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1. ВСТУП 

 
Володіння соціальними компетенціями сприяє самореалізації студента, підвищує 

його можливості успішного працевлаштування, а також сприяє конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці. В основу курсу покладено освітньо-професійна програма 

підготовки магістра галузі знань 05 – соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 

– психологія. 

«Тренінг соціальних компетенцій (Soft skills)» належить до нормативних навчальних 

дисциплін. На денній формі навчання її викладають на першому курсі магістерської 

програми у першому та другому семестрі. Курс передбачає 90 год. (3 кредити), з яких 32 

год. аудиторних (семінарсько-практичних) і 58 год. самостійної роботи. Формою 

контролю знань є іспит (письмові тести), які складають на платформі MOODLE. 

Основні завдання курсу: ознайомити студентів із основними навичками, 

необхідними для успішного розвитку в особистісній, академічній і професійній сферах,  

ознайомити студентів із алгоритмами формування соціальних компетенцій, за допомогою 

виконання практичних завдань, закласти основи формування навичок критичного 

мислення, рефлексивного мислення, активного слухання, презентаційних та інших 

навичок; закласти основи розуміння відповідальності за результат власного навчання, 

особистого та професійного розвитку. 

Прослухавши курс, студенти повинні знати зміст соціальних компетенцій, 

необхідних для успішного розвитку в особистісній, академічній і професійній сферах; 

техніки і методи формування соціальних компетенцій; сучасні психологічні теорії, що 

стосуються розвитку соціальних компетенцій (теорії мотивації, теорії самоменеджменту,  

тайм- менеджменту тощо). Вивчення дисципліни передбачає формування в студентів 

вміння користуватися алгоритмами формування соціальних компетенцій; мати 

сформовані основи ряду соціальних компетенцій, як-от навичок активного слухання, 

надання і отримання зворотнього зв'язку, публічного виступу тощо; за допомогою 

навичок рефлексивного мислення аналізувати власну діяльність з метою виявлення її 

слабких сторін, над якими варто надалі працювати. 

Дисципліна «Тренінг соціальних компетенцій (Soft skills)» спрямована на 

формування у студентів таких загальних компетентностей: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 Здатність розробляти та управляти проектами. 

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Дисципліна «Тренінг соціальних компетенцій (Soft skills)» спрямована   на 
формування у  студентів таких спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

 Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та / або практики. 

 Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і техніки практичної діяльності. 

 Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік. 

 Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для 

різних категорій населення у сфері психології. 

 Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних 

командах. 
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 Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

 Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Програмні результати навчання передбачають таке: 
 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Вміти користуватися алгоритмами формування соціальних компетенцій. 

 Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки. 

 Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості. 

 За допомогою навичок рефлексивного мислення аналізувати власну діяльність з 

метою виявлення її слабких сторін, над якими варто надалі працювати. 

 Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про 

звернення за допомогою або підвищення кваліфікації. 

 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

 
 

2. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 
 

№ Тема заняття 
Семінарсько- 

практичні 

1 Поняття соціальних компетенцій. Розвиток 
критичного мислення 

4 

2 Рефлексивне мислення 4 

3 Презентаційні навички 4 

4 Академічні дебати 4 

5 Активне слухання. Розвиток навичок зворотнього 
зв'язку 

4 

6 Навички самоменеджменту 4 

7 Взаємодія у групі: пірингова підтримка 4 

8 Робота в команді 4 
 Усього: 32 

 

3. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Ленсіоні П. Ідеальний командний гравець. Як розпізнати й розвинути три 

основні якості / Пер. Роман Клочко. - Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 192с. 

2. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. 

посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 

3. Behavioral Sciences, 31, 486-490.Cavallaro, F. & Tan, K. (2006). Computer- 

mediated peer-to-peer mentoring. AACE Journal, 14(2),129–138. Chesapeake, VA: 

AACE. 

4. Bishof A., Bishof K. Selfmanagement. – Rudolf HaybeVerlag, Federal Republic of 

Germany, Freibyrg, 2003 

5. Boud, D. (2001). Introduction: Making the move to peer learning. In 

D. Boud, R. Cohen, & J. Sampson. 
6. Bradbury, A., (2010) Successful presentation skills (4th ed.), Kogan Page. 
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7. Bretzing, B.H., Kulhary, R.W. (1979). Note-Taking and Depth of Processing. 

Contemporary Educational Psychology 4, no. 2.Van Emden, J., Becker, L., (2010) 

Presentation skills for students (2nded), Palgrave Macmillan. 

8. Brockbank, A., McGill, I. (2007). Facilitating reflective learning in higher education. 
2Nd edition. Maidenhead: Open University Press. 

9. Cottrell, S.. (2008) The study skills handbook (3rd ed.), Palgrave 

Macmillan.Brandler, S., Roman, C. (2012) Group Work: Skills andStrategies for 

Effective Interventions, Routledge. 

