
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Відокремлений структурний підрозділ «Педагогічний фаховий коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор _________ О. І. Сурмач 

«__» _____________ 2020 р.  

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування 

 

Галузь знань    23 Соціальна робота 

Спеціальність  231 Соціальна робота 

 

Статус дисципліни _______________нормативна_________________________ 
Нормативна (вибіркова) 

Циклова комісія __викладачів педагогіки та психології____________________ 

 

Дані про вивчення дисципліни 
 

 

 

Форма 

навчан- 

ня К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

З
аг

ал
ьн

и
й

 

о
б

ся
г 

д
и

сц
и

п
л
ін

 Кількість годин 

К
у

р
со

в
а 

р
о

б
о

та
 

Вид  

семестрового 

контролю 
 

Аудиторні заняття 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 

Р
аз

о
м

 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

р
о

б
о

ти
 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ем

ін
ар

с
ь
к
і 

за
н

я
тт

я
 

 

З
ал

ік
 

Е
к
за

м
ен

 

   Е
 

К
р

ед
и

ти
 

Є
К

Т
С

 

  

Денна ІІ ІІІ 2,5/75 36  18 – 7 11 39   3 

            
 

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми та навчального 

плану підготовки молодшого спеціаліста_______________ . 
 

Розробник: 

_______________   О.Б.Соболевська______________________________ 
         Підпис                                 Ініціали та прізвище викладача (науковий ступінь та вчене звання)  

 

 

Затверджено на засідання циклової комісії викладачів педагогіки та психології. 

Протокол № 1 від   31     серпня 2020 р. 

Голова циклової комісії __________ О.Б.Соболевська___________ . 
                                               Підпис                                 Ініціали та прізвище 

Схвалено на засіданні Педагогічної ради Коледжу. 

Протокол № 1  від   31    серпня 2020 р. 



 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: отримання студентами базових знань, умінь та навичок ефективного 

міжособистісного спілкування відповідно до сучасних наукових уявлень, 

забезпечення професійної компетентності соціальних педагогів у сфері 

міжособистісного спілкування. 

Предмет: психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування. 

Завдання:  

✓ ознайомлення студентів з поняттями: «спілкування», «комунікація», 

«інтеракція», «перцепція», «конфлікт», «тренінг», «соціально-

психологічний тренінг», «перцептивний тренінг»; 

✓ осмислення та засвоєння студентами сутності, структури, видів, функцій, 

стилів, форм, бар’єрів  міжособистісного спілкування; 

✓ формування уявлення про специфіку управління конфліктами, стилі 

поведінки в ході конфлікту; 

✓ забезпечення студентів знаннями теорії і практики організації та 

проведення соціально-психологічного тренінгу; 

✓ засвоєння студентами знань, умінь та навичок створення здорового 

психологічного клімату у колективі, активно слухати, запобігати, 

позитивно вирішувати конфліктні ситуації.  

Заплановані результати навчання: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

✓ теоретичні основи процесу спілкування; 

✓ засоби та види спілкування; 

✓ стилі спілкування, його функції, рівні; 

✓ види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання 

конфліктів; 

✓ специфіку управління конфліктами, стилі поведінки в ході конфлікту; 



✓ особливості різних видів спілкування (ділового, побутового, педагогічного, 

сімейного); 

✓ методи формування комунікативних умінь і навичок; 

✓ структуру та методику проведення психологічного тренінгу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

✓ використовувати різні засоби процесу міжособистісного спілкування; 

✓ аналізувати комунікативні ситуації; 

✓ визначати стиль поведінки особи в конфліктних ситуаціях, шляхи виходу з 

них; 

✓ аналізувати види спілкування на основі життєвих ситуацій; 

✓ планувати, складати конспект проведення тренінгу; 

✓ проводити психологічний тренінг. 

 

Студент набуде компетентності: 

Загальні: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність спілкуватися державнорю мовою як усно, так і письмово. 

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

6. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній 

діяльності. 

8. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня ( експертів з інших галузей знань). 

 

Фахові : 

1. Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та 

оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів. 



2. Здатність планувати та здійснювати комплексні дослідження з метою 

виявлення й аналізу соціального благополуччя різних груп населення. 

3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та 

моделювати соціальні ситуації. 

4. Здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп 

різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), 

налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних 

організацій на підґрунті соціального партнерства. 

5. Здатність оцінювати процес і результат виконаної роботи, розробляти та 

впроваджувати програми забезпечення якості соціальних послуг. 

6. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями 

соціальної роботи. 

7. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в 

суспільстві для громадськості. 

Програмні результати навчання: 

1. Розуміння значущості обраної професії. 

2. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій із галузі соціальної роботи. 

3. Вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати соціальні 

проекти, курсові роботи. 

4. Критично осмислювати проблеми в професійній діяльності на межі 

предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що 

потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог. 

5. Обирати та застосовувати інноваційні методи у складних і 

непередбачуваних та/або спеціалізованих контекстах. 

6. Автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях. 

7. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, 

сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання у складних і непередбачуваних 

обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. 



8. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати 

нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. 

9. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні 

взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і 

організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні 

переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до 

альтернативних думок. 

10. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати 

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи 

11. Самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 

знання, розвивати професійні навички та якості. 

 
 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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___ІІІ____ семестр 

Модуль 1. 

Спілкування як психолого-педагогічний феномен 

 
Тема 1. Поняття про спілкування. Засоби, види 

та стилі спілкування. 

Самостійна робота: Розвиток спілкування в 

онтогенезі. 

5 2   3 

Тема 2.  Комунікація у міжособистісних 

відносинах. 

Самостійна робота: . Індивідуально-

психологічні чинники міжособистісного 

спілкування. 

5 2   3 

Тема 3. Форми, види, типи та  бар’єри 

спілкування 

Самостійна робота: Типові обмеження у  

спілкуванні. 

5 2   3 



Тема 4.. Професійне спілкування у структурі 

діяльності соціального педагога. 

Самостійна робота: Комунікативні 

компетентності соціального педагога. 

5   2 3 

Тема 5. Спілкування як взаємодія та обмін 

інформацією  (інтерактивний аспект). 

Самостійна робота: Основні джерела 

гуманного спілкування. 

5 2   3 

Тема 6. Психологічні способи впливу в процесі 

спілкування. 

Самостійна робота: Психологічні засади 

культури спілкування.                                                                                  

4 

 

 

  2 2 

Тема 7. Невербальна комунікація. 

Самостійна робота: Екстралінгвістичні і 

просодичні засоби комунікації. 

4   2 2 

Тема 8. Почуття та емоції у спілкуванні. 

Самостійна робота: Вираження власних 

емоцій. Розпізнавання та розуміння почуттів 

інших. Заохочення інших до вираження емоцій. 

4 2   2 

Тема 9. Ефективне спілкування. Соціальний 

інтелект. 

Самостійна робота: Особливості розвитку 

соціального інтелекту. 

4   2 2 

Модульна контрольна робота 1. 

 

2   2  

Модуль 2. 

Конфлікти в процесі спілкування 

Тема 10.  Поняття про конфлікти. Фази 

протікання конфлікту. 

Самостійна робота: Стадії розвитку 

конфлікту. 

4 2   2 

Тема 11. Внутрішньо-міжособистісні  

конфлікти та  механізми психологічного 

захисту. 

 Самостійна робота: Психологічна структура 

конфлікту. 

6 2  2 2 

Тема 12.  Педагогічний конфлікт і причини 

його виникнення.  

Самостійна робота: Труднощі у 

педагогічному спілкуванні. 

4 2   2 

Тема 13.  Порушення у сімейному спілкуванні. 

Самостійна робота: Конфлікти у спілкуванні 

з дітьми. 

6 2   4 



Тема 14. Управління конфліктом і його 

вирішення. 

Самостійна робота: Ступені розв’язання 

конфліктів. 

5   2 3 

Тема 15. Аналіз конфліктних ситуацій.  

 Самостійна робота: Діагностика 

конфліктності особистості. 

5   2 3 

Модульна контрольна робота  2 2   2  

Всього за семестр 75 18  18 39 

 

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

__ІІІ___ семестр 
 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

Модуль 1. 

Спілкування як психолого-педагогічний феномен 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.  

 

Тема 1. Поняття про спілкування. Засоби, види та стилі 

спілкування. 

Поняття про спілкування. Спілкування як основа 

педагогічної діяльності. Соціально-психологічна специфіка 

спілкування. Структурні елементи процесу спілкування (за 

Г.М. Андреєвою). Поняття про засоби спілкування. Види 

спілкування, їх характеристика. Особливості стилів 

спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. 

 

 
2 
 

2.  Тема 2. Комунікація у міжособистісних відносинах. 

Комунікація в міжособистісних відносинах. 

Сутність міжособистісної комунікації. 

Специфіка міжособистісної комунікації. Умови, що 

забезпечують ефективність міжособистісної комунікації 

 

2 

3.  Тема 3. Форми, функції, бар’єри спілкування. 

        Форми , функції, бар’єри спілкування. Типові 

обмеження у спілкуванні. 

