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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Для  професійної  діяльності  практичного  психолога  навички  ефективної
комунікації  є  базовими.  В  процесі  підготовки  зазначеного  фахівця  необхідно
сформувати  вміння  уважно  слухати,  бути  емпатійним,  будувати  середовище
довіри  та  давати  співрозмовнику  відчуття  підтримки,  отримувати  та  надавати
конструктивний зворотній зв’язок.

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної системи організації навчання. 

Мета  курсу – сприяти  усвідомленню  студентами  значення  ефективної
професійної  комунікації  та формуванню основних професійних комунікативних
умінь.

Завдання курсу:
- ознайомити студентів із складовими тренінгу комунікативних умінь;
- надати  методичні  коментарі  стосовно  специфіки  проведення  тренінгу

комунікативних умінь;
- надати інформацію про ефективні комунікативні техніки;
- розвивати професійні комунікативні уміння та навички. 

  На завершення курсу студенти оволодіють знаннями про:
- значення спілкування у процесі життєдіяльності людини та професійній
діяльності практичного психолога;

- сутність і роль вербальних та невербальних засобів спілкування;
- ефективні прийоми комунікації.

Набудуть такі уміння та навички: 
- активного слухання;
-  уміння  адекватно  висловлювати  свої  почуття  та  розуміти  почуття  інших

людей;
-  безконфліктного  спілкування,  а  також  конструктивної  поведінки  в

конфліктних ситуаціях;
- вербального та невербального спілкування;
- співпраці у групі;
- самоаналізу та рефлексії.

Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом на  вивчення  дисципліни
становить 72 години із них: практичні заняття – 28 год., індивідуальна робота – 4
год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 36 год.

Вивчення  навчальної  дисципліни  «Тренінг  комунікативних  умінь»
завершується складанням заліку. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: Напрям,
спеціальність,
освітньо-
кваліфікаційний
рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

Кількість
кредитів,
відповідних
ЕСТS: 
2 кредити

Змістові модулі:
1 модулі

Загальний  обсяг
дисципліни
(години): 
72  год.

Кількість 
годин на 
тиждень: 

2 год.

Шифр та
назва напряму
0301 „Соціально-
політичні науки”

   

Шифр та назва 
напряму:

  6.030103 „Практична 
психологія”

6.030102 «Психологія»

Освітньо-
кваліфікаційний
рівень:

«бакалавр»

Нормативна

Рік підготовки: 2.

Семестр: 3 - 4. 

Аудиторні заняття: 32 год.
з них:

Семінарські: 24 год.
Індивідуальна робота: 4 год.

Самостійна робота: 36 год.

Модульний контроль: 4 год.

Вид контролю: залік  .
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
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Змістовий модуль І

Комунікативна компетентність як основа ефективного професійного
спілкування 

1. Тема 1. Базові засади тренінгу 
креативності.

22 8 8 2 12

2. Тема 2. Техніки ефективної комунікації.
24 12 10 2 12

3. Тема 3. Відпрацювання навичок 
комунікативної компетентності.

26 12 10 2 2 12

Всього за навчальним планом: 72 32 24 4 4 36
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ІІІ. ПРОГРАМА

Змістовий модуль 1 

Комунікативна компетентність як основа ефективного професійного
спілкування 

Тема 1: Базові засади тренінгу комунікативних умінь (8 год.).
Практичне заняття 1 – 2: Опрацювання структурних компонентів тренінгу

комунікативних умінь.
Практичне заняття 3 – 4: Напрацювання основних понять теми. Значення та

зміст комунікативної  компетентності.

Модульний контроль № 1.

Тема 2: Техніки ефективної комунікації (10 год.).
Практичне заняття 5 – 6: Діагностика комунікативних умінь.
Практичне заняття 7 – 9: Ефективні комунікативні техніки.

Тема 3: Відпрацювання навичок комунікативної компетентності (10 год.).
Практичне заняття 10 – 11: Техніки регулювання емоційного напруження.
Практичне заняття 12:  Зворотній зв'язок і його роль у спілкуванні
Практичне заняття 13 – 14: Відпрацювання навичок ефективної комунікації. 

Модульний контроль № 2.
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Тренінг комунікативних умінь»

Разом: (72) год.:  практичні заняття – 28 год., індивідуальна робота – 4 год., модульний контроль – 4 год.,
самостійна робота – 36 год., підсумковий контроль – ПМК.