10. Education, Number 164 \\ Robert D. Reason (Editor) ISBN: 978-1-118-82805-2 

January 2014, Jossey-Bass - 104 pages. 

11. Eraut, M. (2004). Learning to change and/or changing to learn.Learning in Health and 

Social Care, 3 (3): III-17. 

12. Galegher, J., Kraut, R., Egido C. (2014) Intellectual Teamwork: Social and 

Technological Foundations of Cooperative Work. Psychology Press. 

13. Halan Y. C. Managing TIME, New dawn press, Inc., UK-USA-India. – Sterling 

Publishers Pvl. Ltd., 2005. 

14. Handbook of motivation science / edited by James Y. Shah, Wendi L. Gardner (2008), 

New York, The Guilford Press. 

15. Handbook of motivation science / edited by James Y. Shah, Wendi L. Gardner (2008), 

New York, The Guilford Press.Developing and Assessing Personal and Social 

Responsibility in College: New Directions for Higher 

16. Handbook of motivation science / edited by James Y. Shah, Wendi L. Gardner (2008), 

New York, The Guilford Press.Zimmerman A. PIVOT: How One Turn In Attitude Can 

Lead To Success - Peak Performance Publishers, 2006. - 192 p. 

17. Jaques, D. (2000) Learning in Groups: A Handbook for Improving Group Work, 

Psychology Press. 

18. Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm). – Oval Prodjekt, 1998. 

19. Kumar, A. (2007) Personal, Academic and Career Development in Higher Education – 
SOARing to Success, London & New York: Routledge, Taylor and Francis. 

20. Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. Journal of 

Procedia-Social and 

21. McIntyre, S. (1992). Lecture Note-taking, Information-processing and Academic 

Achievement. Journal of College Reading and Learning 24, no. 1.Moss, B. (2007). 

Communication skills for health and social care. London: Sage. 

22. Moon, J. (1999a) Reflection in Learning and Professional Development, London: 

Kogan Page. 

23. Moon, J. (1999a) Reflection in Learning and Professional Development, London: 

Kogan Page.Burke, D., Pieterick, J. (2010). Giving students effective written feedback. 

Maidenhead: Open UniversityPress. 

24. Nichols, M.P. (1995). The Lost Art of Listening. New York: Guilford.California High 

School Speech Association. (2004). Speaking Across the Curriculum : Practical Ideas 

for IncorporatingListening and Speaking Into the Classroom. IDEA Press. 

25. Novak J. D., Cañas A. J. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct 

and Use Them Technical. Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 2008-01: 

cmap.ihmc.us/docs/theory-of- concept-maps 

26. Peer Learning for Higher Education. (pp. 1–20). London: KoganPage Limited. 

27. Rheede - Oudtshoorn, van G. P., Hay D. (2004) Group work inhigher education: a 

mismanaged evil or a potential good. 

28. Starkey L. Critical thinking skills success. - NY: LearningExpress,LLC, 2004. – 169 

p. 

29. Starkey L. Critical thinking skills success. - NY: LearningExpress,LLC, 2004. – 169 

p. 
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30. Tierney, W. G. & Colyar, J. E. (2005). The role of peer groups incollege 

preparation programs. In W. G. Tierney, Z. B. Corwin, & J.E. Colyar (Eds.). 

Preparing for college (pp. 49-68). Albany: StateUniversity of New York Press. 

31. Wolvin, E., Coakley, C.G. (1996). Listening. Dubuque, IA: Brown &Benchmark. 

 
 

4. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Поняття соціальних компетенцій. Розвиток критичного мислення 

 

Визначення соціальних компетенцій. Цілі практики соціальних компетенцій. Критичне 

мислення як ключова навичка в інформаційному суспільстві. Елементи критичного 

мислення. Тестування власних навичок критичного мислення. 

Значення соціальних компетенцій для студента і майбутнього фахівця. Ситуації і цілі 

застосування навичок критичного мислення. Аналіз прикладів критичного мислення. 

Алгоритми критичного аналізу інформації. Практика критичного розбору статей. 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Kumar, A. (2007) Personal, Academic and Career Development in Higher 

Education – SOARing to Success, London & New York: Routledge, Taylor and Francis. 

2. Novak J. D., Cañas A. J. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct 

and Use Them Technical. Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 2008-01: 

cmap.ihmc.us/docs/theory-of- concept-maps 

3.  Starkey L. Critical thinking skills success. - NY: LearningExpress, LLC, 2004. – 169 

p. 

 
 

Тема 2. Рефлексивне мислення 

 

Визначення рефлексивного мислення. Цілі рефлексивного мислення. Моделі 

рефлексивного мислення. Ситуації застосування рефлексивного мислення. Приклади 

писемного рефлексивного мислення. 

