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Дисципліна «Етика і психологія професійної комунікації» належить до переліку
дисциплін загальної підготовки аспіранта. Вона спрямована на поглиблення і
систематизацію знань аспірантів щодо етичних і психологічних проблем професійної
комунікації: особливостей вербального і невербального аспектів ділового дискурсу,
комунікативних бар’єрів, переконання, аргументації, маніпуляції, агресивної і
конфліктної поведінки в професійній комунікації, моральних основ міжособистісних
відносин, специфіки морального вибору в умовах ціннісно-світоглядної кризи,
особливостей ділового етикету і його ролі в професійній комунікації, академічної
доброчесності науковця та освітянина, крос-культурних особливостей в
професійних комунікаціях. Курс сприяє усвідомленню аспірантами необхідності
дотримання норм професійної етики, академічної доброчесності та розширення
загального культурного світогляду. У межах цього курсу аспіранти опановують
вміннями організовувати комунікативний процес, управляти динамікою групових
процесів в колективах, долати бар’єри в спілкуванні та вибудовувати конструктивні
взаємини в колективі з урахуванням етичних принципів і норм, психологічних
особливостей людей, їх приналежності до професійної, гендерної, національної та
інших соціальних груп; планувати і вирішувати завдання професійного та
особистісного розвитку і самовдосконалення.
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2 кредити ЄКТС; ____60_____ год., у тому числі:
Денна/вечірня
Заочна форма
форма навчання
навчання
лекції
10 год.
2 год.
семінарські заняття
10 год.
4 год.
практичні заняття
–
–
консультації
–
–
самостійна робота
40 год.
54 год.
до Для успішного освоєння дисципліни аспіранти повинні володіти знаннями в
або області філософії, психології, педагогіки і психології вищої школи. Знання та

вибору навчальної навички, отримані в результаті вивчення даних курсів, створюють необхідну
базу для вивчення курсу «Етика і психологія професійної комунікації» і мають
дисципліни
високу ступінь кореляції з ними. Аспіранти повинні знати: основні категорії і
поняття психології ділової комунікації, механізми, закономірності та специфіку
взаємодії людей в колективах, особливості організації комунікативного
процесу, бар’єри спілкування, ефективність ділової взаємодії, принципи, норми
і правила професійної етики. Аспіранти повинні вміти: використовувати в
професійній діяльності знання про психологічні особливості взаємодії у
колективах, володіти технологіями успішних комунікацій в колективах,
психолого-педагогічними методами організації освітнього середовища з
використанням інтерактивних та інноваційних технологій.
Сприяти формуванню у аспірантів системи наукових знань про сутність та
Мета вивчення
морально-психологічні проблеми професійної комунікації, що дозволить
дисципліни
поглибити і систематизувати знання слухачів, підвищити їх комунікативну
компетентність і комунікативну культуру та буде спонукати до пошуку
ефективних технологій професійної комунікації, етично обґрунтованих рішень
в ході виконання науково-дослідних робіт; сприяти усвідомленню аспірантами
необхідності дотримання норм професійної етики, академічної доброчесності
та розширення загального культурного світогляду, формуванню здатності
планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного
розвитку,
стратегій
дослідницького
самовдосконалення,
вихованню
професійних і особистісних якостей аспіранта, необхідних для здійснення
науково-дослідної та викладацької діяльності.
Компетентності, які аспірант набуде в результаті навчання
1. Усвідомлення ролі наукових знань про етичні і психологічні проблеми професійної комунікації,
необхідних для підвищення комунікативної компетентності і комунікативної культури аспірантів, пошуку
оптимальних технологій професійної комунікації, побудованих з урахуванням психологічних особливостей
людей, правил і принципів професійної етики та академічної доброчесності науковця та освітянина.
2. Здатність орієнтуватися у психологічних та етичних витоках професійної комунікації, володіти теоретикометодологічним апаратом етики і психології професійної комунікації.
3. Здатність виявляти специфіку професійної комунікації з урахуванням етичних принципів і норм,
психологічних особливостей людини, її приналежності до професійної, гендерної, національної та інших
соціальних груп.
4. Здатність аналізувати і описувати ситуацію професійної взаємодії на основі знань етичних, психологічних і
соціокультурних детермінант поведінки та діяльності людини.
5. Здатність прогнозувати зміни і динаміку рівня розвитку і функціонування професійної комунікації в
організації.
6. Здатність обирати і застосовувати оптимальні технології комунікації, побудовані на правилах професійної
етики та академічної доброчесності науковця та освітянина, що дозволяють здійснювати розв’язання типових
задач в різних галузях професійної практики.
7. Здатність організовувати комунікативний процес, управляти динамікою групових процесів в колективах,
долати бар’єри в спілкуванні та вибудовувати конструктивні взаємини в колективі з урахуванням етичних
принципів і норм, психологічних особливостей людей, їх приналежності до професійної, гендерної,
національної та інших соціальних груп.
8. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку і
самовдосконалення в науково-дослідній та викладацькій діяльності.
9. Здатність вільно спілкуватися з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами,
широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому з урахуванням етичних принципів і норм,
психологічних особливостей людей, їх приналежності до професійної, національної та інших соціальних
груп.
10. Здатність налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами у педагогічній діяльності,
побудовані на правилах і принципах академічної доброчесності науковця та освітянина, ефективно
взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
11. Здатність застосовувати у фаховій діяльності норми і принципи професійної етики, нести відповідальність
за дотримання академічної доброчесності під час здійснення наукової та педагогічної діяльності, керуватися
загальнолюдськими цінностями.

