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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів для 

денної форми – 3 
 
Кількість кредитів для 

заочної форми – 3 

Галузь знань 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр, назва) 
Нормативна 

 

 
Напрям 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр, назва) 

Змістових модулів – 2  

Спеціальність (професійне 

спрямування) 

053 – Психологія  

Рік підготовки: 
 

Курсова робота не 

передбачено 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

для денної форми – 90   
1, 2-й 1, 2-й 

Загальна кількість годин 

для заочної форми – 90   

Лекції 

0 год. 0 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – (1,81 год. / 1 

тиждень) 

 

Практичні, семінарські 

 32 год. 10 год. 

Лабораторні 
--- год. 

Самостійна робота 
58 год. 80 год. 
ІНДЗ: аналіз монографії 

 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – аудиторних – 32 год.; самостійної роботи – 58 год; 

для заочної форми навчання – аудиторних – 10 год.; самостійної роботи – 80 год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета курсу «Тренінг соціальних компетенцій» — сформувати у студентів навички критичного 

мислення, рефлексивного мислення, активного слухання, презентаційні та інші навички, що є 

основою розвитку студентів в особистісній, академічній і професійній сферах. 

 

Завдання курсу: 

1) ознайомити студентів із основними навичками, необхідними для успішного розвитку в 

особистісній, академічній і професійній сферах; 

2) ознайомити студентів із алгоритмами формування соціальних компетенцій; 

3) за допомогою виконання практичних звдань закласти основи формування навичок 

критичного мислення, рефлексивного мислення, активного слуханя, презентаційних навичок 

та інших;закласти основи розуміння відповідальності за результат власного навчання, 

особистого та професійногь розвитку. 

 

У результаті вивчення курсу «Тренінг соціальних компетенцій» 

- студент повинен знати  

1) зміст соціальних компетенцій, необхідних для успішного розвитку в особистісній, 

академічній і професійній сферах; 

2) техніки і методи формування соціальних компетенцій; 

3) сучасні психологічні теорії, що стосуються розвитку соціальних компетенцій (теорії 

мотивації, теорії самоменеджменту, тайм-менеджменту тощо). 

 

- студент повинен вміти  

1) користуватися алгоритмами формування соціальних компетенцій; 

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

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

3) за допомогою навичок рефлексивного мислення аналізувати власну діяльність з метою 

виявлення її слабких сторін, над якими варто надалі працювати. 

 
Формування компетенцій: 

Курс спрямований на формування у студентів наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

 ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою, 

 

і спеціальних компетентностей: 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та / або практики.  

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або 

доказові методики і техніки практичної діяльності.  

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік.  

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для 

різних категорій населення у сфері психології.  
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СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних 

командах.  

СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію.  

 СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

 

Зв’язок з іншими дисциплінами: Навчальний курс «Тренінг соціальних компетенцій» 

базується на знаннях студентів, які вони отримали, вивчаючи попередні курси та спецкурси, 

зокрема «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психодіагностика», «Практикум із 

загальної психології». 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Розвиток академічних навичок: критичний аналіз інформації і 

представлення власних аргументів. 

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. 

ТЕМА 2. Рефлексивне мислення 
Визначення рефлексивного мислення. Цілі рефлексивного мислення. Моделі рефлекисивного 

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. 

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. Підгтовка 

тексту чи тез виступу. 

Форми мовлення. Вербальге мовлення: голос, інтонація, лексика. Невербальне мовлення: зоровий 

контакт, мова тіла, жести. Врахуваня середовища і обставин виступу: послідовність доповідачів, 

розмір авдиторії, освітлення, гучність, технічне оснащеня. Взаємодія з авдиторією. Робота з 

тривожністю. Відповіді на запитання. Зворотній зв'язок. 

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. 

 

Змістовий модуль 2. Розвиток навичок проектної роботи: роль навичок самоорганізації у 

командній роботі, навички надання зворотнього зв'язку і партнерської підтримки. 

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'язу 

у комунікації. Позитивний і негативний фідбек. Правила негативного фідбеку. Реакція на 

негативний фідбек. 
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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. 

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 пя'ти 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. 

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. 

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. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Розвиток академічних навичок: критичний аналіз інформації і 

представлення власних аргументів. 
ТЕМА 1. Поняття соціальних 

компетенцій. Розвиток 

критичного мислення 

  4   3,5 

ТЕМА 2. Рефлексивне 

мислення 
  4   3,5 

ТЕМА 3. Презентаційні 

навички 
  4   3,5 

ТЕМА 4. Академічні дебати   4   3,5 
Разом – зм. модуль 1   16   14 

Змістовий модуль 2. Розвиток навичок проектної роботи: роль навичок 

самоорганізації у командній роботі, навички надання зворотнього зв'язку і 

партнерської підтримки. 

