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 Однією з ефективних форм інтерактивного
навчання є тренінг. Його головна особливість –
відчування на власному досвіді нових ідей, одна з умов
розвитку професійної компетентності майбутніх
фахівців. Варто зазначити, що навчання у формі
тренінгових занять є незвичною, нетрадиційною
формою і досить складною технологічною структурою,
реалізація якої педагогом-тренером створює умови для
багаторівневої комунікації між усіма учасниками.

 Предмет вивчення курсу: процес налагодження
ефективного спілкування, а саме адекватного
сприйняття, обміну інформацією та взаємодії, через
засвоєння системи знань та відпрацювання вмінь і
навичок вербальної та невербальної комунікації,
попередження та подолання конфліктів, роботи у
команді



Мета психотренінгу комунікативності полягає в розвитку
комунікативної компетентності студентів, як професійно важливої
якості психолога, необхідної для успішної професійної діяльності.

Мета курсу – ознайомити студентів з базовими положеннями
теорії спілкування та на підставі цієї інформації формувати у них

навички ефективної взаємодії.
 Основні компетенції, які будуть сформовані у здобувачів:
ЗК 8  Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 9   Здатність працювати в команді.;
ЗК14   Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ФК 10Здатність дотримуватися норм професійної етики.
ФК 12  Здатність міжособистісного спілкування та роботи в     команді у       

процесі професійної діяльності

 Очікувані результати:
ПРН 4  Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел
ПРН 8  Презентувати результати власних досліджень усно / письмово

для фахівців і нефахівців



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

 Психологічний тренінг як засіб розвитку самосвідомості: поняття, 
мета, задачі, принципи.

 Комунікація як основа професійної діяльності психолога.
 Особливості групової взаємодії.
 Емоційні механізми згуртування групи.
 Особистість в комунікативному просторі.
 Встановлення і підтримка контакту з партнером по спілкуванню.
 Прийом і передача інформації.
 Вміння слухати в процесі  спілкування.
 Специфіка ділового спілкування
 Вміння переконати в міжособистісній взаємодії. 
 Попередження конфліктів та основи безконфліктної взаємодії 
 Надання та отримання зворотнього зв’язку в группі. 


