1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
основна
українська
5/150
2, 3
2, 3
5
5
150
70
10
70
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про процес
комунікації, набуття практичних навичок використання форм, прийомів,
інструментів соціально-психологічного тренінгу, що визначає поведінку
людини у спілкуванні, перцептивні здібності, корекцію і розвиток системи
відносин особистості.
Завдання:
• виявлення особливостей і складових процесу комунікації;
• підвищення комунікативної компетентності;
• формування навичок використання прийомів, вправ, технік соціальнопсихологічного тренінгу;
• формування системи практичних навичок організації роботи
тренінгових груп;
• вдосконалення навичок суб’єкт-суб’єктного спілкування майбутніх
фахівців.
3. Результати навчання за дисципліною
Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологічний
практикум з комунікації» у студентів формуються такі навчальні
компетентності:
• здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища,
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх

•
•
•
•
•
•

розв’язання;
навички ілюструвати прикладами закономірності та особливості
функціонування та розвитку психічних явищ;
здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей
розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних
завдань;
уміння здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати
власну позицію, робити самостійні висновки;
уміння складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій,
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту;
здатність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні
чи гендерні та вікові особливості;
уміння демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення
фахових завдань.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план навчальної дисципліни

1

2

3

4

5

6

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

7

8

Змістовий модуль 1. Комунікація як процес обміну ідеями та інформацією
Тема 1. Поняття про комунікацію, її види
Тема 2. Перешкоди та труднощі в комунікації
Модульний контроль
Разом

8
20
2
30

2

2

2

2

4
6

14

10

14

Змістовий модуль 2. Основи соціально-психологічного тренінгу
Тема 3. Соціально-психологічний тренінг у
розвитку комунікативних навичок
Тема 4. Оптимізація перцептивних процесів у
групі тренінгу
Модульний контроль
Разом

8

2

2

20
2
30

2

2

4
6

14

10

14

Змістовий модуль 3. Прийоми і практики соціально-психологічного тренінгу
Тема 5. Комунікативна компетентність та
практика її формування

10

Тема 6. Організація і проведення групової
20
дискусії
Модульний контроль
2
Разом 32

4

4

2

4

6

14

10

14

2
2

4
4

14

2

8

14

2

Змістовий модуль 4. Психологічний вплив і протидія впливу
Тема 7. Поняття про психологічний вплив
Тема 8. Техніки впливу та протидії впливу
Модульний контроль
Разом

8
20
2
30

2

2

Змістовий модуль 5. Т-групи як засіб розвитку психологічної спостережливості
Тема 9. Т-групи як психологічна практика
Тема 10. Підвищення саморозуміння та
розуміння інших в роботі Т-груп
Модульний контроль
Разом
Усього

8
2

2

2

4
4

14

8
46

14
70

2
150

2
12

2
12

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Комунікація як процес обміну ідеями та інформацією
Лекція 1. Поняття про комунікацію та її види (2 год)
Комунікація як процес двостороннього обміну ідеями та інформацією.
Міждисциплінарний характер комунікації. Функції комунікації. Структура комунікативної
ситуації. Комунікативні позиції. Цілі комунікації. Елементи комунікативного поля (норми,
стилі, скрипти, когнітивне навантаження, просторові і часові обмеження). Види
комунікації.
Основні поняття теми: комунікація, комунікативна ситуація, комунікативні позиції, цілі
комунікації, комунікативні бар'єри, міжособистісна комунікація, масова комунікація
Семінар 1. Особливості комунікативного процесу
Практичні 1-2. Вербальна і невербальна комунікація
Практичні 3-4. Навички самопрезентації
Практичне 5. Труднощі в комунікації, їх подолання
Змістовий модуль 2. Основи соціально-психологічного тренінгу
Лекція 2. СПТ як особлива форма навчання (2 год)

