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вибіркова
Метою
викладання
навчальної
дисципліни «Тренінг особистісного
зростання» є засвоєння студентами
специфіки особистісного зростання та
організації
тренінгів особистісного
зростання для населення.
Загальні компетентності
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями.
ЗК5. Здатність
бути
критичним
і
самокритичним.
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського

(вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності
СК11. Здатність до особистісного та
професійного самовдосконалення, навчання
та саморозвитку.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Модуль І Самопізнання власної особистості та пізнання партнерів по
спілкуванню.
Тема 1.1 Знайомство та встановлення групових правил.
Розкриття предмету та завдання дисципліни «Тренінг особистісного зростання».
Роль комунікативних здібностей у діяльності психолога-тренера. Самодіагностика
розвитку комунікативних навичок, успішності їх використання. Визначення
очікування від тренінгу. Презентація формату тренінгової роботи та визначення
основних принципів особистісного розвитку. Знайомство учасників групи між
собою та з тренером. Визначення основних групових правил, що сприятимуть
ефективнішій взаємодії учасників між собою та, відповідно, досягненню
поставлених задач. Використання психогімнастичних вправ та рефлексії виконаних
завдань.
Тема 1.2 Самопрезентація та вміння керувати аудиторією.
Визначення змін, що відбуваються у комунікативному розвитку учасників та
очікувань від запропонованої теми тренінгового заняття. Самопрезентація
учасниками один одного. Виявлення основних комунікативних стратегій у
власному житті та визначення їхньої ефективності/неефективності. Розвиток
вміння представляти себе на широку аудиторію та вміння керувати увагою
слухачів під час власної доповіді. Виконання психогімнастичних вправ та рефлексії
виконаних завдань.
Тема 1.3 Розвиток комунікативної толерантності.
Поняття про комунікативну толерантність. Визначення основних відмінностей
толерантності від абсолютного погодження та відсутністю власної позиції.
Актуалізація досвіду толерантної поведінки. Вправи на розвиток толерантності,
розуміння та прийняття позицій інших учасників міжособистісної взаємодії.
Виконання психогімнастичних вправ та рефлексії виконаних завдань.
Тема 1.4 Розвиток рефлексивності учасників тренінгу.
Поняття про рефлексивність та її важливість у життєдіяльності людей. Роль
рефлексивності у самопізнанні та вмінні об’єктивності оцінювати власні помилки
та успіхи. Самодіагностика власного розвитку рефлексивності. Виконання вправ на
вміння пізнавати себе та відслідковувати власні поведінкові та емоційні зміни.
Виконання психогімнастичних вправ та рефлексії виконаних завдань.
Модуль ІІ Комунікативна компетентність учасників тренінгової групи
Тема 2.1 Психологічні особливості групової взаємодії.
Поняття про малу соціальну групу. Особливості міжособистісної взаємодії
учасників малої соціальної групи та виявлення основних закономірностей групової
динаміки.
Актуалізація
досвіду
групової
взаємодії.
Причини
успішності/неуспішності групової взаємодії. Роль психологічної позиції рівності у

комфортному перебуванні кожного учасника у взаємодії.
Тема 2.2. Причини конфліктів та способи їх подолання.
Поняття про конфлікт. Міжгрупові конфлікти. Міжособистісні конфлікти.
Внутрішньоособистісні конфлікти. Причини виникнення конфліктів. Актуалізація
досвіду перебування у конфліктних ситуаціях та шляхів їх вирішення. Стратегії
вирішення конфліктних ситуацій (за К,Томасом). Вправи на визначення схильності
до конфліктів. Вправи на відпрацювання різноманітних стратегій вирішення
конфліктів. Виконання психогімнастичних вправ та рефлексії виконаних завдань.
Тема 2.3 Розвиток навичок активного слухання.
Поняття про активне слухання. Роль вміння активно слухати в побудові
ефективних взаємодій. Рольові ігри на розвиток активного слухання у
міжособистісний
взаємодії
учасників
тренінгової
групи.
Виконання
психогімнастичних вправ та рефлексії виконаних завдань.
Тема 2.4. Розвиток вміння аргументувати власні позиції.
Особливості психологічного впевненості у дебатах та суперечках. Вміння
аргументувати власну позиції. Розуміння протилежної позиції та вміння знаходити
позитивні сторони у них. Вправи на вміння аргументувати власну позицію.
Виконання психогімнастичних вправ та рефлексії виконаних завдань.
Тема 2.5. Аналіз розвитку комунікативних здібностей.
Актуалізація досвіду роботи у групі та порівняння відмінностей у виявленні
комунікативних здібностей на початку вивчення дисципліни та на етапі
завершення. Самодіагностика розвитку комунікативних здібностей. Виявлення
основних змін у особистісній взаємодії із оточуючими. Підведення підсумків
тренінгового курсу та спів падіння результатів із бажаними очікуваннями.
Визначення основних завдань для подальшого саморозвитку. Рефлексія отриманих
знань, вмінь та емоційних вражень.
ПР10. Формулювати думку логічно,
Програмні результати навчання

доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання
відповідно до культуральних особливостей
співрозмовника.
ПР13.
Взаємодіяти,
вступати
у
комунікацію, бути зрозумілим, толерантно
ставитися до осіб, що мають інші
культуральні
чи
гендерно-вікові
відмінності.
ПР15. Відповідально
ставитися
до
професійного самовдосконалення, навчання
та саморозвитку.

При проведенні поточного контролю
використовуються наступні форми:
перевірка конспекту лекцій, опитування,
оцінювання виступів студентів та їхньої
участі у дискусії
Формою підсумкового контролю є
іспит, що включає в себе теоретичні та
практичні завдання
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Форми поточного та підсумкового
контролю

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, додатково набраних на підсумковому
контролі (залік)
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка в
Оцінка за
Оцінка за шкалою ECTS
балах
національною
Оцінка
Пояснення
шкалою
«Відмінно» - теоретичний зміст курсу
90 - 100
Відмінно
А
освоєний цілком, необхідні практичні
(зараховано)
навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені
програмою
навчання,
виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу
80 – 89
Добре
В
освоєний цілком, необхідні практичні
(зараховано)
навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані, якість виконання
більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з
двома – трьома незначними помилками.
«Добре» - теоретичний зміст курсу
75 – 79
С
освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з
однією – двома значними помилками.
«Задовільно» - теоретичний зміст курсу
65 – 74
Задовільно
D
освоєний не повністю, але прогалини не
(зараховано)
носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані,
більшість
передбачених
програмою
навчання навчальних завдань виконано,
деякі з виконаних завдань містять
помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» - теоретичний зміст курсу
60 – 64
Е
освоєний частково, деякі практичні
навички роботи не сформовані, частина

21 – 59

1 – 20

передбачених
програмою
навчання
навчальних завдань не виконана, або
якість виконання деяких з них оцінена
числом балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімум критеріїв
оцінки.
«Умовно незадовільно» - теоретичний
Незадовільно
FX
зміст курсу освоєний частково, необхідні
(не зараховано)
практичні навички роботи не сформовані,
більшість
передбачених
програм
навчання,
навчальних
завдань
не
виконана, або якість їхнього виконання
оцінена числом балів, близьким до
мінімального, при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних
завдань (з можливістю повторного
складання), робота, що потребує доробки.
F
«Безумовно
незадовільно»
теоретичний зміст курсу не освоєний,
необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні
завдання
містять
грубі
помилки,
додаткова
самостійна
робота
над
матеріалом курсу не приведе до
значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує
повної переробки.
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