Цілі застосування рефлексивного мислення. Визначення власного рівня рефлексивного 

мислення в залежності від ситуації. Практика різних способів рефлексивного мислення. 

Роль зворотнього зв'язку у рефлексивному мисленні. 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Brockbank, A., McGill, I. (2007). Facilitating reflective learning in higher education. 

2Nd edition. Maidenhead: Open University Press. 

2. Eraut, M. (2004). Learning to change and/or changing to learn. Learning in Health and 

Social Care, 3 (3): III-17. 

3. Moon, J. (1999a) Reflection in Learning and Professional Development, London: Kogan 

Page.Burke, D., Pieterick, J. (2010). Giving students effective written feedback. 

Maidenhead: Open UniversityPress. 
 

Тема 3. Презентаційні навички 

 

Визначення поняття. Підготовка до виступу. Структура виступу: правило трьох тез. 

Контроль часу: як розрахувати час презентації чи виступу. Як розрахувати час на 

підготовку виступу. Підготовка тексту чи тез виступу. 

Форми мовлення. Вербальне мовлення: голос, інтонація, лексика. Невербальне мовлення: 

зоровий контакт, мова тіла, жести. Врахування середовища і обставин виступу: 
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послідовність доповідачів, розмір авдиторії, освітлення, гучність, технічне оснащення. 

Взаємодія з авдиторією. Робота з тривожністю. Відповіді на запитання. Зворотній зв'язок. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Bradbury, A., (2010) Successful presentation skills (4th ed.), Kogan Page. 

2. Van Emden, J., Becker, L., (2010) Presentation skills for students (2nd ed), Palgrave 

Macmillan. Handbook of motivation science / edited by James 

3. Y. Shah, Wendi L. Gardner (2008),New York, The Guilford Press. 

 

Тема 4. Академічні дебати 

 

Поняття про академічні дебати. Формати академічних дебатів. Сторони дебатів. 

Психологічні складові успішних дебатів. Алгоритми швидкого конспектування під час 

дебатів. 

Формати академічних дебатів. Участь у дебатах на визначену тему. 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. McIntyre, S. (1992). Lecture Note-taking, Information-processing and Academic 

Achievement. Journal of College Reading and Learning 24, no. 1. 

2. Moss, B. (2007). Communication skills for health and social care. London: Sage. 
3. Bretzing, B.H., Kulhary, R.W. (1979).Note- Taking and Depth of Processing. 

Contemporary Educational Psychology 4, no. 2. 

 

Тема 5. Активне слухання. Розвиток навичок зворотнього зв'язку 

 

Що таке активне слухання і для його роль у власному досвіді. Роль емпатії в активному 

слуханні. Алгоритм тренування активного слухання. Визначення зворотнього зв'язку. Роль 

зворотнього зв’язку у комунікації. Позитивний і негативний фідбек. Правила негативного 

фідбеку. Реакція на негативний фідбек. 

Алгоритм тренування активного слухання. Тренування навичок активного слухання. 

Практична робота із власним досвідом негативного зворотнього зв'язку. Роль емоцій у 

негативному фідбеку. Практика формулювання негативного зворотнього зв'язку. 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Burke, D., Pieterick, J. (2010). Giving students effective written feedback Maidenhead: 

Open University Press. 

2. Nichols,         M.P.   (1995). The    Lost    Art      of Listening. New   York: Guilford. 
3. California High School Speech   Association.   (2004).   Speaking   Across   th 

Curriculum: Practical Ideas for IncorporatingListening and Speaking Into the Classroom. 

IDEA Press. 

4. Wolvin, E., Coakley, C.G. (1996). Listening. Dubuque, IA: Brown & 

Benchmark. 

 

Тема 6. Навички самоменеджменту 

 

Визначення поняття. Поняття самомотивації. Теорії мотивації і поведінки. Техніки 

самомотивації. Навички самостійної роботи (без зовнішнього контролю): незалежність, 

самопокладання, ініціативність. Навички концентрації уваги. Відповідальність: модель 

п’яти кроків. Локус контролю. Відповідальність і свобода. Шляхи і причини уникнення  

відповідальності. 

Постановка цілей: вступ до процесу. Теорія постановки цілей. 

Тайм-менеджмент: визначення поняття. Техніки тайм-менеджменту. 
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НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Developin and Assessing Personal and Social Responsibility in College: New Directions 

for Higher Education, Number 164 \\ Robert D. Reason (Editor) ISBN: 978-1- 118- 

82805-2 January 2014, Jossey-Bass - 104 pages. 

2. Handbook of motivation science / edited by James Y. Shah, Wendi L. Gardner (2008) 

New York, The Guilford Press. 

3. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. посібник] / 

О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 

4. Zimmerman A. PIVOT: How One Turn In Attitude Can Lead To Success - 

Peak Performance Publishers, 2006. - 192 p. 

