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Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Навчальна дисципліна «Групова динаміка і комунікації 

(тренінг)» базується на знаннях курсів «Менеджмент 

організацій»,  «Мотивування та лідерство».  

Що буде вивчатися Теоретичні та практичні аспекти групової роботи і 

комунікацій у професійному контексті; методи діагностики і 

управління груповою динамікою в групових і командних 

видах професійної взаємодії; питання розвитку особистої 

відповідальності; складові самомотивації; соціально-

психологічні ефекти групової роботи; поняття та складові 

стрес-менеджменту; специфіка процесу міжособистісної 

комунікації та лідерства; сутність та причини виникнення 

конфліктів в міжособистісних комунікаціях; динаміка 

розвитку групи і команди; галузеві особливості ефективної 

командної діяльності. 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення курсу «Групова динаміка і комунікації (тренінг)» 

може бути корисним для успішної адаптації до нового 

колективу, вмілого керування своїм часом та стресами, 

запобігання конфліктним ситуаціям, ефективного вирішення 

завдань між учасниками команди, усвідомлення своєї ролі у 

житті, відкриття здатностей до самоконтролю і самокорекції 

своєї особистості. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 
знати:  

 поняття та структуру особистої відповідальності; 

 індивідуально-психологічні особливості, що впливають 

на роботу в команді;  

  основні положення та інструментарій Тайм-



менеджменту;  

 поняття та складові стрес-менеджменту;  

 поняття мотивації, види мотивів та потреб;  

 складові самомотивації;  

 специфіку процесу міжособистісної комунікації; 

 складові комунікативного потенціалу особистості;  

 типи взаємодії та компоненти взаєморозуміння; 

 особливості управлінського спілкування;  

 роль лідерства в міжособистісних комунікаціях; 

 сутність та типи міжособистісних стосунків;  

  сутність, критерії різновиди міжособистісної сумісності;  

 сутність, типи та стадії протікання конфлікту, причини 

виникнення та шляхи їх вирішення конфліктних ситуацій; 

 стадії розвитку групи, поняття групової згуртованості;  

 соціально-психологічні особливості групи та чинники, що 

визначають соціально-психологічний клімат групи;  

 сутність групової динаміки;  

 складові процесу командоутворення; 

 складові кривої командної ефективності;  

вміти:  

 застосовувати сучасні підходи до наукової організації 

праці;  

 оптимально розподіляти свій час, ефективно планувати 

свою діяльність та визначати пріоритети вирішення завдань; 

 застосовувати методики подолання та профілактики 

стресу; 

  застосовувати методики міжособистісних комунікацій;  

  проявляти лідерські якості в процесі управлінського 

спілкування;  

 вирішувати суперечки в групах;  

 формувати стратегію поведінки у конфліктних ситуаціях; 

  застосовувати методи діагностики психологічного 

клімату у групі;  

 залагоджувати конфліктні ситуації та запобігати їхньому 

виникненню; 

 досягати соціально-психологічного ефекту групової 

роботи;  

 використовувати навички групової саморегуляції 

засобами внутрігрупового контролю;  

 застосовувати інструменти перетворення групи в 

команду;  

 залучати заходи тимбілдингу. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Основними компетентностями, що сприятимуть розвитку 

soft skills і професійної успішності, після засвоєння курсу 

слухачами є:  

 здатність застосовувати методики самопрезентації, 

самомотивації, саморозвитку і самореалізації як складові 

успішної кар’єри; 

 здатність формувати та реалізовувати лідерські якості в 



міжособистісних комунікаціях; 

 здатність оцінювати та аналізувати неформальну 

структуру групи, визначати схильність до певної групової 

ролі; 

 здатність застосовувати техніки контролю емоційного 

напруження та вирішення конфліктів; 

 здатність проявляти стійкість та готовність до конфліктів 

в професійних комунікаціях; 

 здатність застосовувати навички підвищення групової 

згуртованості; 

 здатність застосовувати техніки активного 

вислуховування, малої розмови, передачі конструктивного 

зворотнього зв’язку;  

 здатність проводити ефективні наради, робочі зустрічі; 

 здатність здійснювати ефективне позиціонування, 

(оптимально будувати систему розподілу відповідальності в 

команді та визначення основних функціональних позицій її 

членів в залежності від ситуації). 
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