
«ТРЕНІНГ КОМУНІКАТИВНОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТЬ)

Тип дисципліни: вибіркова
Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин: -  90 (кредитів ЄКТС - 3); 
аудиторних годин -  32 (лекції -16, семінарські -  16)

Лектор: Соболевська Оксана Богданівна (електронна адреса:окзапа.5оЬо1еузка@1пи.edu.ua)

Результати навчання:

знати:
- значення спілкування у процесі життєдіяльності людини та професійній діяльності; 

значення та зміст комунікативного процесу;
техніки ефективної комунікації;
сутність і роль вербальних та невербальних засобів спілкування; 
ефективні прийоми комунікації; 
шляхи подолання опору аудиторії;

- роль зворотного зв’язку при комунікації.
вміти:

застосовувати прийоми активного слухання;
адекватно висловлювати свої почуття та розуміти почуття інших людей;
безконфліктно спілкуватись, а також конструктивно діяти в конфліктних ситуаціях;
спілкуватись за допомогою вербальної та невербальної комунікації;
застосовувати техніки регулювання емоційної напруженості;
співпрацювати у групі;
робити самоаналіз та рефлексію.

Анотація навчальної дисципліни:
Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання про тренінг комунікативності й креативності та сформувати практичні уміння 
демонструвати навички комунікації в практичній діяльності. *

Курс спрямований на вивчення форм та типів комунікацій, елементів 
комунікативного процесу, труднощів комунікації, видів бар’єрів спілкування, основних 
помилок у комунікаційних процесах та методів комунікативного впливу, шляхів подолання 
опору аудиторії.

Метою вивчення нормативної дисципліни є сприяння усвідомленню студентами 
значення ефективної професійної комунікації та формуванню основних професійних 
комунікативних умінь.

Завдання:
- ознайомити студентів із складовими тренінгу комунікативних умінь;
- надати методичні коментарі стосовно специфіки проведення тренінгу комунікативних 

умінь;
- надати інформацію про ефективні комунікативні техніки;
- розвивати професійні комунікативні уміння та навички.
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Основна:

1. Лефтеров В.О., Форманюк Ю.В., Третьякова Т.М. Теорія і практика психологічного 
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Інтернет-ресурси:
1. иЛЬ : http://biblio.lib.kherson.ua/communicative-compet.htm
2. ІЖЬ : ПЦтз://ТезЦуа1.1 september.rU/articles/214521 /
3. ІЛ ІІ,: http://psvlist.net/pedagogika/16.htm
4. ІЖЬ : http://psvlist.net/pedagogika/kulpedob.htm
5. иЛЬ : http://www.gumer.info/bibliotek Викз/РзіЬоІ/АіГісІе/ОісЬк БосРзіЬ.рЬр
6. ІЛЛЬ : http://www.gurutestov.ru/test/311/

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, тренінгові заняття, самостійна 
робота.
Форма звітності: залік
Мова навчання: українська *
Спеціальність: музеєзнавство, пам’яткознавство
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