5. Cottrell, S..(2008) The study skills handbook (3rd ed.), Palgrave 

6. Macmillan. Bishof A., Bishof K. Selfmanagement. – Rudolf HaybeVerlag, Federal 

Republic of Germany, Freibyrg, 2003 

 

Тема 7. Взаємодія у групі: пірингова підтримка 

 

Визначення поняття. Взаємодія у групі і ї зв'язок з ефективністю групи (академічної 

зокрема). Поняття горизонтальної підтримки у навчанні і роботі. Методи горизонтальної 

підтримки. 

Емпірична основа горизонтальної підтримки. Роль лідера у горизонтальній підтримці. 

Роль самоврядування у горизонтальній підтримці. Техніки горизонтальної підтримки. 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Brandler, S., Roman, C. (2012) Group Work: Skills and Strategies for Effective 

Interventions, Routledge. 

2. Jaques,D. (2000) Learning in Groups: A Handbook for Improving Group Work, 

Psychology Press. 

3. Galegher, J., Kraut, R., Egido C. (2014) Intellectual Teamwork: Social and 

Technological Foundations of Cooperative Work. Psychology Press. 

4. Rheede Oudtshoorn, van G. P., Hay D. (2004) Group work in higher education: a 

mismanaged evil or a potential good. 
 

Тема 8. Робота в команді 

 

Поняття групи і поняття команди. Переваги командної роботи. Виклики командної 

роботи. Шляхи подолання проблем, що виникають під час командної взаємодії. 

Формування команд. Кількість членів і ролі. Техніки і стратегії ефективної команди. 

Командна взаємодія: як досягнути успіху. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Boud, D. (2001). Making the move to peer learning. In Boud, D., Cohen, R. & Sampson, 

J. (Eds.) (2001). Peer Learning in Higher Education: Learning from and with each other. 

London: Kogan Page (now Routledge), 1-20 

2. Laal, M., & Ghodsi, S. M. (2012). Benefits of collaborative learning. Journal of Procedia- 

Social and Behavioral Sciences, 31, 486-490. 

3. Ленсіоні П. Ідеальний командний гравець. Як розпізнати й розвинути три основні 

якості / Пер. Роман Клочко. - Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 192с. 

4. Cavallaro, F. & Tan, K. (2006). Computer-mediated peer-to-peer mentoring. 

AACE Journal, 14(2), 129– 138. Chesapeake, VA: AACE. 
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5. Tierney, W. G. & Colyar, J. E. (2005). The role of peer groups in 

collegpreparation programs. In W. G. Tierney, Z. B. Corwin, & J. E. Colyar (Eds.). 

Preparing for college (pp. 49-68). Albany: State University of New York Press. 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 
 

Практична робота № 1. «Критичний аналіз статті». 

Практичне завдання: критично проаналізувати текст, визначити у ньому хибні й 

істинні речення. 

Для здійснення критичного аналізу можна використати такі запитання: 

1) яка ціль тексту? 

2) хто автор? 

3) які його кваліфікації? 

4) де був надрукований текст і чому? 

5) яка цільова авдиторія? 

6) чи можна перевірити інформацію, подану у кожному реченні? Якщо можна, то чи 

відповідає інформація дійсності? 

7) Перевірити кожне речення тексту і знайти ті, до вірності / істинності яких 

запитань немає. 

 

«Безхатченки не потребують нашої допомоги; що вони потребують — це перестати 

бути такими ледачими і почати піклуватися про себе, про своє життя. Кожен може 

досягати успіху, якщо буде працювати достатньо наполегливо. Наприклад, я створив свій 

бізнес з нуля і тепер маю у підпорядкуванні 10 працівників, і маю у володінні три 

будинки. Переважна більшість безхатченків не мають роботи. Просто тому, що вони не 

бажають працювати. Якщо Ви підійдете до типового безхатченка на вулиці і запропонуєте 

йому роботу, він скаже Вам забиратися геть, при чому у значно більш некультурній 

формі. Практично кожне дослідження безхатченків показує, що вони просто бажають 

вести такий спосіб життя. Їм подобається лінитися і проводити цілий день нетверезими, 

спати на лавках в парку. Тому коли Ви даєте їм гроші, Ви їм не допомагаєте: Ви лише 

підкріплюєте їхній лінивий, нетверезий спосіб життя. Психологічні дослідження 

показують, що люди потребують заохочення, щоб працювати. Для більшості з нас таким 

заохоченням є гроші: це стимулює нас прокидатися щоранку і йти на роботу. Нам потрібні 

гроші, щоб мати дах над головою і їжу на столі. Якщо Ви даєте безхатченкам гроші 

просто так, без виконання будь-якої роботи, вони будуть продовжувати лінитися, і в такий 

спосіб Ви не даєте змоги стати їм повноцінними членами суспільства. Дослідження 

показали, що серед 1.56 млн безхатченків, зареєстрованих у 2015 році, 80% стали такими у 

період юності: вони так і не змогли розвинути у собі робочої етики і провели все життя, 

очікуючи благодійності від працьовитих людей — таких, як ми з вами. Більше того, 

щороку уряди країн витрачають величезні суми на різні урядові програми допомоги 

безхатченкам. Існує також незчисленна кількість благодійних організацій, які 

допомагають безхатченкам: дбають про дах над їхньою головою, одяг, їжу і можливості 

працевлаштування.» Але попри усі зусилля, їх було і залишається багато на вулиці. Чому? 

