Університетський вибірковий каталог (УВК)
за першим (бакалаврським) рівнем
Назва дисципліни

1y-04-29_Психологія спілкування

Рекомендується для галузі знань
(спеціальності, освітньої
програми)

Дисципліна рекомендується для будь-якої галузі знань
(спеціальності, освітньої програми)

Кафедра

Соціальної психології та психології управління

П.І.П. НПП (за можливості)
Рівень ВО
Курс (на якому буде
викладатись)
Мова викладання
Вимоги до початку вивчення
дисципліни

Лазаренко В.І.
Перший (бакалаврський) рівень

Що буде вивчатися

Чому це цікаво/треба вивчати

Чому можна навчитися
(результати навчання)

2-4 курс, весняний семестр
Українська
Види та функції спілкування; базові навички спілкування;
рефлексивне та нерефлексивне слухання; навички ефективного
слухання; роль та види невербальних засобів спілкування; механізми
та ефекти соціальної перцепції: ідентифікація, емпатія, рефлексія,
стереотипи, ореолу, новизни, бумерангу, егоцентризму; теорія
каузальної атрибуції, помилки атрибуції; асертивність; атракція;
комунікативна компетентність.
Психічний та соціальний розвиток людини, її успішність у різних
сферах життєдіяльності безпосередньо залежать від ефективності
відносин з іншими людьми. В основі цивілізації лежить
співробітництво людини з іншими людьми і спільна координація дій.
Ми маємо ефективно спілкуватися з іншими людьми задля отримання
задоволення як від роботи, так і відпочинку. Тому уміння спілкуватися
– важливий соціальний фактор, значення якого неможливо
недооцінювати.
Знати: психологічний зміст та соціально-психологічні характеристики
спілкування; основні психологічні теорії дослідження соціальнопсихологічних аспектів спілкування; термінологію, яка вживається
для опису соціально-психологічних характеристик
процесу
спілкування; принципи та особливості організації ефективного
спілкування;
Вміти: застосовувати отриманні знання як у власному, так і в
організованому комунікативному процесі; в процесі організації
ефективного спілкування використовувати практичні навички,
отримані протягом опанування курсу (вербальні та невербальні форми
комунікації, рефлексивне та нерефлексивне слухання, перцептивні
засоби та ін.); на основі ефективного спілкування налагоджувати
сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі та в групах.

Як можна користуватися
набутими знаннями і уміннями
(компетентності)

Реалізувати набуті загальні та спеціальні компетенції у майбутній
професійній діяльності.

Інформаційне забезпечення

Електронні джерела, електронні ресурси. Лазаренко, В.І. Посібник до
вивчення дисципліни «Психологія спілкування» [Текст] / В.І.
Лазаренко. – Д.: РВВ ДНУ, 2017. – 40 с.

Види навчальних занять (лекції,
практичні, семінарські,
лабораторні заняття тощо)
Вид семестрового контролю

лекції, практичні

диференційований залік

Максимальна кількість
здобувачів

100

Мінімальна кількість здобувачів
(для мовних та творчих
дисциплін)

-