Результати навчання з дисципліни
1. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття) етики і психології
професійної комунікації, аналізувати, порівнювати різні напрями і школи.
2. Критично аналізувати та оцінювати етичні і психологічні проблеми професійної комунікації і пропонувати
шляхи їх вирішення.
3. Використовувати знання з етики і психології професійної комунікації для підвищення комунікативної
компетентності і комунікативної культури.
4. Аналізувати і описувати ситуацію професійної взаємодії на основі знань психологічних, етичних і
соціокультурних детермінант поведінки та діяльності людини.
5. Прогнозувати зміни і динаміку рівня розвитку і функціонування професійної комунікації в організації.
6. Знаходити оптимальні шляхи взаємодії у професійному колективі та застосовувати оптимальні технології
комунікації, побудовані на правилах і принципах професійної етики та академічної доброчесності науковця
та освітянина, для успішного здійснення науково-дослідної та професійної діяльності.
7. Організовувати комунікативний процес, управляти динамікою групових процесів в колективах, долати
бар’єри в спілкуванні та вибудовувати конструктивні взаємини в колективі з урахуванням етичних принципів
і норм, психологічних особливостей людей, їх приналежності до професійної, гендерної, національної та
інших соціальних груп.
8. Планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку і самовдосконалення в
науково-дослідній та викладацькій діяльності.
9. Демонструвати високу ступінь самостійності, авторитетність, інноваційність у професійній та науковій
діяльності.
10. Вільно спілкуватися з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою
науковою спільнотою, суспільством у цілому з урахуванням етичних принципів і норм, психологічних
особливостей людей, їх приналежності до професійної, національної та інших соціальних груп.
11. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами у педагогічній діяльності, побудовані
на правилах і принципах академічної доброчесності науковця та освітянина, ефективно взаємодіяти з
колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
12. Застосовувати у фаховій діяльності норми і принципи професійної етики, нести відповідальність за
дотримання академічної доброчесності під час здійснення наукової та педагогічної діяльності, керуватися
загальнолюдськими цінностями.

Тематичний план
занять

Змістовий модуль 1.Предмет і теоретико-методологічні основи етики і психології
професійної комунікації. Психологічні особливості професійної комунікації
1.1 Предмет і теоретико-методологічні основи етики і психології професійної
комунікації. Комунікативна компетентність і комунікативна культура
особистості.
1.2 Психологічні особливості професійної комунікації: моделі комунікативної
.
ситуації, вербальний і невербальний аспекти ділового дискурсу, комунікативні
бар’єри, переконання, аргументація, маніпуляції, агресія і конфлікти в
спілкуванні, психологічні типи і гендерні особливості в спілкуванні, стратегії
ефективної комунікації.
Змістовий модуль 2. Етичні основи професійної комунікації.
Академічна доброчесність науковця та освітянина
2.1. Етичні основи професійної комунікації: моральні основи міжособистісних
відносин, етикет критики, етика турботи, дарування, мистецтво компліменту,
специфіка морального вибору в умовах ціннісно-світоглядної кризи;
особливості ділового етикету і його роль в професійній комунікації.
2.2
Академічна доброчесність науковця та освітянина: етичні норми і принципи у
вищій освіті, кодекс академічної доброчесності викладача вищої школи, види
порушень академічної доброчесності, відповідальність за дотримання
академічної доброчесності.
Змістовий модуль 3. Крос-культурні особливості в професійних комунікаціях
3.1
Крос-культурні особливості в професійних комунікаціях: когнітивні константи
і культурологічні моделі міжкультурної диференціації, дискурсивні моделі в
різних культурах, національна ментальність та корпоративна культура,
невербальна семіотика в міжкультурній діловій комунікації, особливості
професійної комунікації в Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Японії,
Єгипті, Італії, Франції, Португалії, Швеції, Фінляндії, Китаї, Індії та ін.