ТЕМА 5. Активне слухання. 

Розвиток навичок зворотнього 

зв'язку 

  2   11 

ТЕМА 6. Навички 

самоменеджменту 
  2   11 

ТЕМА 7. Взаємодія у групі: 

пірингова підтримка 
  2   11 



7 

 

  

 

ТЕМА 8. Робота в команді   2   11 
Разом – зм. модуль 2   16   44 

Усього годин   32   58 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 
Не передбачено.                                                   

 

6. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1-2 Поняття соціальних компетенцій. Розвиток критичного 

мислення 

2 

3-4 Рефлексивне мислення 2 

5-6 Презентаційні навички 2 
7-8 Академічні дебати 2 

9-10 Активне слухання. Розвиток навичок зворотнього зв'язку 2 

11-12 Навички самоменеджменту 2 

13-14 Взаємодія у групі: пірингова підтримка 2 

15-16 Робота в команді 2 

 

7. Теми лабораторних занять 

 
Не передбачено. 

 

 

8. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Підготовка до практичних занять 22 
2 Підготовка до модульних робіт 6 
3 Виконання індивідуальних завдань 30 
4 Разом 58 

 
9. Індивідуальні завдання 

 
Впродовж курсу передбачено виконання восьми індмвідуальних завдань: 

1) критичний аналіз статті, 

2) рефлексія на власний виступ, 

3) аналіз академічних дебатів, 

4) рефлексія розвитку навичок активного слухання, 
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5) рефлексія навичок самоменеджменту, 

6) аналіз етики пірингової підтримки, 

7) робота над спільним проєктом, 

8) написання рефлексивного есе про власний досвід проходження курсу. 

Детальні інструкції і роздаткові матеріали для виконання індивідуальних завдань будуть надані під 

час практичних занять. 

 
10. Методи навчання 

 
Лекційний виклад інформації про основні поняття і конструкти, бесіда, дискусія, дебати.                                         

 
11. Методи контролю 

 
1. Виконання індивідуальних завдань – 88 балів, які розподіляються наступним чином: 

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). 

2. Модульні контрольні роботи (проводиться в письмовій формі, у формі відкритих або 

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

 

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? 
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 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: 

 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 

                            

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 
100 

ІЗ1 ІЗ2 ІЗ3 ІЗ4 М1 ІЗ5 ІЗ6 ІЗ7 ІЗ8 М2 

16 11 11 6 6 6 6 16 16 6 
 

ІЗ1, ІЗ2 ... ІЗ8 – індивідуальні завдання 

М — модулі 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 

* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  кафедрами, 
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які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

13. Методичне забезпечення 

 
Рекомендована література, лекційний матеріал (ted.talks лекції та інші лекції сучасних психологів на 

youtube), роздатковий матеріал для виконання індивідуальних завдань. 

 

14. Рекомендована література 

 

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. Boud, D. (2001). Introduction: Making the move to peer learning. In D. Boud, R. Cohen, & J. 

Sampson. 

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

6. 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 

(2nd ed), Palgrave Macmillan. 

7. Brockbank, A., McGill, I. (2007). Facilitating reflective learning in higher education. 2Nd edition. 

Maidenhead: Open University Press. 

8. Cottrell, S.. (2008) The study skills handbook (3rd ed.), Palgrave Macmillan.Brandler, S., 

Roman, C. (2012) Group Work: Skills and Strategies for Effective Interventions, Routledge. 

9. Education, Number 164 \\ Robert D. Reason (Editor) ISBN: 978-1-118-82805-2 January 2014, 

Jossey-Bass - 104 pages. 

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

Care, 3 (3): III-17. 

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

Foundations of Cooperative Work. Psychology Press. 

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

The Guilford Press. 

13. 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 

14. 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. 

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

Press. 

16. Kumar, A. (2007) Personal, Academic and Career Development in Higher Education – SOARing 

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

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

and 

18. 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. 

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

20. 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. 

21. 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 
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IncorporatingListening and Speaking Into the Classroom. IDEA Press. 

22. 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 

23. Peer Learning for Higher Education. (pp. 1–20). London: Kogan Page Limited. 

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

evil or a potential good. 

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

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

27. Tierney, W. G. & Colyar, J. E. (2005). The role of peer groups in college preparation 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. 

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

15. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека ім. В. Стефаника. 

2. Наукова бібліотека ім. М. Драгоманова. 

3. Інтернет-ресурс https://www.ted.com/talks 

https://www.ted.com/talks

	1. Опис навчальної дисципліни

