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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Змiстовий модуль кТренiнг комунiкативностi>
Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання Украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160

Курс 1

Семестр 1

Кiлькiсть змiстових модулiв з розшодiлом:
Обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
семестровий контроль
Самостiйна робота 28
Форма семестрового контролю

1,. Опис навчальноТ дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноТ дисциплiни
Метою викJIадання змiстового модуля <<Тренiнг комунiкативностi> е:

ознайомити студентiв з базовими положеннями теорii спiлкуваннrl та основ
безконфлiктноi взаемодii; сформувати у них навички напагодженнrI
взаеморозумiння та попередженнrI конфлiктiв.

Завданнями змiстового модуля <Тренiнг комунiкативностi)) е

оволодiння майбутнiми соцiальними педагогами такими компетенцiями: --,

- здатнiсть працювати у командi; здатнiсть до генерацii нових iдей,
творчого пiдходу до вирiшення професiйних завдань;

- здатнiсть до самостiйноi пiзнавальноi дiялъностi, самоорганiзацii та
саморозвитку; прагЕення до особистiсно-професiйного лiдерства та

успiху;
- здатнiсть органiзовувати та проводити соцiально-педагогiчний

тренiнг з рiзними категорiями клiентiв.

3. Результати навчання за дисциплiною
Здатнiсть продемонструвати базовi медико-соцiальнi, комунiкативнi,
психологiчнi та педагогiчнi знання з професiТ у процесi забезпечення
соцiально-педагогiчноТ дiяльностi з дiтъми, молоддю та сiм'ями.
Здатнiсть витримувати емоцiйне навантаження, пiдвищувати
професiйну компетентнiсть, здiйснювати професiйний саморозвиток.
Здатнiсть демонструвати культуру спiлкування, володiння державною
та iноземною мовами.



4. Структура навчальноi дисциплiни

Тематичний план для денноi форми навчання

5. Програма навчальноТ дисциплiни

Змiстовий модуль <<Тренiнг комунiкативностi>>
Модуль 1. Спiлкування - скJIадова частина успiшноi комунiкацii

Практичне заняття 1. Особливостi спiлкування, його мета, завдання Та

функцiТ (4 год.)
Меmа заняmmя., ознайомлення iз сутнiстю спiлкування, його функцiями

та умовами ефективного спiлкування.

Назва змiстових модулiв, тем
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Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:

св

но
д

(-):i
4
Е
Ф

(d

z
Ф
о

tr
ý1

F

Rон
q
ю
ь

дн
а
ь].

ф

ь].

Модуль 1. кСпiлкування - складова частина успiшноi комунiкацii>
Тема 1. Особливостi спiлкування, його
метао завдання та функцii

4 4

Самостiйна робота 1. Ефективне
спiлкyвання та взаемодiя

1 7

Тема 2. Вмiння слухати як запорука
ефективностi спiлкування

2 2

Тема 3. Розвиток навичок налагодження
взаемороз}мiння

8 8

Самостiйна робота 2. Особливостi
взасморозумiння

7 7

Модульний контроль 2
Разом 30 I4 |4

модуль 2. ксекрети успiшностi комунiкацiт>
Тема 4. Значення толерантностi у
ефективному спiлкуваннi

4 4

Тема 5. Роль вербальних та неверба;lьних
засобiв у спiлкуваннi

4 4

Самостiйна робота 3. Засоби спiлкування ] 7

Тема 6. Попередження конфлiктiв та
основи безконфлiктноi взаемодii

6 6

Саrлостiйна робота 4. Ефективна взаемодiя
ч спiлкуваннi

7 7

Модульний контроль 2
Разом 30 1,4 |4

Пiдготовка та lrроходження контрольних
заходiв

Усього 60 28 28

Завdання:



Рекомендована лiтература:
Основна: |r2,З,4,5
,Щодаткова: |,2,3,4

Практичне заняття 2. Вмiння слухати як запорука ефективностi

спiлкування (2 год.)
меmа заняmmя: тренування навичок активного слухання та

партнерськоi взасмодii.

'Tu"l|u!;rr' можливостi rIасникам проаналiзувати cBoi вмiння

сJIухання та особливостi слу(ання iнших;
TpeHyBaHHrI навичок активного слуханнrI та партнерСъкоi взаемодii;

,rроiлюсrрувати учасникам особливостi сприйнятгя рiзними

пюдьми однiеi й Tiei ж iнформацii в силу cBoik вiкових, професiйних або ж

iндивiдуальних характерологiчних особливостей;

сприяти формуванню взасмодiТ один з одним,

Рекомендована лiтература:
Основна: |,2,З,4,5
,Щодаткова: I,2,3,4

практичне заняття 3. Розвиток навичок налагодження взасморозумiння

(8 год.)
меmа заняmmя.. наданнrI iнформацii цlодо особливостей напагодженн,I

взаемодii та сприяти розвитку взаеморозумlння,

Завdання:
сприяння довiри один до одного;