 

2 

4.  Тема 4. Спілкування як взаємодія та обмін інформації 

(інтерактивний, комунікативний аспекти  

спілкування). 

2 



Поняття про взаємодію та комунікацію. Форми 

організації спільної діяльності. Основні типи взаємодії, їх 

характеристика. Специфіка процесу обміну інформацією. 

Модель комунікативного процесу (за Лассуелу). Різновиди 

комунікації. Основні джерела гуманного спілкування. 

 

5.  Тема 5. Почуття та емоції у спілкуванні. 

Процес комунікації та емоції. Види емоцій в 

спілкуванні: позитивні та негативні. 

Вираження власних емоцій. Розпізнавання та 

розуміння почуттів інших. Заохочення інших до вираження 

емоцій. Вміння слухати та вираження емоцій. Вираження 

емоції в невеликих групах. 

 

2 

Модуль 2 

 Конфлікти в процесі спілкування 

6. Тема 6. Поняття про конфлікт. Фази протікання 

конфлікту. 

     Сутність поняття «конфлікт». Функції конфлікту. 

Класифікація конфліктів. Стадії розвитку конфлікту. 

Структурна модель конфлікту. Загальна характеристика 

фаз конфлікту (латентна, демонстративна, агресивна, 

батальна фаза). Фінал конфлікту.  

 

2 

7. Тема 7. Внутрішньо-міжособистісні  конфлікти та  

механізми психологічного захисту. 

Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник 

деструктивних форм поведінки. Причини 

внутрішньоособистісних конфліктів Мотиваційні та 

когнітивні конфлікти. Міжособистісні конфлікти. 

 

2 

8. Тема 8. Педагогічний конфлікт і причини його 

виникнення. 

Поняття про педагогічний конфлікт. Види 

педагогічних конфліктів та причини  їх виникнення. Стилі 

спілкування педагога з учнями. Труднощі у педагогічному 

спілкуванні. Шляхи розв’язання педагогічних конфліктів. 

 

2 

9. Тема 9. Порушення у сімейному спілкуванні. 

Особливості сімейного спілкування. Сімейні 

конфлікти. Специфіка спілкування в сім’ї. Морально-

психологічний смисл взаємної адаптації подружжя. Види 

адаптації. Особливості та класифікація сімейних 

конфліктів. 

2 
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Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

__ІІІ__ семестр 

 
№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

Модуль 1. 

Спілкування як психолого-педагогічний феномен 

2.  Тема 1. Професійне спілкування у структурі діяльності 

соціального педагога. 

2 

3.  Тема 2. Психологічні способи впливу в процесі спілкування. 2 

4.  Тема 3. Невербальна комунікація. 2 

5.  Тема 4. Ефективне спілкування. Соціальний інтелект 2 

6.  Модульна контрольна робота 1. 

 

2 

Модуль 2. 

 Конфлікти в процесі спілкування 

7.  Тема 4.  Внутрішньо- і міжособистісні  конфлікти та  

механізми психологічного захисту. 

2 

8.  Тема 5. Управління конфліктом і його вирішення. 2 

9.  Тема 6. Аналіз конфліктних ситуацій 2 

10.  Модульна контрольна робота 1. 

 

2 
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Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

Модуль 1. 

Загальні характеристика процесу спілкування 

1.  Тема 1. Розвиток спілкування в онтогенезі. 3 

2.  Тема 2. Індивідуально-психологічні чинники 

міжособистісного спілкування. 

 

3 

3.  Тема 3. Типові обмеження у  спілкуванні. 3 

4.  Тема 4. Комунікативні компетентності соціального 

педагога. 

3 

5.  Тема 5. Основні джерела гуманного спілкування. 3 

6.  Тема 6 Психологічні засади культури спілкування. 2 

7.  Тема 7. Екстралінгвістичні і просодичні засоби 

комунікації 

2 



8.  Тема 8.  Вираження власних емоцій. Розпізнавання та 

розуміння почуттів інших. Заохочення інших до 

вираження емоцій 

2 

9.  Тема 9.  Особливості розвитку соціального інтелекту. 2 

Модуль 2. 

 Конфлікти в процесі спілкування 

10. Тема 10. Стадії розвитку конфлікту. 2 

11. Тема 11. Психологічна структура конфлікту. 2 

12. Тема 12. Труднощі у педагогічному спілкуванні. 2 

13. Тема 13. Конфлікти у спілкуванні з дітьми. 4 

14. Тема 14. Ступені розв’язання конфліктів. 3 

15. Тема 15. Діагностика конфліктності особистості. 3 
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6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  

Теоретичні питання 

 

1. Поняття про спілкування. Засоби, види та стилі спілкування. 