Система оцінювання результатів навчання

Програмні результати навчання
ПРН 1. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні
явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з
вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній
діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання.
ПРН 5. Дотримуватися норм наукової етики при здійсненні науковоінноваційної діяльності та проведенні власного дослідження.
ПРН 6. Планувати, ініціювати, організовувати й здійснювати розробку
дослідницько-інноваційних проєктів, організовувати роботу дослідницьких
колективів.
ПРН 9. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому просторі,
зокрема й міжнародному, для розв’язання різноманітних фахових
вузькоспеціальних і загальних завдань у галузі філології та
міждисциплінарних досліджень; упевнено володіти академічною
українською та іноземною мовами у професійній діяльності та
філологічних дослідженнях для реалізації комунікації; демонструвати
значну авторитетність, інноваційність, високу ступінь самостійності,
академічну та професійну доброчесність, постійну відданість розвитку
нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової
діяльності.
ПРН 10. Презентувати результати власних оригінальних наукових
досліджень державною та іноземною мовами в усній та писемній формі:
продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти
відповідно до сучасних вимог (стаття, есе, презентація, виступ на
конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція тощо).
ПРН 11. Організовувати викладання філологічних дисциплін відповідно до
завдань та принципів сучасної вищої освіти, вимог до його наукового,
навчально-методичного та нормативного забезпечення, використовувати
різноманітні форми організації навчальної діяльності студентів,
діагностики, контролю та оцінки ефективності навчальної діяльності.
ПРН 12. Оцінювати власну наукову і професійну діяльність, обирати і
втілювати стратегії саморозвитку та самовдосконалення в науководослідній та викладацькій діяльності.
ПРН 17. Дотримуватися правил ефективної роботи в команді,
аналізувати і описувати ситуацію професійної взаємодії на основі знань
етичних, психологічних і соціокультурних детермінант поведінки та
діяльності людини; обирати і застосовувати оптимальні технології
ефективної комунікації.
ПРН 18. Використовувати сучасні освітні технології, методи і засоби
навчання з метою забезпечення високого рівня особистісного та
професійного
розвитку
студента,
планувати
та
ефективно
використовувати час у науковій і педагогічній діяльності, удосконалювати
педагогічну майстерність.
ПРН 20. Обирати оптимальні інформаційні технології дистанційного
навчання у власній педагогічній діяльності, в організації та проведенні
наукових заходів.
ПРН 21. Використовувати наукометричні бази даних і сучасні технології з
метою забезпечення власної наукової, педагогічної та інноваційної
діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів, ділової та особистої
документації.
ПРН 22. Приймати обґрунтовані рішення, мотивувати людей задля руху
до спільної мети; цінувати
та поважати різноманітність і
мультикультурність (толерантність); усвідомлювати рівні можливості і
гендерні проблеми.

Методи
навчання
Загальнонаукові
методи
теоретичного
пізнання: аналіз,
синтез,
абстрагування,
узагальнення.
Технологія
особистісно
орієнтованого
навчання
Методи
інтерактивного
(комунікативного)
і
проблемного
навчання
Методи навчання:
 групова
дискусія,
 дидактичні та
ділові ігри, що
імітують
досліджувані
процеси,
 ситуаційний
аналіз
(кейсметод),
дослідження
ситуації
професійної
взаємодії
з
використанням
різних
методів
(аналіз
літературних
джерел,
спостережень,
інтерв’ю),
презентація
результатів
виконаних
досліджень.
Індивідуальні
завдання:
 творчі есе з
проблем
професійних
комунікацій,
 психодіагностичні завдання
(психологічні
тести),
 психологічні
задачі та вправи.

Форми
оцінювання
Індивідуаль
не і групове
опитування.

Експресконтроль.

Оцінювання
роботи
аспірантів в
групах.

Оцінювання
індивідуальн
их завдань
аспірантів.

