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Результати навчання:

Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих
та великих групах.
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого
мислення, відкритості до нових знань, бути критичним
і самокритичним.
Демонструвати
уміння
креативно
вирішувати
проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та
застосовувати творчі здібності до формування
принципово нових ідей.
Володіти культурою мислення, технологією освоєння
соціального досвіду
Демонструвати
навички
командної роботи

взаємодії,

лідерства,

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з
метою донесення ідей, проблем, рішень та власного
досвіду в професійній сфері.
Уміти доносити результати діяльності до професійної
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та
повідомлення.
Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні
наслідки впровадження власних проектів.
Навички коуч-тренера щодо складання програми
психотренінгу,організовувати роботу групи, добирати
та застосовувати методи тренінгу.
Короткий зміст навчальної
програми:

Технологія проведення тренінгу особистісного
зростання. Теоретичні та методичні аспекти
проведення тренінгу особистісного зростання.
Правила роботи в групі. Вправи спрямовані на
знайомство та згуртування тренінгової групи.
Усвідомлення сильних сторін та саморозкриття
особистості.
Вправи спрямовані на усвідомлення сторін власної
особистості
і
можливостей;
підвищення
рівня
психологічної компетенції;
Розвиток упевненості в собі. Подолання
бар’єрів, які заважають повноцінному самовираженню
та самовдосконаленню.

Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):
Методи і критерії
оцінювання:
Рекомендована література:

Вправи спрямовані на розв’язання внутрішніх
конфліктів та самоактуалізацію особистості.
Поглиблення
навичок
самоаналізу
і
самовираження, глибокий і всебічний аналіз
особистості кожного учасника тренінгу.
Вправи спрямовані на розвиток інтересу до
самопізнання, прийняття себе; розуміння і прийняття
оточуючих.
Закріплення навичок і умінь особистісного
зростання. Підведення підсумків роботи групи та
розробка
перспективного
плану
подальшого
зростання.
Вправи спрямовані на розвиток вмінь побудови
гармонійних стосунків з оточуючими; отримання
душевної рівноваги та гармонії; отримання нових форм
самореалізації; складання рекомендацій на майбутнє.
Психологія
• усне опитування, участь в практиці заняття;
• підсумковий контроль (контрольний захід - залік)
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