособистісний вплив. Стратегії впливу. Психологічний вплив.
Особистісний вплив. Функціонально-рольовий вплив. Індивідуальноспецифічний вплив. Комунікативний вплив. Види психологічного впливу:
переконання, зараження, навіювання, наслідування, мода, чутки. Основні
маніпуляції та засоби захисту від них.
Тема №7. Професійне спілкування психолога. Види професійного
спілкування. Складові професійного спілкування психолога. Використання
запитань у роботі практичних психологів. Техніки та структура професійного
спілкування психологів. Труднощі міжособистісного спілкування.
Психологічно
оптимальне
спілкування.
Психологія
утрудненого
спілкування. Комунікативні бар'єри: смисловий, логічний, фонетичний,
семантичний, стилістичний. Класифікація причин утрудненого спілкування.
Об'єктивні й суб'єктивні причини. Первинні й вторинні причини.
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Усвідомлювані й неусвідомлювані причини. Ситуативні й стійкі причини
утрудненого спілкування. Міжкультурні й культурно-специфічні причини
утрудненого спілкування. Вікові й гендерні причини утрудненого
спілкування.
Тема №8. Конфлікти у професійному спілкуванні: причини, шляхи
запобігання та розв’язання. Сутність та природа міжособистісного
конфлікту. Психологічні засади виникнення конфліктів. Стадії розвитку
конфлікту. Сторони конфлікту. Об'єкт конфлікту. Структура конфлікту.
Основні види конфлікту. Деструктивний та конструктивний конфлікт.
Міжособистісні конфлікти. Конфлікт очікувань. Особливості поведінки в
конфліктній ситуації. Конфліктна особистість. Управління міжособистісним
конфліктом. Методи запобігання конфлікту. Діагностика і конструктивні
функції конфлікту. Основні стилі поведінки при розв'язанні конфліктів.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Берестенко О. Г. Культура професійного спілкування: навч.-метод.
Посібник. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 299
с.
2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення:
професійне
і непрофесійне спілкування: [посібник]. – Донецьк : БАО,
2006. – 476 с.
3. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: навч. посібник. –
Суми: Унів. кн., 2003. – 222 с.
4. Культура ділового спілкування: навч. посібник уклад.: Л.Г. Зубенко, В.Д.
Нємцов. – Київ: ЕксОб, 2000. – 200 с.
5. Культура фахового мовлення: навч. посібник/ за ред. Н. Д. Бабич. –
Чернівці: Книги - XXI, 2006. – 496 с.
6. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура
мовлення: навч. посібник. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 221 с.
7. Писаревський
І.М.,
Александрова
С.А.
Професійнокомунікативна компетентність: підручник Х: ХНАМГ, 2010. – 230 с.
8. Хоронжий А.Г. Основи соціального управління: курс лекцій: навч. посібник.
– Львів: Магнолія, 2019. – 219 с.
9. Чмут Т.К., Чайка Г.Л, Лукашевич М.П., Осечинська І.Б. Етика ділового
спілкування: курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 208с.
10. Шарманова Н.М. Мова професійного спілкування: [навчальний посібник]. –
Кривий Ріг: КНУ, 2014. – 57 с.
11. Шеломенцев В.М.; під заг. ред. В.К. Федорченка Етикет і сучасна культура
спілкування: [посібник]. – Київ : Лібра, 2003. – 415 с.
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12. Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів: навч.
посібник. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 175 с.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Допоміжна:
Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів: навч.
посібник. – К. : Алерта, 2007. – 137 с.
Комунікативна компетентність державних службовців яка елемент
модернізації системи державної служби / Івано- Франківський центр науки,
інновацій та інформатизації. – Івано- Франківськ: 2012. – 154с.
Лозовой В.А., Уманец О.В., Ценко М.Б. Культура межличностных
отношений: практ. пособие. – Харьков: Регион-информ, 2003. – 109 с.
Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник. – Київ: Центр учб. літ.,
2016.
– 687 с.
Пам`ятка працівника Національної поліції України: інформаційно-довідкові
матеріали з питань професійного спілкування поліцейських / [уклад.:
Клименко І.В., Швець Д.В., Євдокімова О.О., Посохова Я.С.]; МВС України,
Харків. нац. ун-т внутр. Справ. – Харків, 2017. – 52 с.
Психологія у професійній діяльності поліції: навч. посіб./ [О.О. Євдокімова,
І.В. Жданова, Д.В. Швець та ін.];за заг. ред.В.В. Сокуренко; МВС України,
Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. – 426 с.