Тому що вони ледачі і ні на що не здатні люди. Коли Ви даєте їм на вулиці гроші, Ви 

фактично заохочуєте їх залишатися паразитами економічної системи кожної країни. Тож 

не робіть цього. 

 
 

Максимальна оцінка - 15 балів. Оцінка складається з двох частин: (1) оцінка критичного 

аналізу статті - 10 балів, (2) оцінка презентації powerpoint - 5 балів. 

 

Вчасність виконання - 1 бал. 
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Завдання 1 до теми 2. «Рефлексивний аналіз за схемою». 

 
Коли Ти стикаєшся із новою ситуацією… 

 

Коли ти стикаєшся з новою ситуацією… Ти… 

… чи Ти починаєш із визначення її основних 
характеристик? (швидко, коротко) 

 

… чи Ти визначаєш, що хочеш отримати від цієї 
ситуації? 

 

… чи Ти співставляєш попередні два аналізи, 

щоб визначити, що Ти маєш зробити? (швидко, 
коротко) 

 

Чи у Тебе є відповідні навички, щоб досягнути 

цього? 

 

Чи Ти маєш необхідні для цього знання?  

Чи Ти рефлексуєш «під час дії», щоб досягнути 
бажаного? 

 

Чи вносиш необхідні корекції у власну поведінку 
під час дії? 

 

Чи здійснюєш рефлексивний аналіз після дії?  

Чи на основі проведеного аналізу плануєш свої 
наступні дії / поведінку? 

 

 
 

Завдання 2 до теми 2. «Рефлексивний аналіз за схемою». 

Проведіть рефлексивний аналіз того, який із видів навчання Ви використовуєте у різних 

ситуаціях (під час роботи з інформацією, взаємодії з людьми і під часпрактичної роботи). 

Дайте відповіді на запитання, що під таблицею. 

 

Види навчання: 

Вид навчання Коли Ти працюєш з 
інформацією 

Коли Ти взаємодієш з 
іншими людьми 

Коли Ти робиш 
практичні речі 

   

Метод спроб і 
помилок 

   

Планування наперед    

Рефлексія під час дії    

Рефлексія після дії    

Проговорювання 
цього 

   

Отримання порад від 
інших 

   

Спостереження за 
іншими, як вони це 
роблять / говорять 

   

Виучування 
напам’ять 

   

Критичний аналіз    

Ведення щоденника    

Пошук підказок в 
інтернеті 
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Перегляд 

фільмів і 
програм про це 
питання 

   

Аналіз, наскільки 

цеспіввідноситься 

із моїми 
попередніми 
уявленнями 

   

 

(1) Який із перелічених видів навчання працює добре для Тебе? У яких ситуаціях? 

(2) Який із перелічених видів навчання не працює добре для Тебе? Які альтернативні 

види навчанняТи можеш спробувати? Якщо Ти не застосовуєш якийсь із видів 

навчання у одній із трьох сфер, 

подумай, яку користь Ти міг би отримати, застосувавши його? 

 
Практична робота № 2. «Рефлексія на власний виступ». 

(1) впродовж семестру взяти участь у студентській науковій конференції кафедри 

психології, чи будь-якій іншій науковій конференції, науковому семінарі чи робочому 

засіданні, 

(2) підготувати власний виступ згідно з правилами презентаційних виступів, 

(3) здійснити рефлексію на власний виступ, використавши подану форму. 

 

Алгоритм рефлексії власного презентаційного виступу: 

Питання Твої відповіді 

Опиши ситуацію власного презентаційного 

виступу (дата, час, тема виступу, що це був 

за виступ: конференційний, академічний 

семінар, робоча презентація тощо): 

 

Що Ти зробив (сказав, подумав) добре?  

Який ефект це мало?  

Що Ти не зробив (сказав, подумав) добре? 

(Або що Ти зробив (сказав, подумав) 

недобре? 

 

Який ефект це мало?  

Чи що-небудь вплинуло на те, що Ти зробив 
(сказав, подумав)? Що? Як? 

 

Що би Ти зробив (сказав, подумав) у 
майбутній схожій ситуації так само? 

