Орієнтовні питанні до заліку
1. Спілкування як об’єкт міждисциплінарних досліджень.
2. Взаємодія, діалог, спілкування як універсальні категорії наукової картини
світу.
3. Спілкування та комунікація.
4. Соціально-психологічний і психологічний підходи до спілкування.
5. Сутність і природа спілкування.
6. Функції спілкування.
7. Основні види спілкування.
8. Особистість і спілкування.
9. Спілкування і розвиток особистості.
10.Комунікативні якості особистості.
11.Методи дослідження спілкування.
12.Особливості функціювання комунікативного компоненту спілкування як
обмін інформацією.
13.Перцептивний компонент як сприймання партнерами один одного.
14.Інтерактивний як організація взаємодії.
15.Діалог, основні позиції і ролі партнерів: соціальна, професійна,
міжіндивідуальна, засоби спілкування.
16.Рівні спілкування та їхня характеристика.
17.Часова структура спілкування.
18.Сприймання і оцінка партнера і ситуації.
19.Соціальна перцепція.
20.Феномен каузальної атрибуції.
21."Ефекти" сприйняття, ефекти ореолу, новизни і первинності,
стереотипізації, проекції, хибної розшифровки.
22.Візуальна психодіагностика.
23.Статеві і вікові індивідуально-психологічні відмінності спілкування.
24.Виявлення цінностей і цілей, мотивів, прагнень і інтересів партнера.
25.Невербальне спілкування, міжособистісний простір, візуальний контакт,
інтонація і тембр голосу, хода, постава, пози, міміка, мова жестів.
26.Слухання як активний процес та його види.
27.Причини викривлення інформації.
28.Нерефлексійне слухання: мінімізація відповідей.
29.Рефлексійне слухання: з’ясування, перефразування, резюмування,
емпатія у спілкуванні.
30.Ідентифікація і рефлексія як механізми взаєморозуміння. Конгруентність
і самоактуалізація особистості.
31.Самоствердження і самоактуалізація в спілкуванні.
32.Емоційна експресія і самовираження. Причини порушень емоційної
експресії.
33.Способи вираження емоційних станів в спілкуванні.
34.Структура і зміст "Я - висловлювання".

35.Правила конструктивної критики. Цілі критики. Предмет критики.
36.Способи емоційних реакцій.
37.Прийоми ораторського мистецтва. Підготовка промови: структура, мета,
ідея. Аналіз ситуації і аудиторії.
38.Засоби та прийоми привертання уваги .
39.Засоби впливу і прийоми переконання.
40.Зовнішність, жести, голос, артистизм оратора.
41.Адекватні форми передачі інформації.
42.Стиль, культура і художній зміст та форма мовлення. Мовленнєвий
етикет.
43.Сутність і структура діалогічного спілкування. Види діалогу.
44.Питання. Основні види питань: закриті, відкриті, риторичні, переломні,
рефлексивні.
45.Методи аргументації.
46.Організація і проведення дискусій.
47.Мистецтво компліменту.
48.Психологічна допомога і розвиток особистості партнера.
49.Механізми творчого спілкування.
50.Прийоми і правила ефективного спілкування.
51.Емоційний контакт.
52.Соціальні і невербальні фактори атракції.
53.Демонстрація симпатії і довір’я.
54.Формування атракції та комунікативних умінь.
55.Мистецтво полеміки.
56.Принципи і правила переконання у суперечці. Застосування формальнологічних законів у суперечці.
57.Види логічних помилок.
58.Сутність та природа міжособистісного конфлікту.
59.Структура конфлікту. Основні види конфлікту. Міжособистісні
конфлікти.
60.Конфлікти в медичних колективах. Конфлікт очікувань.
61.Емоційні конфлікти. Примітивні міжособистісні реакції.
62.Конфліктна особистість та акцентуації характеру.
63.Проблема психофізіологічної сумісності.
64.Методи запобігання конфлікту.
65.Стратегія і стиль поведінки в конфліктній ситуації.
66.Методи та прийоми творчого розв’язання конфлікту.
67.Культура спілкування як засіб запобігання конфліктів та розвитку
міжособистісних стосунків.
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