Модулі  І
Тема Комунікативна компетентність як основа ефективного професійного спілкування

Кількість балів за
модуль 219 балів

Практичні 22 бали 22 бали 22 бали 22 бали 22 бали 22 бали 22 бали

Теми
практичних 
занять 

Тема 1 Тема 2 Тема 3

№ 1- 2  
Опрацювання 
структурних 
компонентів 
тренінгу

№ 3 – 4 
Значення та 
зміст 
комунікативної  
компетентності

№ 5 – 6 
Діагностика 
комунікативних 
умінь

№ 7 – 9 
Ефективні 
комунікативні 
техніки

№  10 – 11 
Техніки 
регулювання
емоційного 
напруження

№ 12 
Зворотній 
зв'язок і його 
роль у 
спілкуванні

№ 13 – 14 
Відпрацювання
навичок 
активного 
слухання

Самостійна
робота 5 балів 5 балів 5 балів

Види
поточного
контролю

Модульний контроль № 1 (25 балів) Модульний контроль № 2 (25 балів)

Підсумковий
контроль ПМК



V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1 : Вступ до теми спілкування

Практичне заняття 1.
Вступ до теми. Мета, завдання тренінгу. Шкала самооцінки. 
Вправа на знайомство «Бінго».
Прийняття правил групової взаємодії.
Визначення очікувань учасників тренінгу.

Практичне заняття 2.
Визначення основних понять тренінгу. 
Самоаналіз особистісної комунікативної компетентності.
Напрацювання поняття спілкування. 
Інформаційний  блок «Три сторони спілкування».
Визначення змісту поняття комунікативна компетентність. ст. 59 сидоренко
Тест «Оцінка комунікативних здібностей».
Визначення самооцінки учасників.

Практичне заняття 3.
Формування уявлення про власну розкутість у спілкуванні.
Формула незакомплексованості у спілкуванні.
Вправа на розвиток навичок зорового контакту «Очі в очі».
Вправа на зняття  горлового блоку «Ферма».

Практичне заняття 4.
Зворотній зв'язок і його роль у спілкуванні.
Вправа «У мене найкраще виходить…».
Вправа «Зворотній кадр».
Підведення підсумків дня.

Рекомендована література:
1. 1. Безпалько О., Савич Ж. Спілкуємось та діємо: Навч.-метод. посіб. – К.,

2002. – 112 с.
2. Лидер будущего: новое видение, стратегии и практика: Метод. пособие по

проведению тренинга / И. Братусь, А. Гулевская-Черниш, Н. Доценко и др.;
Под общей ред. Г. Лактивоновой. – К., 2001. – 122 с.

3. Фопель  К.  Как  научить  детей  сотрудничать?  Психологические  игры и
упражнения. – М., 2001.



4. Сидоренко  Е.В.  Тренінг  комунікативної  компетентності  в  діловому
спілкуванні. – СПб.: Речь, 2003.

Тема 2: Техніки ефективної комунікації
Практичне заняття 5. 

Значення невербального спілкування для ефективної комунікації.
Вправа «Інтерв’ю».
Повторення правил – творчі завдання в малих групах.
Вербальні та невербальні засоби спілкування.
Вправа «Подарунок».
Відпрацювання навичок невербального спілкування.

Практичне заняття 6. 
Особливості вербального спілкування.
Засоби вербального спілкування.
Техніки постановки запитань.
Техніки вербалізації.
Відпрацювання навичок вербального спілкування.

Практичне заняття 7. 
Комунікативні техніки.
Конструктивна критика.  Вправа «Але».
Я – повідомлення.Васильев ст.177
Класифікація технік активного слухання. Ст. 101 сидоренко 

Практичне заняття 8. 
Техніки регуляції емоційного напруження.
Підкреслення спільності.
Вербалізація почуттів.
Вправа «Повага -  зневага» ст. 79 Касаткин
Вправа «Зворотній кадр».

Рекомендована література:
1. Семиченко В.А.  Психологія спілкування. – К.: «Магістр-С», 1998.
2. Ежова Н.Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги. – Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2006.
3.  Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга: Учебное пособие. –

М.: Академия, 2001. – 224 с.
4. Девід Лі. Практика групового тренінгу. – СПб.: Пітер, 2002. – 224 с.
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5. Леслі Рай. Развитие навыков эффективного общения. – СПб.: Питер, 2002.
– 288 с.

Тема 3: Відпрацювання навичок комунікативної компетентності
Практичне заняття 9. 

Типові ситуації спілкування.
Робота в малих групах «У нас спільне відмінне».
Творчі завдання «Правила».
Вправа «Як ми вітаємось».

Практичне заняття 10. 
Розвиток комунікативних умінь.
Уміння сказати «Так» і «Ні».
Як висловити прохання.
Вправа «Дякую».

Практичне заняття 11.- 12
Шкала самооцінки.
Анкетування «Мої досягнення».
Надання зворотнього зв’язку групі.
Підведення підсумків роботи, Вправа «Телеграма».