Тематичне
тестування.

Модульна
контрольна
робота.

Залік.

Поточний контроль успішності аспірантів здійснюється протягом семестру. Під час опанування
навчальним матеріалом оцінюється аудиторна, самостійна робота та інші види навчальної діяльності
аспіранта. Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами
виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки і

практичних навичок аспірантів із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу)
під час роботи на семінарських заняттях.
Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів здійснюється за накопичувальною
системою.
Система оцінювання результатів навчання аспірантів
з дисципліни «Етика і психологія професійної комунікації»
Види навчальної
діяльності
аспіранта

Максимальна
кількість балів

Аудиторна навчальна робота аспіранта

Самостійна навчальна
робота аспіранта

Тема
1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Творче
есе

5

5

5

5

5

15

Ситуаційни
й аналіз
(кейс-метод)
10

Модульна
контрольна
робота

50

Модульний контроль. Семестровому контролю з навчальної дисципліни «Етика і психологія
професійної комунікації» передує написання аспірантами модульної контрольної роботи.
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи з дисципліни
«Етика і психологія професійної комунікації»
Модульна контрольна робота включає 2 завдання, з яких кожне оцінюється за наступними
критеріями. Відповідь на кожне завдання модульної контрольної роботи оцінюється за 25-бальною
шкалою.
23-25 балів виставляються за вичерпну, змістовну, логічну та послідовну за викладом відповідь,
що містить самостійні судження та демонструє здатність творчого розв’язання завдання.
18-22 бали виставляються за умови, що відповідь правильна, повна, змістовна, послідовна, але
містить незначні помилки у викладі теоретичного матеріалу і практичного розв’язання проблеми,
рівень самостійності суджень недостатній.
15-17 балів виставляються за умови, що відповідь неповна, схематична, є неточності і помилки в
розкритті проблеми, рівень самостійності суджень недостатній.
14 балів і менше виставляється за умови відсутності вичерпаної відповіді на питання, наявності
значної кількості неточностей і фактологічних помилок, що свідчить про поверховість знань
аспіранта.
Виконане завдання має включати такі складники: обґрунтування актуальності, викладення
змісту, висновки.
Максимальна кількість балів за виконану МКР становить 50.
Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання
аспірантів на завершальному етапі вивчення дисципліни.
№ з/п

Форма підсумкового
контролю

Види навчальної діяльності
аспіранта

Максимальна
кількість балів

Передбачений
1. Аудиторна та самостійна
50
підсумковий контроль – навчальна робота аспіранта
залік
2. Модульна контрольна робота
50
(МКР)
3. Залік
Семестровий контроль з навчальної дисципліни «Етика і психологія професійної комунікації»
проводиться у формі заліку за обсягом усього навчального матеріалу, визначеного робочою
програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом і графіком
навчального процесу.
Оцінювання на заліку здійснюється за національною шкалою, за 100-бальною шкалою і шкалою
ЄКТС. На заліку екзаменатор виставляє семестровий рейтинговий бал, оцінку за залік (“зараховано /
не зараховано”), кількість балів за 100-бальною шкалою й оцінку за шкалою ЄКТС.
Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з навчальної дисципліни 60 і вище, отримують
1.

оцінку “зараховано” і відповідну оцінку у шкалі ЄКТС без складання заліку. Аспіранти, які мають
семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік.
Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою
“не зараховано”, то, крім цієї оцінки, у відомості обліку успішності йому незалежно від набраного
семестрового рейтингового балу виставляється оцінка FX за шкалою ЄКТС і 0 балів за 100-бальною
шкалою.
Підсумковий
рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

Відмінно

82 – 89

В

добре

75 – 81

С

66 – 74

D

60 – 65

Е

0 – 59

FХ

задовільно
незадовільно

На заліку у графі відомості обліку успішності “Відмітка про залік” викладач виставляє:
 оцінку за залік за національною шкалою (“зараховано”);
 кількість балів, що відповідає підсумковому рейтинговому балу аспіранта з навчальної
дисципліни (кількість балів за 100-бальною шкалою);
 оцінку за шкалою ЄКТС (А, В, С, D, Е).
В Індивідуальний навчальний план аспірант записує точну назву дисципліни (абревіатури не
допускаються), кількість годин і кредитів, підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою,
кількість балів за 100-бальною шкалою і оцінку за шкалою ЄКТС.
Політика курсу

Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав
усі види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.
Незалежно від форми здобуття третього рівня вищої освіти (очної (денної і
вечірньої) і заочної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і
проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені
робочою програмою навчальної дисципліни.
У разі неможливості аспірантам вечірньої та заочної форми здобуття освіти
відвідувати всі аудиторні заняття з об’єктивних причин, вони складають
індивідуальний графік відвідувань (не менше 50%), а решту завдань виконують
дистанційно. Аспіранти погоджують цей графік із викладачем і відділом
науково-дослідної роботи. Графік повинен бути затверджений проректором з
наукової роботи.
Якщо аспіранти денної форми здобуття вищої освіти через поважні причини
(хвороба, надзвичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати певну
кількість аудиторних занять, вони мають їх відпрацювати. Процедуру та форми
терміни відпрацювання аспірантами денної форми здобуття освіти пропущених
занять із навчальної дисципліни визначає кафедра психології, педагогіки і
фізичного виховання і доводить до відома аспірантів конкретні графіки
відпрацювання пропущених занять з дисципліни і критерії оцінювання.
Під час роботи над письмовими роботами не допустимо порушення академічної
доброчесності. Зокрема: ● використання в роботі чужих текстів чи окремих
фрагментів без належного посилання на джерело, зі змінами окремих слів чи
речень; ● використання перефразованих чужих ідей без посилання на їх
авторів; ● видавання за власний текст купленого чи отриманого за
нематеріальну винагороду чужого тексту чи його фрагменту; ● несамостійне
виконання будь-яких навчальних завдань (якщо це не передбачено вимогами
програми); ● фальцифікація результатів наукової чи навчальної роботи; ●
посилання на джерела, які не використовувалися у роботі, ● залучення
підставних осіб до списку авторів наукової чи навчальної роботи, участь таких
осіб у поточній чи підсумковій оцінці знань.

Основні види відповідальності аспірантів за порушення академічної
доброчесності: • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік
тощо); • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої
програми; • відрахування із закладу освіти; • позбавлення академічної стипендії;
• позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
Рекомендована
література

Основна:
Ассуирова, Л. В., & Десяева, Н. Д. (2020). Педагогическая риторика. Издательство
Юрайт.
Бодров, В. А. (2006). Психология профессиональной деятельности. Теоретические и
прикладные проблемы. Институт психологии РАН.
Болотова, А. К. (2020). Социальные коммуникации. Психология общения. Издательство
Юрайт.
Вербицкий, А.А., & Щербакова О. И. (2016). Конфликтологическая культура
специалиста: технологии формирования. Московский педагогический
государственный университет.
Воронин, А. (2015). Дискурсивные способности. Теория, методы изучения,
психодиагностика. Институт психологии РАН.
Гофман, Э. Г. (2009). Ритуал взаимодействия: Очерки поведения лицом к лицу. Смысл.
Ильин, Е. П. (2011). Дифференциальная психология профессиональной деятельности.
Питер Ком.
Корнеенков, С. С. (2020). Психология и этика профессиональной деятельности.
Издательство Юрайт.
Корягина, Н. А. (2020). Самопрезентация и убеждающая коммуникация. Издательство
Юрайт.
Кузнецов, И. Н. (2017). Риторика, или Ораторское искусство. ЮНИТИ-ДАНА.
Кулинич, М. А., & Кострова, О. А. (2017). Теория и практика межкультурной
коммуникации. ФЛИНТА.
Лавриненко, В. Н. (2020). Деловая этика и этикет. Издательство Юрайт.
Москвин, В. П. (2019). Риторика и теория аргументации. Издательство Юрайт.
Панфилова, А. П. (2020). Культура речи и деловое общение. Издательство Юрайт.
Перехвальская, Е. В. (2019). Этнолингвистика. Издательство Юрайт.
Персикова, Т. Н. (2011). Межкультурная коммуникация и корпоративная культура.
Логос.
Сорокина, Н. В. (2014). Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации.
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА.
Стадний,Є. (2019). Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в
українських вищих навчальних закладах.
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality
Таратухина, Ю. В. (2019). Деловые и межкультурные коммуникации. Издательство
Юрайт.
Таратухина, Ю. В., & Безус, С. Н. (2020). Бытовая культура и этикет народов мира:
межкультурная коммуникация. Издательство Юрайт.
Чернышова, Л. И. (2020). Психология общения: этика, культура и этикет делового
общения. Издательство Юрайт.
Додаткова:
Берри, Д. (2007). Кросс-культурная психология. Исследования и применение. Гуманит.
Центр.
Бутовская, M. Л. (2004). Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросскультурные основы невербальной коммуникации человека). Научный мир.
Гойхман, O. Я., & Надеина, Т. М. (2018). Речевая коммуникация. ИНФРА-М.
Гришина, Н. В. (2007). Психология конфликта. Питер.
Гулевич, О. А. (2007). Психология коммуникации. Московский психолого-социальный
институт.
Доценко, Е. Л. (2003). Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Речь.
Зеер, Э. Ф. (2003). Психология профессий. Академический Проект.
Иванчикова, Т. В. (2017). Речевая компетентность в педагогической деятельности.
Флинта.
Ильин, Е. П. (2010). Психология общения и межличностных отношений. Питер.
Кафтан, В. В. (2020). Деловая этика. Издательство Юрайт.

