
 

Дисципліна Тренінг професійного й особистісного зростання. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни “Тренінг професійного й особистісного 

зростання” здобувач вищої освіти повинен володіти достатнім рівнем 

теоретичних знань і практичних вмінь з дисциплін професійно-

педагогічної підготовки, а саме «Професійна педагогіка», «Методика 

виховної роботи», «Психологія», «Вікова фізіологія і гігієна». 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: сутність та цінність власної особистості; сутність 

групової взаємодії; значення вербальних та невербальних засобів 

спілкування; ефективні прийоми комунікації. Вміти: декватно 

висловлювати свої почуття та розуміти почуття інших людей; вербально 

та невербально ефективно спілкуватись; співпрацювати у групі; 

ефективно планувати власний саморозвиток; презентувати себе та 

здійснювати самоаналіз. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Тренінг професійного й особистісного зростання”  

сприяє розкриттю власного особистісного та професійного потенціалу; 

підвищує емоційну стабільність, толерантність, здатність працювати у 

команді, формує практичні навики побудови плану професійного 

зростання та його реалізації.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 04. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах. 

ПРН 05. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну 

комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами. 

ПРН 08. Самостійно планувати й організовувати власну професійну 

діяльність і діяльність здобувачів освіти і підлеглих. 

ПРН 14. Володіти навичками стимулювання пізнавального інтересу, 

мотивації до навчання, професійного самовизначення та саморозвитку 

здобувачів освіти. 

ПРН 20. Емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах 

своєї компетенції, дотримуватися стандартів професійної етики. 

ПРН 21. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

ПР 25. Забезпечувати рівні можливості і дотримуватися принципів 

гендерного паритету у професійній діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

ЗК 9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

СК 2. Здатність забезпечити формування у здобувачів освіти цінностей 

громадянськості і демократії. 

СК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог 

законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів 

закладу освіти. 

СК 11. Здатність використовувати у професійній діяльності основні 

положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 



рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


