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Результати навчання:

Мати навички обґрунтування дієвих інструментів
мотивування персоналу організації.
Знати сфери застосування психотренінгу, види і цілі
тренінгу у сучасній психології.
Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з
метою донесення ідей, проблем, рішень та власного
досвіду в професійній сфері.
Розуміти суть форм комунікативних зв’язків, що
творяться в умовах тренінгу (діалогічно-дискусійна,
ігрова, невербально-інтроспективна);
Уміти доносити результати діяльності до професійної
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та
повідомлення.
Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні
наслідки впровадження власних проектів.
Розуміти психологічні особливості тренінгової групи
та умови ефективності занять;
Розуміти вимоги до підготовки ведучих тренінгових
груп;
Знати особливості складання програми тренінгу та
організацію роботи групи.
Розуміти сфери застосування психотренінгу,види і цілі
тренінгових підходів, правила складання ефективної
тренінгової роботи.
Навички коуч-тренера щодо складання програми
психотренінгу,організовувати роботу групи, добирати
та застосовувати методи тренінгу.

Короткий зміст навчальної
програми:

Технологія проведення тренінгу. Теоретичні та
методичні
аспекти
проведення
тренінгу
комунікативності.
Специфіка комунікативного тренінгу, його мета,
завдання, засоби, кінцеві результати. Цілі, завдання й
принципи проведення базового тренінгу. Історія розвитку
тренінгу. Різні тренінгові моделі. Структура базового
тренінгу. Ритуальні тренінгові процедури: процедура
знайомства, збір очікувань/ побоювань, правила групової

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

роботи, постановка цілей на тренінг вправи, кінцеві
вправи. Знайомство та згуртування тренінгової групи.
Особливості проведення тренінгу комунікативності.
Комунікативна компетентність як інтегральна
якість особистості.
Історія підходів до вивчення спілкування.
Типології
спілкування.
Елементи
спілкування.
Феноменологія спілкування. Вербальна і невербальна
складові спілкування. Поняття
Подолання
комунікативних
бар’єрів
та
розвиток упевненості в собі.
Комунікативні бар’єри і способи їх подолання.
Прийоми активного слухання. Поняття зворотного зв’язку
та його функції в тренінгу. Зворотний зв’язок як предмет і
метод навчання. Характеристики, види і функції
зворотного звязку. Ігри, орієнтовані на отримання
зворотного зв’язку.
Стратегії ефективної комунікації
Довіра як основа ефективного спілкування.
Комунікативні
стратегії.
Мотивація.
Розмовний
рефреймінг. Калібрування стану. Відбудова. Техніка
активного слухання. Калібрування і сенсорна чутливість.
Модальності мови та візуальні ключі. Рапорт. Аналіз
ділової ситуації. Проблематизація. Цілепокладання.
Якоріння ресурсів. Рефлексія.
Особливості спілкування у конфліктних
ситуаціях
Еволюція уявлення про природу конфлікту.
Соціально-психологічні теорії конфлікту. Методи
дослідження конфліктів. Генезис конфлікту. Стратегія й
тактика поведінки в конфлікті. Фінали й наслідки
конфлікту. Прогнозування й попередження конфліктів.
Арбітраж. Посередництво. Переговори. Психотерапія
конфлікту.
Закріплення навичок ефективної комунікації.
Підведення підсумків роботи групи та розробка
перспективного плану подальшого зростання.
Розвиток вмінь побудови гармонійних стосунків з
оточуючими; отримання душевної рівноваги та гармонії;
повторення та засвоєння основних стратегій ефективної
комунікації; отримання нових форм самореалізації;
складання рекомендацій на майбутнє.
Психологія
• усне опитування, участь в практиці заняття;
• підсумковий контроль (контрольний захід - залік)
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