сприяння розвитку умiння говорити побiжно i гнуrко, розгортати

бесiду в бажаному для себе напрямку;
сприяннrI розвитку умiння спiлкуватися в ситуац11

<iнформацiйного lrepeBalrTaжeнHя>> ;

де*онстрЪцiя можливостi i обмеженостi спiлкування без

використання мови, за допомогою малюнкiв;

розвиток вмiння управляти свотм емоцiйним станом;

розвиток yMiHb виразити себе невербальними засобами;

вiдпрацювання yMiHb емпатii розумiння,
Рекомендована лiтература:
Основна |,2,3,4,5
,Щодаткова: |,2,3,4



Модуль 2 Секрети успiшноотi комунiкацii
Практичне заняття 4. Значення толерантностi у ефективному спiлкУваннi

14 гол.)
Меmа заняmmя., ознайомлення iз сутнiстю толерантностi та осноВНИМИ

рисами толерантноi особистостi.
Завdання:

надання iнформацiТ у{асникам про cyTHicTb толерантностi Та

основними рисами толерантноi особистостi;
тренування умiння схв€lлювати партнера, демонструвати йомУ

свою поваry i готовнiсть до спiвпрацi;

розвиток навичок соцiальноТ перцепцiТ;

оцiнка власноi толерантностi.
Рекомендована лiтература:
Основна: I,2,3,4,5
Додаткова: |,2,3,4

Практичне заняття 5. Роль вербальних та невербальних засобiв у
спiлкуваннi (4 год.)

Меmа заняmmя., ознайомленнrI iз сутнiстю та ефективнiстю вербальних

та невербапъних засобiв спiлкування.

вербальних та невербальних заообiв спiлкування;

продемонструвати rIасникам двозначнiсть невербальних ЗаСОбiВ

при передачi почуттiв та скiльки рiзних почуттевих реакцiй можуть

викJIикати однi i Ti ж невербальнi засоби.
Рекомендована лiтература:
Основна; |,2,З,4,5
,Щодаткова; |,2,3,4

Практичне заняття 6. Попередження конфлiктiв та основи

безконфлiктноТ взаемодii (6 гол.)
меmа заняmmя., ознайомленIuI iз сутнiстю конфлiкту та ефективними

способами вирiшення конфлiктних ситуацiй.

побудовi у групi командного духу;
надання iнформацiТ уrасникам щодо рiзних cTopiH особистОстi та

особливостей сприйняття;
сприяти розвитку здiбностей самоаналiзу (на ocHoBi iнфОРМаЦii

про "BiKHo,Щжохарi"; сприяти вiдпрацюванню навичок надання та отримання

зворотного зв'язку щодо своеi особистостi);
6



людини.
-/ Рекомендована лiтература:

Основна: |,2,З, 4,5
.Щодаткова: |,2,З,4

б. Контроль навчальних досягнень

б. 1.Система оцiнюваннrl навч€Llrьних, досягнень студентlв

Вид дiяльностi студента

I
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Вiдвiдування лекцiй 1

Вiдвiдування семiнарських занять 1

вiдвiдування практичних занять 1 7 7 7 7

робота на семiнарськомy заняттi 10

робота на практичному заняттi 10 7 70 7
,l0

Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконаЕня, захист)

10

Виконання завдань для самостiйноi роботи 5 2 10 2 10
виконання модульнот роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНДЗ 30

Разом ||2 I1,2

Максимальна кiлькiс ть балiв : 224
Р озр ахун о к ко е ф iцi е нт а: 224 :| 00а,,24 ; К_-2,24

6.2.Завдання для самостiйноi роботи та критерii ii оцiнювання

Модуль 1. Спiлкування - скJIадова частина успiшноi комунiкацiТ
Самостiйна робота 1. Ефективне спiлкуванюI та взаемодiя (7 год.)

1. Скпасти список лiтераryри (не менше 15 джерел), в якiй розгляд€lються
питаншI ефективного спiлкування та розвитку навиtIок мiжособистiсноi
взаемодii.

2. Пiдгоryвати iнформацiйне повiдомлення <Активне сJýDGHHяI> (поняття,
сIfiадовi, прийоми тощо).

3. Проаналiзуйте змiст оIIитувЕLльника (IIи вмigге Ви сJIу)<aти) та
зафiксуйте 12 характеристик гарного слр(ача. Проаналiзуйте, як Ви можете
набуги даних характеристик.

Самостiйна робота 2. Особливостi взаеморозумiння (7 гол.)
1. Пiдготувати 5 вправ для проведення TpeHiHry комунiкативностi з

уtIнями старших класiв загапьноосвiтньоi школи, що стосуються питань
ефективноi взасмодiТ у спiлкуваннi.



Рекомендована лiтераryра:
Основна: |,2,З,4,5
,.Щодаткова: |,2,3,4

конфлiктiв>.