 

Що би Ти зробив (сказав, подумав) у 
майбутній схожій ситуації інакше? 

 

Які навички, техніки і знання Тобі потрібні 
у майбутньому, у зв’язку з цим? 

 

Яка підтримка Тобі у цьому потрібна? 

(психологічна, матеріальна) 

 

Чи Тобі взагалі треба це змінювати?  

 

Максимальна оцінка - 10 балів. 

Вчасність виконання - 1 бал. 
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Завдання до теми 4. «Участь в академічних дебатах». 

Участь у дебатах можна взяти або у ролі однієї з дебатуючих сторін, або у ролі 

слухача дебатів. Тема дебатів, склад дебатуючих сторін, формат дебатів і дата проведення 

будуть повідомлені заздалегідь (щонайменше за 2 тижні до дати дебатів). 

 
Практична робота № 3. «Аналіз академічних дебатів». 

Знайти на youtube запис дебатів, визначити їхній формат, критично проаналізувати 

виступи дебатуючих сторін, висловити власну думку про те, яка із дебатуючих сторін 

була більш переконливою. 
 

Оформити завдання у вордівському документі або у форматі .pdf, який повинен містити 

наступну інформацію 

 

1) лінк на відео-запис дебатів, 

 

2) формат дебатів (із поясненням), 

 

3) критичний аналіз аргументів кожної з дебатуючих сторін, 

 

4) власна думка про те, яка із дебатуючих сторін була більш переконливою. Обґрунтувати 

власну думку. 

 
 

Максимальна оцінка - 10 балів. 
Вчасність виконання - 1 бал. 

 
 

Завдання до теми 5. «Ваш досвід отримання негативного зворотнього зв’язку». 

 

Виконання цього завдання допоможе Вам у написанні індивідуального завдання 7. 

 

Пригадайте Ваш досвід з минулого, коли Ви отримували негативний зворотній 
зв’язок. 

Подумайте, чи цей зворотній зв’язок надавався Вам відповідно з нормами надання 

зворотнього зв’язку: чи був точним, чи сприяв Вашому професійному чи особистісному 

зростанню. 

Оглядаючись назад на цей досвід, як Ви відчуваєте, чи ця критика стосувалася Вас 

особисто, чи Ваших дій? Чи отриманий досвід негативного зворотнього зв’язку вплинув 

на Вашу наступну поведінку? 

Як Ви думаєте, чи можливо відокремити дії від особистості як такої, і досягнути 

більш об’єктивного (негативного) зворотнього зв’язку? 

 
 

Практична робота № 4. «Рефлексія розвитку навичок активного слухання». 

Алгоритм виконання завдання: 

Опрацюйте теорію по розвитку навичок активного слухання. Виберіть одну із двох 

стратегій розвитку власних навичок активного слухання: 

 

1) слухати уважно по 2 год в день УСІХ, з ким спілкуєтеся впродовж цих двох 

годин. Тривалість тренування навички - 1 тиждень. АБО 
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2) слухати уважно лише ОДНУ особу впродовж тижня, незалежно від часу 

спілкування. Тривалість тренування навички - 1 тиждень. 

 

Провести рефлексивний аналіз на розвиток власних навичок активного слухання. 

Для цього скористайтеся поданою формою. 

 

Алгоритм рефлексії формування навичок активного слухання. 

Питання Твої відповіді 

Опиши алгоритм, за яким Ти тренував 
навички активного слухання: 

 

Що Ти робив (говорив, думав) добре для 
тренування активного слухання? 

 

До якого результату це привело?  

Що Ти не робив (говорив, думав) добре для 

тренування активного слухання? (Або що 

Ти робив (говорив, думав) недобре? 

 

До якого результату це привело?  

Чи що-небудь вплинуло на те, що Ти робив 

(говорив, думав) у процесі тренування 

активного слухання? Що? Як? 

 

Що би Ти зробив (сказав, подумав) так само 
у майбутній ситуації тренування навичок? 

 

Що би Ти зробив (сказав, подумав) інакше у 
майбутній ситуації тренування навичок? 

 

Які інші навички, техніки і знання Тобі 

потрібні у майбутньому, щоб полегшити 

процес набування навичок активного 
слухання? 

 

Яка підтримка Тобі у цьому потрібна? 
(психологічна, матеріальна) 

 

Чи Тобі взагалі треба тренувати навички 

активного слухання? Поясни свою 

відповідь. 

 

 

Максимальна оцінка - 5 балів. 

Вчасність виконання - 1 бал. 

 
 

Завдання 1 до теми 6. «Мій досвід роботи без супервізійної підтримки (без зовнішнього 

контролю)». 

Знайди час, щоб дати відповідь на такі запитання: 

1) Коли ти зазвичай працюєш самостійно, без супервізійної підтримки? 