2.  Спілкування як основа педагогічної діяльності.  

3. Соціально-психологічна специфіка спілкування. Структурні елементи 

процесу спілкування (за Г.М. Андреєвою).  

4. Поняття про засоби спілкування. Види спілкування, їх характеристика.  

5. Особливості стилів спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. 

6.  Комунікація у міжособистісних відносинах. 

7. Сутність міжособистісної комунікації. 

8. Умови, що забезпечують ефективність міжособистісної комунікації. 

9.   Форми , функції, бар’єри спілкування.  

10. Типові обмеження у спілкуванні. 

11. Поняття про взаємодію та комунікацію.  

12. Форми організації спільної діяльності.  

13. Основні типи взаємодії, їх характеристика. Специфіка процесу обміну 

інформацією.  

14. Модель комунікативного процесу (за Лассуелу). Різновиди комунікації.  

15. Основні джерела гуманного спілкування. 



16. Процес комунікації та емоції. Види емоцій в спілкуванні: позитивні та 

негативні. 

17. Вираження власних емоцій. Розпізнавання та розуміння почуттів інших.  

18. Заохочення інших до вираження емоцій. Вміння слухати та вираження 

емоцій. Вираження емоції в невеликих групах. 

19. . Професійне спілкування у структурі діяльності соціального педагога. 

20. Психологічні способи впливу в процесі спілкування. 

21. Невербальна комунікація. 

22. Ефективне спілкування. Соціальний інтелект. 

23. Комунікативні компетентності соціального педагога. 

24. Психологічні засади культури спілкування. 

25. Індивідуально-психологічні чинники міжособистісного спілкування. 

26.      Сутність поняття «конфлікт». Функції конфлікту.  

27. Класифікація конфліктів.  

28. Стадії розвитку конфлікту. 

29.  Структурна модель конфлікту. 

30.  Загальна характеристика фаз конфлікту (латентна, демонстративна, 

агресивна, батальна фаза).  

31. Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник деструктивних форм 

поведінки. Причини внутрішньоособистісних конфліктів. 

32.  Мотиваційні та когнітивні конфлікти.  

33. Міжособистісні конфлікти. 

34. Поняття про педагогічний конфлікт.  

35. Види педагогічних конфліктів та причини  їх виникнення.  

36. Стилі спілкування педагога з учнями.  

37. Труднощі у педагогічному спілкуванні.  

38. Шляхи розв’язання педагогічних конфліктів. 

39. Особливості сімейного спілкування.  

40. Сімейні конфлікти. Специфіка спілкування в сім’ї.  

41. Морально-психологічний смисл взаємної адаптації подружжя. Види 

адаптації. 

42.  Особливості та класифікація сімейних конфліктів. 

43. Внутрішньо-міжособистісні  конфлікти та  механізми психологічного 

захисту. 



44. Управління конфліктом і його вирішення. 

45. Профілактика конфліктних ситуацій. 

46. Аналіз конфліктних ситуацій. 

47. Психологічна структура конфлікту. 

48. Конфлікти у спілкуванні з дітьми. 

49. Діагностика конфліктності особистості. 

50. Ступені розв’язання конфліктів. 

 

 

 

Практичні завдання: терміни, поняття для коментування 

 

1. Аутотренінг. Авторитарний стиль спілкування. Рефлексивне слухання. 

2. Атракція. Кооперація. Стиль ситуативного керівництва. 

3. Емпатія. Комунікативна функція спілкування. Принцип добровільності. 

4. Ідентифікація. Місіонерський стиль спілкування. Принцип активності. 

5. Інтеракція. Конкуренція. Агресивна фаза конфлікту. 

6. Комунікація. Ефект ореолу. Інтроекція. 

7. Конкуренція. Кон’юнктивні почуття. Демонстративна фаза конфлікту. 

8. Конфлікт. Аксіальна комунікація. Принцип рівноправності. 

9. Педагогічне спілкування. Змагання. Батальна фаза конфлікту. 

10. Перцепція. Демократичний стиль спілкування. Принцип конфіденційності. 

11. Попередження конфлікту. Регресія. Принцип довірливого спілкування. 

12. Праксеміка. Інтерактивна функція спілкування. Проекція. 

13. Прогноз конфлікту. Ефект первинності. Принцип персоналізації 

висловлювань. 

14. Психотренінг. Ритуальна комунікація. Принцип групової підтримки. 

15. Регулювання конфлікту. Ефект новизни. Деперсоналізація. 

16. Релаксація. Альтруїстичний стиль спілкування. Латентна фаза конфлікту. 

 

17. Рефлексія. Ліберальний стиль спілкування. Роль експерта.  

