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 Курс "Тренінг розвитку комунікативної компетенції" дає
основні знання необхідні для практичної і теоретичної
підготовленості бакалавра до виконання професійних завдань,
встановлених державним освітнім стандартом в тій його
частині, яка передбачає розвиток комунікативної культури
студентів і їх професійно-особистісних якостей. 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 тренінгу розвитку комунікативної компетенції - сприяти
формуванню комунікативної компетентності майбутніх психологів,
позитивної спрямованості міжособистісних стосунків у сфері
спілкування, емпатійності, рефлексії, виробленню особистісного
комунікативного стилю, усвідомленню необхідності постійного
самовдосконалення, готовності до застосування інноваційних форм і
методів навчання, зокрема тренінгу у професійної діяльності.

 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: 

 Тренінг як метод групової роботи в практичній
психології.

 Комунікативні завдання в спілкуванні та засоби
спілкування.

 Рольові позиції в спілкуванні.
 Емоції в процесі спілкування.
 Активне слухання в процесі спілкування.
 Сприйняття і передача комунікативних сигналів
 Стратегії ефективної комунікації
 Групова дискусія
 Подолання комунікативних бар’єрів та розвиток

упевненості в собі. 
 Особливості спілкування у конфліктних ситуаціях.
 Регуляція емоційної напруги
 Рефлексія групової роботи.