2) Як ти організовуєш і пріоритизуєш свою роботу, щоб виконати її без 

додатковогостимулювання(заохочення)? 

3) Як ти забезпечуєш виконання своєї роботи без супервізора (без зовнішнього 
контролю)? 

4) Пригадай, що ти досягнув/-ла, працюючи самостійно (без зовнішнього контролю)? 

5) Що ти робиш для того, щоб забезпечити використання часу максимально 
ефективно? 

6) Пригадай, коли ти приймав/-ла рішення самостійно, без керівництва і порад з 

боку іншихлюдей? 
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Завдання 2 до теми 6. «Ідентифікація дистракторів». 

Одна з основних проблем, які виникають, коли ми намагаємося на чомусь 

зосередитися – це те, щонас дуже легко щось відволікає. І трудність полягає в тому, що 

якщо ми відволіклися, нам треба 

багато часу (згідно з деякими даними, аж 25 хв!), щоб повернутися назад до 

попередньої роботи.Тому варто тренувати своє вміння уважно на чомусь 

зосереджуватися. 

 
Для цієї вправи тобі потрібні будуть листок і ручка. 

Твоє завдання – подумки порахувати у зворотньому напрямку від 300 до 0 з кроком 

12:300, 288, 276, 264, 252, 240 … 24, 12, 0. 

Постарайся бути максимально уважним під час цієї вправи. Якщо ж помітиш, що 

під час виконаннязавдання тебе відволікають якісь речі чи думки – постарайся 

максимально швидко записати їх на папері, і продовжуй виконувати завдання. 

Якщо ти щось записав на папері, проаналізуй цей список дистракторів: скільки їх і 

як часто вонивідволікають тебе під час виконання завдань? 

 
 

Практична робота № 5. «Рефлексія навичок самоменеджменту». 

Алгоритм виконання завдання: використовуючи подану форму, проведіть 

рефлексивний аналіз власних навичок самоменеджменту. Напишіть висновки про власний 

рівень розвитку навичок самоменеджменту. 

 

Дайте розгорнуті відповіді на наступні запитання: 

Опишіть ситуацію із власного досвіду, коли 
… 

Ваша відповідь 

… Ви досягали добрих(високих) результатів 

без допомоги 

керівника/супервізора/батьків/іншої 

зовнішньої підтримки. 

 

… Ви самостійно приймали важливі 
рішення і розв’язували складні проблеми. 

 

… Ви тримали під контролем Вашу 

діяльність у стресові і завантажені періоди 

(продовужвали слідувати цілям, радили собі 
зі злістю і фрустрацією тощо). 

 

… Ви ефективно ідентифікували і 

використовували необхідну Вам підтримку 

для справляння зі стресом. 

 

… Ви ефективно визначали фактори стресу, 

які перешкоджали Вашій продуктивній 
діяльності. 

 

… Ви вчасно здавали завдання (навчальні, 

робочі), без зовнішнього 

нагадування/супервізії. 

 

… Ви ефективно планували, організовували 
і пріоритизували Вашу роботу. 

 

… Ви ефективно визначали Ваші власні 
обмеження(ліміти) і ефективно їх 
компенсовували відповідними стратегіями. 

 

… Ви регулярно і систематично працювали  
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задля досягнення цілей без зовнішнього 
нагляду/супервізії тощо. 

 

 

Ваш висновок щодо рівня розвитку Ваших навичок самоменеджменту: 
 

 

 

 

 

Максимальна оцінка - 5 балів. 

Вчасність виконання - 1 бал. 

 

Практична робота № 6. «Аналіз етики пірингової підтримки». 

Алгоритм виконання завдання: 

У поданій формі наведені положення з етики пірингової підтримки. Ваше завдання - 

пояснити, чому, на Вашу думку, перелічені положення входять до етики пірингової 

підтримки: який є практичний результат дотримання кожного з цих положень? 

 

Положення з етики пірингової підтримки: 

Положення Який є практичний результат дотримання 

цього положення у піринговій взаємодії? 

Поважайте, пропагуйте і 
захищайте права людини. 

 

Поважайте розмаїття вірувань і 
переконань. 

 

Сприяйте ґендерній рівності і 
справедливості. 

 

Забезпечуйте і зберігайте 
конфіденційність. 

 

Не нав’язуйте нікому власні 
цінності. 

 

Забезпечуйте точність, 

компетентність і 

неупередженість у наданні/ 
передачі інформації. 

 

 

Максимальна оцінка - 5 балів. 

Вчасність виконання - 1 бал. 

 

Практична робота № 7. «Робота над спільним проєктом». 

 
Алгоритм виконання завдання: 

 

Це завдання треба виконати у командах. У файлі "Списки команд" Ви зможете побачити, 

до якої команди Ви належите. Для виконання завдання під час дистанційного навчання 

Ви можете домовитися про зустріч, синхронну онлайн зустріч, або ж спілкуватися у чаті у 

дисинхронному режимі - на Ваш розсуд. 