Модуль 2. Секрети успiшностi комунiкацii
Самостiйна робота 3. Засоби спiлкування (7 год.)

1. Опрацювати книry Алана Пiза <<}yloBa тiла> (<сЯзык телодвIlDкениЙ>),

зробити тезовий конспект з маJIюнкаrrци. ВиоIФемити рухи, пози, жести та iншi
неверба.itьнi засоби, що сприrIють ефективному спirпqуванню.

Самостiйна робота 4. Ефективна взаемодiя у спiлкуваннi (7 год.)
1. Пiдготувати iнформацiйне повiдомлення на тему <сЯ-висловлюваннЯ:

особливостi застосуВаннЯ конструКцii та ii ефективнiсть у попередженнi

2. Описати 2 конфлiктнi сиryацii з власного досвiду. Проаналiзувати

ситуацiI за схемою: r{асники конфлiкту; пршIина конфлiкту; наСлiДКИ

конфлiкту (короткотривала та довготривала перспектива); рекомендацii ДО

.rодопчr"" Ko"фniKTy (можливi стратегii подоланнrI конфлiкry для кожного

r{асника подiй; примирення через використанIUI <сЯ-висловлюваннrI)>;

подолання бар'срiв у спiлкуваннi тощо).
Рекомендована лiтература:
Основна; |,2,3,4,5
Додаткова: |,2,3,4

Kpumepit оцiнювання. Пtдсyмкова кiлькiсть балiв, набрана стуДенТаМИ За

виконання завдань з самостiйноТ роботи, е однiею з скJIадових поточноi

успiшностi студентiв з дисциплiни i при виставленнi загальноi кiлькОСтi баЛiВ

за поточну успiшнiсть додаеться з балами, одержаними за виконання iнших
видiв поточноi навч€lльноi роботи.

Самостiйна робота з кожноI теми за робочою навч€lльною програмою

оцiнюетьая у 5 балiв. Де 5 балiв, це коли робота студентом виконана в

повному обсязi, 4 бали - якщо робота виконана майже на 90о/о вiд загального

обсяry, З бали - обсяг виконаноi роботи становить 50% вiд загальНОГО

обсяry, 2 баsли - виконана частина роботи складае вiд 20О/о вiд загалЬнОГО

обсяry, 1 ба_rr - обсяг виконаних завдань скJIадае менше 10% вiд загЕLльного

обсяry.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критер11 оцlнюваннrl

Модулъний контроль знань здобувача першого (бакалаврськогО) РiВНЯ
здiйснюеться пО завершеНню вивчення Bcix тем змiстового модуля (модулiв)

на останньому контрольному заняттi.
Kpumepii оцiнювання. Проведення модульного контролЮ включае

контроль теоретичноi i практичноi пiдготовки студента з програмного

матерiалу навч€rпьноi дисциплiни. Модульна контролъна робота проходить у



формi тестування, яке включае 25 випадкових запитань з пройденого
матерiа-пу. .Що тесту вкJIючено запитання на одну, двi, багато з багатьох
правильних вiдповiдей. Максимальна кiлькiсть балiв яку студент може
отримати за виконання модульноi контролъноi роботи становить 25 балiв.
Правильна вiдповiдь на одне запитання- 7 бал.

6.4.Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
За змiстовим модулем - не передбачено навч€lльним планом.

6.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю
За змiстовим модулем - не передбачено навчЕLlrьним планом

6.6.Шкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованi джерела
Основна (базова)

1. Безпалько о., Савич Ж. Спiлкуемось та дiсмо : [навч.-метод. посiб.]. К. :

2.

J.

Навчалъна книга, 2002. ||2 с.
Панфилова А. П. Тренинг педагогического общения ; yle6, пособ, дпя

студ. вузов. М. Издателъскийц центр <<Академия>>,2006. З36 с,

Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом

вести... Тренинг устойчивости
: практ. пособие. М. : АРКТИ,

взаимодействии. СПб. : Речъ,2008. 208 с,

4. Фопель к. Технология ведения тренинга. Теория и практика, М,:

Генезис,2007.267 с.

5. Юдина И. Г. Когда не знаеш, как себя

подростков к коммуникативному стресу
2007.64 с.

,Щодаткова
1. Избуцкая н. в. Тренинг профессиоЕ.tлъной коммуникации соци€шъньIх

педагогов И социztпьных работников. Пракmuчна псttхолоziя mа

соцiалtьна робоmа.2007. Ng 3. С. 51-55.
2. Моrпана г. Б., Ршlнала н. в. Треш+rг <Фесурсы стрессоустойщлвосто>.

СПб. : Речь, 2009. 250 с.

Рязанова д. в. Тренинг с подростками: с чего начатъ? м., 200з,

Фил Рэйс, Бренlа Смит. 500 луrших советов тренеру. СПб.: Питер,

2002.128 с.

9. Додатковi ресурси (за наявностi)
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