
Психологія спілкування 
 

Анотація. Дисципліна «Психологія спілкування» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток 
аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, 
здатного до передачі знань та розуміння особистості студента, а також здатного 
налагоджувати міжособистісні стосунки та розуміти явища, які їх супроводжують. 
Аналізуються механізми соціальної перцепції та явища, пов’язані з розумінням та 
інтерпретацією поведінки інших людей. Особлива увага приділяється аналізу засобів 
комунікації, бар’єрам спілкування, конфліктним видам взаємодії та способам 
розв’язання конфліктів.  
Кількість кредитів: 4 
Форма контролю: іспит 
Викладач: Коваленко Алла Борисівна, д.психол.н., професор, завідувач кафедри 
соціальної психології факультету психології 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання про сутність спілкування як 
складного процесу, поглибити знання про себе як суб’єкта взаємодії та партнера по 
спілкуванню, що сприятиме побудові ефективної професійної та міжособистісної 
комунікації. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: психологічні закономірності перебігу когнітивних процесів, 
сутність Я-концепції особистості, закономірності розвитку особистості в онтогенезі, 
психоаналітичні теорії, що пояснюють взаємодію між людьми, психологічні 
особливості ефективного спілкування та міжособистісної взаємодії. 
Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та 
викладацькій діяльності знання щодо закономірностей та механізмів спілкування, 
ефективно налагоджувати комунікацію у групах та колективах, протистояти 
маніпулятивним технікам у спілкуванні та взаємодії. 
Змістові модулі:  

 поняття про спілкування та його різновиди; 
 розвиток спілкування в онтогенезі; 
 структура та функції спілкування; 
 спілкування як взаємодія, головні підходи до пояснення та емпіричного 

дослідження взаємодії між людьми; 
 спілкування як обмін інформацією, засоби комунікації, бар’єри спілкування; 
 спілкування як сприймання та розуміння людьми один одного, механізми 

взаєморозуміння та явища соціальної перцепції; 
 конфлікт як результат неефективної взаємодії, його причини та стратегії 

поведінки 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.01 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим 
рівнем «доктор філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних 
занять (10 год. – лекційні заняття, 12 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 
 