Климов, Е. А. (2003). Психология профессионала. Издательство Московского
психолого-социального института.
Коноваленко, М. Ю. (2019). Деловые коммуникации. Издательство Юрайт.
Корягина, Н. А. (2020). Психология общения. Издательство Юрайт.
Крейдлин, Г. Е. (2002). Невербальная семиотика. Москва: Новое литературное
обозрение.
Крейдлин, Г. Е., & Кронгауз, М. А. (1997). Семиотика или азбука общения. МИРОС.
Крэйхи, Б. (2003). Социальная психология агрессии. Питер.
Лабунская, В. А. (1999). Невербальное поведение: структура и функции. Аспект Пресс.
Лавриненко, В. Н. (2020). Деловая культура. Издательство Юрайт.
Леонтьев, А. А. (2005). Психология общения. Смысл; Издательский центр «Академия».
Львова, А. С. (2020). Культура речи и деловое общение педагога. Издательство Юрайт.
Максименко, С. Д. (2002). Психологія в соціальній та педагогічній практиці:
методологія, методи, програми, процедури. Наукова думка.
Мацумото, Д. (2008). Человек, культура, психология. Удивительные загадки,
исследования и открытия. Прайм-Еврознак.
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної
доброчесності.
https://mon.gov.ua/
Минеева, С. А. (2014). Риторика диалога: теоретические основания и модели.
Издательство «ФЛИНТА».
Митрошенков, О. А. (2020). Деловое общение: эффективные переговоры.
Издательство Юрайт.
Обухов, А. С. (2020). Психолого-педагогическое взаимодействие участников
образовательного процесса. Издательство Юрайт.
Павлова, Л. Г., & Кашаева, Е. Ю. (2019). Деловые коммуникации. КноРус.
Рамендик, Д. М. (2020). Психология делового общения. Издательство Юрайт.
Ратников, В. П. (2019). Деловые коммуникации. Издательство Юрайт.
Ридецкая, О. Г. (2012). Психология общения. Директ-Медиа.
Руднев, В. (2013). Риторика. Деловое общение. КноРУС.
Спивак, В. А. (2019). Деловые коммуникации. Теория и практика. Издательство Юрайт.
Стефаненко, Т. Г. (2008). Социальная психология и культурный контекст. Аспект
Пресс.
Триандис, Г. (2007). Культура и социальноеповедение. Форум.
Урбанович, А. А.(2007). Психология управления конфликтными ситуациями в
деятельности руководителя. Бахрах-М.
Albarracin, D., Cohen, J. B., & Kumkale, G. T. (2003). When communications collide
withrecipients’ actions: effects of post_messagebehavior on intentions to follow the
message recommendation. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 834–845.
Haas, J. W., & Arnold, C. L. (1995, April). «An Examination of the Role of Listening in
Judgments of Communication Competence in Co-Worker» Text. The Journal of
Business Communication, 123–128.

Додаткові ресурси
http://www.socioniko.net/ru/books/journals.html
www.polpsy.ru
http://psychlib.ru/

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive.html

http://political. psychology. spb.ru/
http://flogiston.ru/

Огляд періодичних видань з психології
Кафедра социологии и психологии
политики МГУ имени М.В. Ломоносова
Электронная библиотека Московского
городского
психолого-педагогического
университета
Архивномеров
журналу
«Вестник
Московского университета Серия 14.
Психология»
Кафедра социальнойпсихологииСПбГУ
Психология
из
первых
рук
/
ФЛОГИСТОН. Психология интернет,
социальная
психология,
новости
современной психологии