Соціально-психологічний тренінг як форма активного навчання. Суб’єкт-суб’єктне
спілкування як засіб і результат впливу. Тренінг як метод зміни поведінкового стереотипу
людини. Тренінг як засіб цілеспрямованої зміни групи. Принципи тренінгу.
Основні поняття теми: соціально-психологічний тренінг, активність, дослідницька
позиція, усвідомленість поведінки, партнерське спілкування
Семінар 2. Сприймання в структурі комунікативного акту.
Практичні 6-7. Тренінг як модель партнерських відносин
Практичні 8-9. Перцептивно орієнтований тренінг
Практичне 10. Невербальні сигнали та вербалізація в тренінгу
Змістовий модуль 3. Прийоми і практики соціально-психологічного тренінгу
Лекція 3-4. СПТ у розвитку комунікативних навичок (4 год)
Групові норми. Підготовка і проведення тренінгу. Зміст, план ведення занять. Ефекти
групової взаємодії. Рольові ігри у тренінгу. Групова дискусія як засіб дослідження
прийняття рішень групою. Розвиток спеціальних умінь в процесі СПТ. Поглиблення
досвіду аналізу ситуацій спілкування.
Основні поняття теми: групові норми, рольові ігри, групова дискусія, спеціальні уміння,
комунікативні навички
Семінар 3. Особливості проведення групової дискусії
Практичні 11-12. Техніки активного слухання в тренінгу
Практичні 13-14. Прийоми регулювання емоційного напруження
Практичне 15. Збагачення засобів комунікації в тренінгу
Змістовий модуль 4. Психологічний вплив і протидія впливу
Лекція 5. Психологічний вплив і протидія впливу (2 год)
Поняття про психологічний вплив. Психологічні засоби впливу. Непсихологічні засоби
впливу. Цілі впливу. Напад, примушування, його види. Переконуюча комунікація.
Використання технік аргументації, наполегливості, звернення до авторитету, коаліції.
Сугестивна комунікація як неаргументований вплив на співрозмовника /групу.
Маніпуляція як виклик до прихованої силової боротьби.
Основні поняття теми: вплив, аргументація, наполегливість, звернення до авторитету,
зараження, маніпуляція
Семінар 4. Маніпуляції в комунікації
Семінар 5. Діалог та його організація
Практичні 16-17. Прийоми психологічного впливу
Практичні 18-19. Техніки протидії впливу
Змістовий модуль 5. Т-групи як засіб розвитку психологічної спостережливості
Лекція 6. Т-групи як психологічна практика (2 год)
Т-групи в дослідженні міжособистісних відносин. Лабораторія дослідження змісту
взаємодії в групі. Експериментування як практика Т-груп. Дослідження і аналіз

переживань учасників. Принцип усвідомлення. Реалізація моделі керівництва, що
базується на співпраці ведучого та учасників. Прийоми створення атмосфери
психологічної безпеки в групі.
Основні поняття теми: Т-група, навчальна лабораторія, самопредставлення,
самоусвідомлення
Семінар 6. Діагностичні процедури в тренінгу.
Практичні 20-21. Дослідження взаємодії в Т-групах.
Практичні 22-23. Прийоми підвищення самоусвідомлення в тренінгу.

6. Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень студентів

1
1

2
1

2
1

1
2

1
2

1
1

1
1

10

1

10

1

10

1

10

2

20

1

10

1

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

10

5

50

5

50

5

50

4

40

4

40

5

2

10

1

5

1

5

1

5

1

5

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

97

88

97

максимальна
кількість балів

1
1

кількість
одиниць

1
1

кількість
одиниць

1
1

102

максимальна
кількість балів

Модуль 4

1
1

Разом

максимальна
кількість балів

Модуль 4

кількість
одиниць

Модуль 3

максимальна
кількість балів

Модуль 2

кількість
одиниць

Відвідування лекцій
Відвідування
семінарських занять
Робота на
семінарському занятті
Відвідування
практичних занять
Робота на практичному
занятті
Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної
роботи

кількість
одиниць

Вид діяльності
студента

Модуль 1

максимальна
кількість балів

Максимальна к-сть
балів за одиницю

6.1.

86

Максимальна кількість балів: 470
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу: 4,7
Підсумковий контроль: залік

6.2.

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Змістовий модуль 1.
Комунікація як процес обміну ідеями та інформацією
Тема 2. Перешкоди та труднощі в комунікації – 14 год.

Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйте по 1 вправі, спрямованій на
розвиток навичок самопрезентації, і дві вправи, спрямовані на виявлення/
подолання труднощів у комунікації - 5 балів.

Проведіть спостереження за сигналами невербальної комунікації протягом 15 днів.
Фіксуйте у таблицю (окремими колонками) дату; людину, за якою спостерігали,
опис ситуації; невербальний прояв, його інтерпретацію - 5 балів.
Змістовий модуль 2. Основи соціально-психологічного тренінгу
Тема 4. Оптимізація перцептивних процесів у групі тренінгу – 14 год.
Користуючись поданою літературою, підготуйте конспект заняття СПТ, мета якого
– розвиток комунікативних навичок. Тривалість – 2 год. Подайте тему, мету,
перелік вправ із завданнями до кожної та часовими проміжками – 5 балів.
Змістовий модуль 3.
Прийоми і практики соціально-психологічного тренінгу
Тема 5. Організація і проведення групової дискусії – 14 год.
Підготуйте власну програму СПТ, спрямовану на розвиток навичок партнерського
спілкування. Час – 2 дні по 6 год. Вкажіть мету, завдання, контингент учасників.
Окремими блоками подайте назви вправ, їх завдання (діагностичні/формувальні),
короткий опис. Обсяг – 3-4 сторінки А4 – 5 балів.
Змістовий модуль 4.
Психологічний вплив і протидія впливу
Тема 9. Техніки впливу і протидії впливу – 14 год.
Опишіть ваше використання технік впливу та протидії впливу. Проведіть
самоспостереження за використанням технік впливу та протидії впливу протягом
10 днів. Результати внесіть у таблицю (4 стовпчики): дата; опис ситуації, назва та
суть техніки, прийому впливу/протидії впливу; ефективність використання – 5
балів.
Змістовий модуль 5.
Т-групи та розвиток психологічної спостережливості
Тема 10. Підвищення саморозуміння та розуміння інших в Т-групах – 14 год.
Підготуйте 4 вправи для дослідження взаємодії в групі, для кожної сформулюйте
завдання, опис, запитання до учасників – 5 балів.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Модульні контрольні роботи виконуються в електронній комбінованій
формі.
Таблиця 6.3.1
Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт
Змістовий блок і його призначення
Перший
(визначення
якості тести
володіння базовими поняттями)

Форма

Максимальна
кількість балів
15

Другий (виявлення здатності до
аналізу, синтезу, конкретизації й
узагальнення
змісту
навчальної
дисципліни)
Третій (встановлення спроможності
до застосування знань на практиці)

6.4.