Розов В.І. Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів:
навч. посібник Київ : Центр учб. літ., 2018. –158 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1. Пошукова система Google Scholar http://scholar.google.com/
2. Пошукова система Springer https://link.springer.com/
3. Пошукова система Scirus https://www.elsevier.com/
4. Пошукова система Google books https://books.google.com/
5. Пошукова система WorldWideScience.org https://worldwidescience.org/
6. Пошукова система Base https://www.base-search.net/
7. Пошукова система DOAJ https://www.doaj.org/
8. Пошукова система DOAB https://www.doabooks.org/
9. Пошукова система SpringerOpen https://www.springeropen.com/
10.Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України
(SSM) https://oai.org.ua/
11.Електронна бібліотека Наукова періодика України
http://www.irbis- nbuv.gov.ua/
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
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Перелік питань, які виносяться на складання підсумкового контролю:
1. Спілкування як потреба існування людини.
2. Спілкування як об'єкт міждисциплінарних досліджень.
3. Взаємозв'язок понять «спілкування» та «діяльність».
4. Предметно-практична діяльність як основа й передумова
людського спілкування.
5. Основні потреби, мотиви й цілі спілкування.
6. Спілкування як форма взаємодії.
7. Функції спілкування.
8. Методи дослідження спілкування.
9. Психодіагностика міжособистісних стосунків.
10. Дослідження комунікативних здібностей та навичок особистості.
11. Визначення й розуміння спілкування в різних теоріях особистості.
12. Ідеї дослідників біхевіоризму.
13. Ідеї когнитивізма, які розвили теорії міжособистісного спілкування.
14. Роль спілкування в психодинамічних теоріях.
15. Транзактний аналіз у спілкуванні.
16. Спілкування з позиції екзистенціонального підходу в психології.
17. Спілкування с позиції гештальт-психології.
18. Становлення психологічної теорії спілкування у вітчизняній психології.
19. Формальні характеристики опису виду спілкування:
орієнтованість спілкування, психологічна динаміка, ступінь
опосередкованості спілкування.
20. Критерії порівняння діалогічного та монологічного спілкування.
21. Діалогічна установка в спілкуванні як установка на прийняття
особистості партнера.
22. Монологічність спілкування як спосіб придушення індивідуальності.
23. Змістовні показники примітивного, маніпулятивного, рольового й
духовного (особистісно-розвиваючого) спілкування.
24. Критерії творчого спілкування.
25. Засоби спілкування: вербальні та невербальні.
26. Поняття мови та мовлення. Розмовна мова, літературна мова.
27. Штучні мови. Усна мова. Письмова мова.
28. Внутрішнє мовлення. Діалогічне та монологічне мовлення.
29. Функції мовлення.
30. Особливості невербальної комунікації.
31. Функції невербальних повідомлень.
32. Основні канали невербальної комунікації.
33. Спілкування – сприймання людьми одне одного.
34. Соціальна перцепція. Феномен каузальної атрибуції.
35. «Ефекти» сприйняття. Ефекти ореолу, новизни і первинності,
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стереотипізації, проекції, хибної розшифровки.
36. Візуальна психодіагностика.
37. Механізми соціальної перцепції.
38. Види слухання. Слухання як активний процес.
39. Причини викривлень інформації. Цілісне сприймання повідомлень.
40. Поняття взаємодії (інтеракція), соціальна взаємодія.
41. Взаємодія як контакт між людьми. Взаємодія як організація діяльності.
42. Механізм соціальної взаємодії.
43. Типи взаємодій. Кооперація. Співробітництво.
44. Міжособистісний вплив. Стратегії впливу.
45. Психологічний вплив. Особистісний вплив.
46. Функціонально-рольовий вплив.
47. Індивідуально-специфічний вплив.
48. Комунікативний вплив.
49. Види психологічного впливу: переконання, зараження,
навіювання, наслідування, мода, чутки.
50. Маніпулятивне спілкування. Основні маніпуляції та засоби захисту від
них.
51. Психологічно оптимальне спілкування.
52. Смуга відчуження. Психологія утрудненого спілкування.
53. Труднощі спілкування (порушення спілкування, залежність труднощів від
віку особистості).
54. Комунікативні бар'єри: смисловий, логічний, фонетичний, семантичний,
стилістичний.
55. Класифікація причин утрудненого спілкування. Об'єктивні й суб'єктивні
причини.
56. Первинні й вторинні причини.
57. Усвідомлювані й неусвідомлювані причини.
58. Ситуативні й стійкі причини утрудненого спілкування.
59. Міжкультурні й культурно-специфічні причини утрудненого спілкування.
60. Вікові й гендерні причини утрудненого спілкування.
61. Сутність та природа міжособистісного конфлікту.
62. Психологічні засади виникнення конфліктів. Стадії розвитку конфлікту.
63. Сторони конфлікту. Об'єкт конфлікту.
64. Структура конфлікту. Основні види конфлікту.
65. Деструктивний та конструктивний конфлікт.
66. Міжособистісні конфлікти. Конфлікт очікувань.
67. Особливості поведінки в конфліктній ситуації. Конфліктна особистість.
Акцентуації характеру.
68. Управління міжособистісним конфліктом.
69. Методи запобігання конфлікту. Діагностика і конструктивні
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функції конфлікту.
70. Основні стилі поведінки при розв'язанні конфліктів.