 Рекомендована література:
1. Джонсон  Девід  В.  Соціальна  психологія:  тренінг  міжособистісного
спілкування / Пер. з англ. В. Хомика. – К., 2003. – 288 с.
2. Петровская  Л.А.  Компетентность  в  общении:  социально-
психологический тренинг. – М.: МТУ, 1990. – 216 с.
3. Касаткин С. Мастер общения – СПб: Питер, 2001.
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1. Вступ до теми спілкування.
1. Скласти список літератури (не менше 15 джерел), в якій розглядаються

питання ефективного спілкування та розвитку навичок міжособистісної взаємодії. 
2. Підготувати інформаційне повідомлення “Активне слухання” (поняття,

складові, прийоми тощо). 
3. Проаналізуйте  зміст  опитувальника  “Чи  вмієте  Ви  слухати”  та

зафіксуйте 12 характеристик гарного слухача. Проаналізуйте, як Ви можете набути
даних характеристик. 

Тема 2. Техніки ефективної комунікації.

1. Підготувати  5  вправ  для  проведення  тренінгу  комунікативності  з
учнями  старших  класів  загальноосвітньої  школи,  що  стосуються  питань
ефективної взаємодії у спілкуванні. 

2. Опрацювати  книгу  Алана  Піза  “Мова  тіла”  (“Язик  телодвижений”),
зробити  тезовий  конспект  з  малюнками.  Виокремити рухи,  пози,  жести  та  інші
невербальні засоби, що сприяють ефективному спілкуванню. 

3. Підібрати тести для визначення комунікативних умінь. 

Тема 3. Відпрацювання навичок комунікативної компетентності

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему “Я-висловлювання:
особливості  застосування  конструкції  та  її  ефективність  у  попередженні
конфліктів”. Навести приклад.

2. Значення  невербального  спілкування  для  ефективної  комунікації.
Підібрати вправи для розвитку невербальних навичок спілкування.

3. Підготувати інформаційне повідомлення про техніки психологічного
захисту у спілкуванні.
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VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
9.

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Тренінг комунікативності»

оцінюються  за модульно-рейтинговою  системою,  в  основу  якої  покладено

принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,

накопичувальної  системи  оцінюванння  рівня  знань,  умінь  та  навичок;

розширення кількості підсумкових балів до 100.

10. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового

оцінювання  здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної  карти  (п.  ІV),  де

зазначено види й терміни контролю.  Систему рейтингових балів для різних видів

контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS)

шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2. 
11.

Таблиця 7.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

 №
з/п Вид діяльності

Кількість рейтингових
балів

2 Відвідування практичних занять 14 х 1=14

3. Практичні заняття 14 х 10=140

6. Модульна контрольна робота 2х25=50
7. Самостійна робота 3х5=15
8.

Загальна сума балів за роботу в семестрі 219
Коефіцієнт 2,19 Всього:

219: 2,19=100

Підсумковий рейтинговий бал (залік) 100
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VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія, дебати. 
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи,  інтерактивні,  рольові  ігри,  програвання  життєвих

ситуацій .
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача;

самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних  навчальних
проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації   навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення
ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості  (метод  цікавих
аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 опорні конспекти практичних занять (тренінгу);

 робоча навчальна програма;

 збірка  контрольних  завдань  для  тематичного  (модульного)  оцінювання

навчальних досягнень студентів;

13



ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Безпалько О.,  Савич Ж. Спілкуємось та діємо: Навч.-метод.  посіб. –  К.,
2002. – 112 с.

2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга: Учебное пособие. –
М.: Академия, 2001. – 224 с.

3. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2008. – 160с.
4. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг

как инструментальное действие. – СПБ.: Речь, М.: Смісл, 2002. – 80 с.
5. Кей  Торн,  Дэвид  Маккей.  Тренинг.  Настольная  книга  тренера.  –  СПб.:

Питер, 2002. – 208 с.
6. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический

тренинг. – М.: МТУ, 1990. – 216 с.
7. Фопель К. Технологія ведення тренінга. Теорія та практика. – М.: Генезис,

2003. – 272 с.

Додаткова:
1. Большаков  В.Ю.  Психотренинг. Социодинамика,  игры,  упражнения.  –

СПб., 1996.
2. Былеева Л.В. Подвижные игры. – М., 1974.
3. Кияшко  Л.А.  Проблема  формирования  толерантных  взаимоотношений

подростков  разных  национальностей  и  беженцев,  проживающих  в
Украине. – К., 2002. – 94с.

4. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. – М., 2001.
5. Марсанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: Когито-Центр,

2001. – 251 с.
6. Морева Н.А. Тренинг педагогического общения. – М., 2003.
7. Никандров В.В. Антитренинг, или Контуры нравственных и теоретических

основ психотренинга: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2003. – 176 с.
8. Психогимнастика в тренинге /  Под ред.  Н.Ю. Хрящевой.  –  СПБ.:  Речь,

Институт Тренинга, 2001. – 256 с.
9. Рязанова Д.В. Тренинг с подростками: с чего начать? – М., 2003.
10. Смид Р. Груповая работа с детьми и подростками. – М., 2000.
11.Фил Рэйс, Бренда Смит. 500 лучших советов тренеру. – СПб.: Питер, 2002.

– 128 с.

14


	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

