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( l ренrнг комунlкативностl та креативн

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
VIова викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2l60
Курс 1

Семестр 1

Обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 28
Iv[одульний контроль 4

Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю залiк

т
1. Опис навчальноi дисциплiни <<TpeHepcbKi студЬ. Змiстовий модуль

ocTl ocTl>>

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою змiстового модуля <Тренiнг комунiкативностi та креативностЬ> е

оволодiння теоретичними знаннrIми щодо органiзацiТ та проведеннrI
соцiально-гrросвiтницъкого тренiнгу як засобу пiдвищеннrl власного фахового
рiвня, а також формування у студентiв навички ефективноi взаемодii.

командноi взасмодii та формування взаемноi довiри;

саморозвитку;
оволодiннrl мистецтвом комунiкативностi та креативностi;
надання елементарних знань та навичок проведення TpeHiHry

комунiкативностi та креативностi.

професiйного спiлкування.

фасилiтувати процеси прийняття |рупових рiшень.



4. Структура навчальноТ дисциплiни
тематичний план для денноi форми навчання

5. Програма навчальноi дисциплiни

Модуль 1. Розвиток комунiкативних yMiHb
Практичне заняття t, 2) 3. Особливостi спiлкування, його мета,

завданця та функцii (б год.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 4

.Щодатковi;2,5

практичне заняття 4, 5. Розвиток навичок налагодження
взаеморозумiння (4 гол.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,2,4
,Щодатковi: 2,3, 5

Практичне заняття 6,, 7, 8. Попередження конфлiктiв та основи

Назва змiстових модулiв, тем

о
Liодо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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Модуль 1. Розвиток комунiкативних умiнъ
Тема 1. Особливостi спiлкування,
його мета, завдання та функцii

10 6, 4

тема 2. Розвиток навичок
н€Lлагодження взаеморозумiння

10 4 6

Тема З. Попередження конфлiктiв
та основи безконфлiктноТ взаемодii

|2 6 6

Модульний контроль 2

Разом з4 16 16
N4одуль 2. Розвиток креатцвностi
Тема 1. Особливостi та принципи
креативного мислення

|2 6, 6

Тема 2. Формування позитивного
мислення та свiтосприйняття

I2 6 6

Модульний контроль 2

Разом 26 l2 |2
Усього 60 28 28

безконфлiктноi взаемодii (6 гол.)



Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,3
Додатковi:2,4,5

Модуль 2. Розвиток креативностi
Практичне заняття 9о 10о 11. Особливостi та принципи креативного

мислення (б гол.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,4
,Щодатковi: 1, б

Практичне заняття |2, t}o 14. Формування позитивного мислення та
життсвоi перспективи (б год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,3,4
Додатковi: 1, б

б. Контрольнавчальнихдосягнень
б.1. Система оцiнюваннrl навч€lльних досягнень студентiв

1 ми навчання

Вид дiяльностi студента

FoоЁ,
llчý
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Модуль 1 Молуль 2
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FЁ

чю
ý()о'г,
>,Е

Вiдвiдування лекцiй 1

Вiдвiдування семiнарсъких занять 1

Вiдвiдування практичних занrIть 1 8 8 6 6
Робота на ceMiHapcbKoMy заняттi 10

Робота на практичному заняттi 10 8 80 6 60
Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи
5 J 15 2 10

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ 30

Разом 12в 101

Максима-пьна кiлькiсть балiв: 229
229:|00:2,29. Стулент набрав Х балiв; Розрахунок: Х:2,29 : загальна

кiлькiстъ балiв.



6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнювання.
Yci завдання виконуються у редакторi WORD у виглядi комп'ютерного

файла з розширенням *.doc. IIIрифт TimesNewRoman 14. Мiжрядковий
iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм. та подаються на пiдсумковому заняттi
вiдповiдного модуля.

самостiйна робота 1. Особливостi спiлкування, його мета, завдання
тафункцii.-4год.

ПРОаНалiЗУЙте змiст опитув€lJIьника "Чи BMieTe Ви слгlо<ати" тазафiксуйте 12
характерИстик гаРногО сJýD€ча. Проаналiзуйте, як Ви можете набути данLD(

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 4

Щодатковi:2,5

самостiйна
взаеморозумiння. - б год.

Заповнити "Лист саiчrоусвiдомлення" на ocнoBi "Вiкна,rЩ:кохарi": огIисати
риси ватттого характеру, BaTTTi особ.гrивостi, уподобанrrя тощо, лсi знаlодяться у
"Вiдщритiй зонi", "Таемнiй зонi" та "Слiпiй зонi". Подумати, що може
зн€lходитись у 

О'Невiдомiй зонi" особистостi i якi методи iсrтуютъ дtя пiзнання
цiеi зони.

Критерii оцit*овання:
змiотовнiсть структури - З бали

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,2, 4

,Щодатковt:. 2, З, 5

Самостiйна робота 3. Попередження конфлiктiв та основи
безконфлiктноi взаемодii. - б год.

