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Навчальна дисципліна «Психологія впливу» спрямована на 
вивчення процесів спілкування і комунікації як елементів єдиної 
комунікативної діяльності, яка має безпосередній вплив на 
ефективність професійної діяльності психолога. 

Предметом вивчення є психологічна специфіка процесів 
спілкування, комунікації і впливу, які розглядаються під кутом зору 
взаємовідносин особистості та суспільства.



Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія впливу» є засвоєння майбутніми психологами основних теоретичних підходів до 

вивчення проблем комунікації та спілкування, оволодіння ними різноманітними засобами людської комунікації та використання цих засобів у 

майбутній професійній діяльності.

В результаті освоєння дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність виявляти та вирішувати широке коло соціально-психологічних проблем.

фахові:

- здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології; 

- здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел;

- здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку;

- здатність міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі професійної діяльності;

- здатність володіти конкретними психологічними прийомами і техніками роботи психологічного консультування і супроводу.

Очікувані результати навчання: 

- аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; 

- розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань; 

- здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань; 

- формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника;

- взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

особливості; 

- ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості; відповідально 

ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни

Теми лекцій:

 Тема 1. Психологія комунікацій як прикладна галузь досліджень.

 Тема 2. Основні характеристики спілкування.

 Тема 3. Спілкування як комунікація.

 Тема 4. Перцептивний аспект спілкування.

 Тема 5. Спілкування як взаємодія та вплив.

 Тема 6. Конфлікт як соціальний феномен.

Теми практичних занять:

 Тема 1. Теоретичні підходи до розуміння природи спілкування.

 Тема 2. Психологічні особливості спілкування.

 Тема 3. Міжособистісна комунікація як складова структури спілкування.

 Тема 4. Проблеми вербальної комунікації.

 Тема 5. Особливості невербальної комунікації.

 Тема 6. Спілкування як сприймання і розуміння людьми один одного.

 Тема 7. Міжособистісна взаємодія і вплив у структурі спілкування.

 Тема 8. Спілкування в конфліктних ситуаціях.