18. Соціально-психологічний тренінг. Нерефлексивне слухання. Роль 

каталізатора. 



19. Спілкування. Раціоналізація. Роль диригента. 

20. Стереотипізація. Наслідування. Легітимність конфлікту. 

21. Стиль спілкування. Заміщення. Роль взірця. 

22. Тренінг. Диз’юнктивні почуття. Каузальна атрибуція. 

23. Управління конфліктом. Сублімація. Директивний стиль. 

24. Фасцинація. Перцептивна функція спілкування. Витіснення. 

25. Функції спілкування. Ідентифікація. Стиль рівноправного партнерства. 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Пояснювально-ілюстративний. 

2. Репродуктивний. 

3. Проблемний. 

4. Частково-пошуковий. 

5. Дослідницький. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Усні відповіді студентів. 

2. Виконання практичних занять. 

2. Тестовий контроль. 

3. Іспит.   

Успішність студентів оцінюється за результатами поточного та підсумкового 

контролю.  

Поточний контроль рівня знань здійснюється шляхом проведення 

семінарських занять, виконання практичних завдань, усного опитування. 

 Підсумковий контроль з дисципліни проводиться під час модульних 

контрольних робіт та іспиту. 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів 

згідно зі шкалою оцінювання. 



Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  за поточну успішність становить 

50 балів, на іспиті – 50 балів. 

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну 

контрольну роботу може отримати максимально 10 балів  (10х2=20). 

За виконання практичних занять студент може впродовж семестру 

отримати 30 балів. Програмою передбачено 7 практичних занять. За одне практичне 

заняття студент отримує 4 або 5   балів (залежно від складності завдання).  

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань:  

Перше завдання –  теоретичне (описове) оцінюється в 20 балів; 

Друге завдання– теоретичне (описове)  оцінюється в 20 балів; 

Третє завдання – практичне (розкрити сутність понять) оцінюється в 10 балів. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

          

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах ECTS Визначення Національна шкала Залік 

90 -100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81 – 89 B Дуже добре Добре 

71 – 80 C Добре 

61 – 70 D Задовільно Задовільно 

51 - 60 E Достатньо 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Разом 

за семестр 

 

Іспит 

 

Сума Модуль 1 

Спілкування як психолого-педагогічний 

феномен 

Модуль 2 

Конфлікти в процесі спілкування 

Т.4 Т6 Т.7 Т9 МКР 1 Т.11 Т14 Т.15      МКР 2 

4  4 4   4 10 5        5   4          10 50 50 100 



10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні 

вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи, перелік 

літератури). 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч.посіб.– К.: ВЦ 

«Академія», 2006. – 256с. 

2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посіб. – К.: 

ВД «Професіонал», 2004. – С.247-251. 

3. Максименко С.Д., Солов’яненко В.О. Загальна психологія : Навч. посіб. – 

К.: МАУБ, 2000. – С.102-113. 

4. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. / 

К. Л. Мілютіна – К.: МАУП, 2004. – 192 с. 

5. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник / Л. Е. Орбан-

Лембрик – К.: Академвидав, 2003. – 448 с. 

6. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник / І. О. 

Трухін – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с. 

7. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навчальний посібник / І. М. 

Цимбалюк – К: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с. 

 

Допоміжна  

1. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 

спілкування / Д. Джонсон; пер. з англ. В. Хомика – К., 2003. – 315 с. 

2. Дрозденко К. С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. Посібник 

/ К. С. Дрозденко. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с. 

3. Занюк С. С. Психологія мотивації: Навч. посібник / С. С. Занюк – К.: 

Либідь, 2002. – 304 с. 



4. Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. 

Райгородский. – Самара: Издательский Дом "БАХРАХ – М", 2002. – 672 

с. 

5. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: 

В 2 кн. / Е. И. Рогов – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Кн. 2: Работа 

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с. 

 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

http://studbook.com.ua/book_psihologo-pedagogchn-osnovi-mzhosobistsnogo-

splkuvannya-navchalnij-posbnik-onlajn_805/ 

http://oaji.net/articles/.pdf 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=avCX30gAAAAJ&hl=uk 

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/pdf 

http://studbook.com.ua/book_psihologo-pedagogchn-osnovi-mzhosobistsnogo-splkuvannya-navchalnij-posbnik-onlajn_805/
http://studbook.com.ua/book_psihologo-pedagogchn-osnovi-mzhosobistsnogo-splkuvannya-navchalnij-posbnik-onlajn_805/
http://oaji.net/articles/2014/1551-1420027750.pdf
https://scholar.google.com.ua/citations?user=avCX30gAAAAJ&hl=uk
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/pdf

