
Опис навчальної дисципліни 

Психологія міжособистісного спілкування  

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

Другий (ОП обсягом 90 кредитів ЄКТС), третій (ОП обсягом 120 кредитів ЄКТС). 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість год. – 120 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні год.: лекції – 16, практичні – 

30. 

Лектори:  

канд. психол. наук, доцент  Білозерська С.І. 

Результати навчання: - здатність визначати найбільш ефективні засоби психологічного 

впливу на аудиторію, забезпечуючи ефективне застосування (використання) засобів  

вербальної та невербальної комунікації з аудиторією Розробляти процедуру і техніку 

психолого-педагогічного спілкування з метою запобігання міжособистісних та 

міжгрупових конфліктів;  

- здатність демонструвати уміння вербального і невербального спілкування з особами та 

групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною 

приналежністю,  розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й 

ситуації спілкування; будувати діалог за змістом тексту; робити записи, виписки, 

складання плану тексту, письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний 

намір; 

- здатність у процесі роботи зі структурованою інформацією, відповідно до визначеної 

мети діяльності, виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу на підставі 

відомостей про тип та характеристики визначеної системи комунікації встановлювати їх 

відповідність (невідповідність) меті діяльності; демонструвати уміння спілкування з 

пацієнтом/клієнтом, проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення його потреб 

та очікувань щодо його рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії, 

підбирати засоби впливу на особистість в залежності від вікових та індивідуальних 

особливостей;  

- здатність розробляти технологію втручання: обирати та узгоджувати відповідні методи, 

засоби та форми фізичної терапії для досягнення встановлених цілей; аналізувати 

ефективність спілкування, виявляти оптимальні умови спілкування, встановлювати 

адекватні міжособистісні стосунки в різних ситуаціях спілкування.Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- філософія,  

- психологія,  

- фізіологія людини,  

-педагогіка. 

 Зміст навчальної дисципліни: Тема 1.    Психологія спілкування і міжособистісних 

стосунків. Стратегії і тактики спілкування. Психологічні особливості комунікації в 

міжособистісних стосунках. Психологія міжособистісної взаємодії. Психологія 

міжособистісного впливу. Міжособистісне сприймання й розуміння людьми один одного.   

Психологія  професійного спілкування. Психологія  професійної діяльності й особистості 

ерготерапевта. Особливості спілкування «ерготерапевт-пацієнт/клієнт». Методи 

завоювання уваги.  Формування комунікативної культури ерготерапевта. Стилі  

спілкування. Структура особистісно-групового спілкування.    Особливості 

міжособистісного спілкування  ерготерапевта та пацієнта/клієнта. Моделі ділового 

спілкування.  

Рекомендована література: 
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, виконання індивідуального 

завдання, контрольна робота; 

– підсумковий контроль: екзамен наприкінці семестру. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра:  

кафедра психології. 