 

Кроки, які треба виконати: 

 

1) разом пригадайте мотиватори, які Ви використовуєте для успішного досягнення 

поставлених цілей, 



16  

2) складіть перелік цих мотиваторів і оцініть, наскільки ефективним є кожен з них, 

 

3) виберіть / придумайте 15 ефективних мотиваторів для ведення здорового способу 

життя, АБО 10 ефективних мотиваторів для дотримання моральних норм у поведінці. 

 

4) оформіть завдання вордівським документом (або у форматі .pdf) і завантажте його у 

Moodle. Файл із завданням повинен містити такі елементи: (а) перелік мотиваторів і їх 

оцінка, (б) перелік мотиваторів для ведення здорового способу життя (або дотримання 

моральних норм), (в) Ваш зворотній зв'язок на роботу кожного члена Вашої команди над 

цим завданням. 

 

Пункти (а) і (б) у цьому завданні можуть збігатися у межах однієї команди. Пункт (в) - 

індивідуальний для кожного студента. 

 
 

Максимальна оцінка - 15 балів. Оцінка складається з двох частин: (1) оцінка результату 

групового проєкту - 10 балів, (2) оцінка зворотньго зв'язку на роботу інших членів 

команди - 5 балів. 

 

Вчасність виконання - 1 бал. 

 
 

Практична робота № 8. «Рефлексивне есе про власний досвід проходження курсу 

«Тренінг соціальних компетенцій (Soft skills)». 

 
Алгоритм виконання завдання: 

Напишіть рефлексивне есе про власний досвід проходження курсу "Тренінг соціальних 

компетенцій (Soft skills)". 

 

Інформацію про те, що таке рефлексивне есе, а також зразки рефлексивного есе Ви 
можете знайти у темі 2. 

 

Максимальна оцінка - 15 балів. 

Вчасність виконання - 1 бал. 

 
 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота студентів складається з: 

1) підготовки до практичних занять, 

2) виконання індивідуально-практичних завдань, 

3) підготовки до змістових модулів, 

4) підготовки до заліку. 
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7. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 
 

 
балів. 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за залік, становить 100 

 

Оцінка за залік — це сума балів за модульні тестування (2 тестуванняпо 6 балів) 

та роботу над індивідуальними завданнями: 

1) критичний аналіз статті – 15, 

2) рефлексія на власний виступ – 10, 

3) аналіз академічних дебатів – 10, 

4) рефлексія розвитку навичок активного слухання – 5, 

5) рефлексія навичок самоменеджменту – 5, 

6) аналіз етики пірингової підтримки – 5, 

7) робота над спільним проєктом – 15, 

8) написання рефлексивного есе про власний досвід проходження курсу 

– 15. 

Ще 8 балів відводяться на вчасність виконання індивідуальних завдань (по 1 балу 

за кожне завдання). 

Модульні контрольні роботи (проводиться в письмовій формі, у формі відкритих 

або тестових запитань) (6 балів х 2 = 12 балів) 

 

8. ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 
 

1) Який вид рефлексії є першим у часі стосовно іншого? 

 рефлексія під час дії 

 рефлексія після дії 
 

2) Ефективна участь у дебатах передбачає володіння такими навичками (виберіть дві 

правильні відповіді): 

 критичного мислення 

 рефлексивного мислення 

 активного слухання 

 надання зворотнього зв'язку 

 самоменеджменту 

 командної роботи 

 пірингової підтримки 
 

3) Скільки часу рекомендовано відводити на один презентаційний слайд? 

 100 с 

 30 с 

 60 с 

 120 с 

 

4) Що є основним для успішного виступу? 

 відповідність кількості інформації відведеному часу 

 компетентність і обізнаність доповідача в інформації, яку він/вона представляє 

 тренування 

 впевненість доповідача під час виступу (вміння справитися з переживаннями) 

 правильна структура виступу 

 

5) Виберіть усі відомі Вам формати дебатів: 
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 Cross-Examination 

 Policy Debate 

 Parliamentary Format 

 Lincoln-Churchill format 

 Karl Popper format 

 Public Forum format 

 Karl Proper format 

 The "City Hall" format 

 A "Speed Debate" format 

 Lincoln-Abraham format 

 

9. СИСТЕМА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
 

Відмінно 5 A 90 – 100 балів 

Дуже добре  

4 

B 81 – 89 балів 

Добре C 71 – 80 балів 

Задовільно  

3 
D 61 – 70 балів 

Достатньо E 51 – 60 балів 

Незадовільно  

2 
FX 25 – 50 балів 

Незадовільно без 
права перездачі 

F 0 – 24 балів 
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