ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Центру прогресивної освіти
«Генезум»
__________________В.О. Дрібас
01.12.2020 р.
ПРОГРАМА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ
ОСВІТИ
Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 Закону України «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними
постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)
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Найменування
програми
Цільова аудиторія
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Мета програми
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Розробник програми
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Зміст програми
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Обсяг програми
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Форма навчання
Вид підвищення
кваліфікації
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«Психологія спілкування»
вчителі, класні керівники, вихователі закладів дошкільної
освіти, батьки і всі хто цікавиться питаннями ефективної
комунікації та психології спілкування
- формувати навички конструктивного спілкування та
комунікативних компетенцій;
- здійснювати самоконтроль та самоаналіз власних
комунікативних установок;
- сформувати у освітян розуміння закономірностей
міжособистісної взаємодії, соціалізації особистості та
розвитку соціальних груп;
- сприяти засвоєнню ефективних засобів та технологій
конструктивного впливу на поведінку особистості
Центр прогресивної освіти «Генезум». Автор програми:
Прахова Тетяна Юліусівна, вчитель початкових класів
Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 108;
Дрібас Світлана Анатоліївна, кандидат психологічних
наук, дійсний член Національної психологічної асоціації
України і Асоціації психологів освіти, викладач кафедри
загальної та вікової психології Криворізького державного
педагогічного університету
У першому модулі детально розкриті соціальнопсихологічні закономірності організації процесу спілкування.
Визначено комунікативний аспект спілкування. Окреслено
закономірності вербального і невербального спілкування.
У другому модулі визначено психологічні фактори
ефективної комунікації. Розглянуто види та значення
комунікативних бар’єрів у структурі комунікативного акту.
Визначено психологічні засоби впливу у процесі спілкування.
Розкрито психологічні особливості публічного виступу
16 годин / 0,5 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС)
Дистанційна
Курси

застосовувати у професійній діяльності основні методи
соціально-психологічних досліджень;
- аналізувати специфіку комунікативної, інтерактивної та
перцептивної сторін спілкування, визначати механізми
взаємодії;
Перелік
- використовувати соціально-психологічні знання для
компетентностей, що
аналізу поведінки інших людей та власної поведінки,
вдосконалюватимуться
знаходити і застосовувати прийоми саморозвитку;
/ набуватимуться
- діагностувати характер міжособистісної взаємодії,
соціально-психологічний клімат у групі
- вміння адекватно оцінювати соціально-психологічні
явища, уміння використовувати теоретичні знання для
аналізу та інтерпретації поведінки людини у вимірах
міжособистісного спілкування
Відповідно до графіку, що розміщено на офіційному сайті
Строки виконання
https://genezum.org/
програми
Початок роботи курсу 13.03.2021 р.
Документ, що
Сертифікат про успішне проходження онлайн-курсу
видається учасникам
Забезпечення
розміщення на вебhttps://genezum.org/
сайті
-
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Навчальний план
дистанційного курсу «Психологія спілкування»
Кількість годин
у тому числі
усього Лекційні Самостійна
Години
години
робота
контролю
1
2
3
4
5
Змістовний модуль 1. Соціально-психологічні закономірності спілкування
Назва змістовних модулів і тем

Тема 1.1. Комунікативний аспект
спілкування

2

2

-

-

Тема 1.2. Особливості вербального
і невербального спілкування
Підсумковий тест до модуля 1

3

2

1

-

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 1
7
4
1
Змістовний модуль 2. Психологічні фактори ефективної комунікації

2

Тема 2.1. Комунікативні бар’єри у
структурі комунікативного акту

2

2

-

-

Тема 2.2. Психологічні засоби
впливу у процесі спілкування.

3

2

1

-

Підсумковий тест до модуля 2

2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 2

7

4

1

2

Підсумковий тест до курсу

2

-

-

2

Усього годин

16
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