запитання,
що 4
передбачає
розгорнуту відповідь
психологічна задача

6

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку.
Таблиця 6.4.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Рейтингова Оцінка за 100оцінка
бальною
шкалою

Значення оцінки

A

90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними
недоліками

B

82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь)
в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих
(грубих) помилок

C

75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D

69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності

E

60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий
рівень знань (умінь)

FX

35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання

F

1-34 балів

Незадовільно з обов'язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань
(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
Навчально-методична картка дисципліни «Психологічний практикум з комунікації» для студентів галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія
Разом: 150 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 12 год., практичні заняття – 46 год., модульний контроль – 10 год., самостійна робота – 70 год.
Назва
модуля

Змістовий модуль 1.
Комунікація як процес обміну
ідеями та інформацією

Змістовий модуль 2. Основи
соціально-психологічного
тренінгу

102 бали

97 балів

К-ть
балів
за мод.
Теми
лекцій

Теми
семінарів

Теми
практ.
занять

Види
поточ.
конт.
Самост. Р
робота

Змістовий модуль 3.
Прийоми і практики
соціально-психологічного
тренінгу

88 балів

1. Поняття про комунікацію
та її види (1 бал)

2. СПТ як особлива форма
навчання (1 бал)

3-4. СПТ у розвитку

1. Особливості

2. Сприймання в структурі
комунікативного акту (11
балів)
6-7. Тренінг як модель
партнерських відносин (22
бали)
8-9. Перцептивно
орієнтований тренінг (22
бали)
10. Невербальні сигнали та
вербалізація в тренінгу (11
балів)

комунікативного процесу
(11 балів)
1-2. Вербальна і невербальна
комунікація (22 бали)
3-4. Навички само презентації
(22 бали)
5. Труднощі в комунікації, їх
подолання (11 балів)

Змістовий модуль 4.
Психологічний вплив і
протидія впливу

97 балів

Змістовий модуль 5. Т-групи
та розвиток психологічної
спостережливості

86 балів

5. Психологічний вплив і
протидія впливу (1 бал)

6. Т-групи як психологічна
практика (1 бал)

3. Особливості
проведення групової
дискусії (11 балів)

4.Маніпуляції в комунікації
(11 балів)
5. Діалог та його організація
(11 балів)

6. Діагностичні процедури
в тренінгу (11 балів)

11-12. Техніки активного
слухання в тренінгу (22
бали)
13-14. Прийоми
регулювання емоційного
напруження (22 бали)
15. Збагачення засобів
комунікації в тренінгу (11
балів)

16-17. Прийоми
психологічного впливу
(22 бали)
18-19 Техніки протидії впливу
(22 бали)

20-21. Дослідження
взаємодії в Т-групах (22
бали)
22-23. Прийоми
підвищення
самоусвідомлення в
тренінгу (22 бали)

комунікативних
навичок (2 бали)

МКР 1 - 25 балів

МКР 2 - 25 балів

МКР 3 - 25 балів

МКР 4 - 25 балів

МКР 5 - 25 балів

10 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

Рейтингові
бали

Загальна кількість балів – 470
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 4,7

Основна література:
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2. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз/ За заг. ред.
С. Максименко. — К.: Главник, 2005.- 112 с.
3. Теорія та практика психологічного тренінгу – К, 2004. Режим доступу:
https://subject.com.ua/pdf/215.pdf
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В. М. Федорчук. - К. : ЦУЛ, 2014. - 250 с.
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Додаткова література:
Технології навчання дорослих / упоряд. : О. Главник, Г. Бевз. - К. :
Главник, 2006. - 128 с.
Петровская Л.А. Общение - компетентность - тренинг. - М.: Смысл,
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–
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изд., дополн. и перераб.] / А.С. Прутченков. - М.: Изд-во ЭКСМО ПРЕСС, 2001. - 640 с.
Психогимнастка в тренинге / под ред. К. Ю. Хрящевой. - СПб.: Речь,
Институт тренинга, 2000. - 256 с.
Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы:
теория и практика; пер. с анг. / К. Рудестам.- М.: Прогресс, 1993. -386 с.
Сидоренко Е.Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПБ.,
2017.
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взаимодействии. - СПб.: Речь, 2008. - 208 с.
Додаткові ресурси

1. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П.П. Горностая,
Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.–320 с.