описати 2 конфлiктнi ситуацii з власного досвiду. Проаналiзувати
ситуацii за схемою: )ласники конфлiкту; причина конфлiкту; наслiдки
конфлiкry (короткотрив€Lла та довготривала перспектива); рекомендацii до
подолання конфлiкту (можливi стратегii подолання конфлiкту для кожного
уIасника подiй; примирення через використання "Я-висловлюваннrI або ж
подолання бар'ерiв у спiлкуваннi тощо).

Критерii оцiнювання:
змiстовнiсть структури - 3 бали

робота 2. Розвиток навичок налагодження

Рекомендованi джерела:



OcHoBHi: 2,3
!одатковi:.2,4,5

Самостiйна робота 4, Особливостi
мислення (б год.)

Прочитати TBip Рiчарла Баха <<Чайка на
викласти роздуми щодо прочитаного у есе.

Критерii оцir*ованrrя :

змiстовнiсть структури - З бали

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,4
.Щодатковi: 1,6

Самостiйна робота 5.
життсвоi перспективи 1б гол.)

та принципи

iм'я !жонатан

Критерii оцiнювання:
змiстовнiсть структури -З бали
вiдповiднiсть TeMi та стилю оформлення - 2 баsти

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2, 3, 4

Щодатковi: 1,6

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнюваннrl.
Модульний контроль здiйснюетъся пiсля auu.p-.""" вивчення

навчzLльного матерiаггу модуля у письмовому виглядi.
Студентам пропонуються декiлька вiдкритих запитань на якi потрiбно

дати розгорнуту вiдповiдъ.
Крumерii' оцiнювання:
Виконання завдань - максимум 25 балiв.

вiдповiднiсть TeMi та стилю оформленIц - 2 быти

Формування позитивного мислення та

нiнгiв, ix цiлi та тематичнi блоки>>

креативного

лiвiнгстон) та

Заповнити таблицю <Рiзновиди

Тренiнг особистiсного

Тренiнг розвитку життсвих
цiлей / перспектив
Тренiнг yпeBнeнocTi у собi

Тренiнг асертивностi

Тренiнг розвитку
креативностi

Тренiнг розвитку

.Nb Можливi Лiтераryра

1.

2.

a

4.

5.

6.



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерii
оцiнювання.

Формою пiдсумкового контролю з дисциплiни <Тренерсъкi студiii>.
Змiстового модуля <Тренiнг комунiкативностi та креативностi> е залiк. Залiк
виставляетъся за резулътатами набраних б алiв.

6.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 1 00-90
Дуже добре
.Щобре

82-89
75-81

Задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0.59
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8. Рекомендованi джерела
основна:
1. Безпалько О. Спiлкуемось та дiемо : навч.-метод. посiб. l

Безпалько О., Савич Ж. - К. : HayK.cBiT, 2002. - |l2 с.
2. <Будусмо майбутне р€вом): про|рама профiлактики конфлiктiв та

правопорушень серед учнiвськоi молодi : навчалъно-методичний посiбник [Л.
В. Зуб, Т. Л. Лях, Л. А. Мельник та iH.]; за ред. Т. В. Журавель, М. А. CHiTKo.

- К. : ТоВ "оБНоВА коМПАНI", 2016. - 298 с.
3. Грецов А.Г. Психологические тренинги с подростками / Грецов

А.Г. - СПб. : Питер, 2008. - 3б8 с.
4. Посiбник для тренера l МоЗ УкраТни та Корпорачiя Iнститут

,Щослiдженъ та Тренiнгiв JSI / [Г. М. Адамова, О.А. Бондаренко, О. В.
Грищенко та iH.]. - К. : [б.".], 20|2. - 99 с.

,Щодаткова:
1. Виноградська М. П. Тренiнг розвитку креативностi як метод

роботи практичного психолога / М. П. Вино|радська //'Збiрник наукових
праць Хмельницького iнституту соцiальних технологiй Унiверситету
"Украiна". -20L2. - Ns б. - С. 35-38.

2. ,Щжонсон Щевiд В. Соцiальна поихологiя : тренiнг
мiжособистiсного спiлкування l Щжонсон Девiд В. ; пер. з. англ. В. Хомика. -
К. : [б.в.],2003. -288 с,

3. Кузнецова I. В. Вербальне та невербальне спiлкування майбутнiх
лiкарiв / I. В. Кузнецова // Методологiя та практика лiнгвiстичноi пiдготовки
iноземних студентiв : матерiали Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квiтня 2013 р.,
XapKiB. Вип. 7 / ХНМУ. * Х., 2013. - С. l 17-120.

4. Програма тренiнгових занять кПрофiлактика конфлiктiв в
педагогiчному колективi Л{З> / [у*л. I. В. Заброцъка]. - Чернiвцi : Науково-
методичний центр практичноi психологii i соцiальноi роботи -2012. -З4 с.

5. CeMeHiB Н. М. CyracHi методи дослiдження проблематики
мiжетнiчних взасмин на мiжособистiсному piBHi / Н. М. CeMeHiB // Науковий
вiсник Львiвського державного унiверситету внутрiшнiх справ. серiя
психологiчна. - 20Iз. - Вип. 2. - С.60-69.

6. Тренiнг розвитку креативностi i творчих здiбностей
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://studme.com.ual

9. Додатковi ресурси (за наявностi)


