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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Спецкурс «Цікаве спілкування» призначений для учнів початкових класів 

і може бути використаний у варіативній частині типового навчального плану 

середніх загальноосвітніх шкіл, а також шкіл академічного рівня - ліцеїв, 

гімназій і т.п .  

 Мета спецкурсу: попередження та усунення викривлень емоційного 

реагування та стереотипів поведінки, реконструкція повноцінних контактів 

дитини з оточуючими. 

 Досягнення мети курсу передбачає реалізацію наступних завдань: 

 1) розвиток комунікативних навичок; 

 2) формування навичок навчання; 

 3) розвиток усвідомленої системи запам'ятовування; 

 4) формування соціальної довіри; 

 5) навчання самостійного розв’язання проблем; 

 6) формування адекватної самооцінки учнів. 

Умови ефективної реалізації основних цілей і завдань курсу. 

Особливістю спецкурсу є його поліструктурність, яка складається з трьох 

підструктур: 

1)  підструктура тематична, представлена у вигляді певної послідовності 

тем; 

2)  підструктура діяльнісна визначає процес оволодіння учнями 

навичками, вміннями, прийомами успішної комунікації і продуктивного 

навчання; 

3) підструктура рефлексивна передбачає осмислення учнями своїх 

можливостей, а також тих труднощів, що виникають у них при виконанні 

тієї чи іншої діяльності; тренування утримання контролю над своїми 

діями при виконанні завдань; зворотній зв'язк від вчителя і однокласників 

про успішність своїх дій, уміння об'єктивно розглядати свої дії з позиції 

психологічної доцільності [2, с.179].  

Весь матеріал програми подається з позицій гуманістичної спрямованості, 

що передбачає здатність психолога заглиблюватися у внутрішній світ дитини, 

тонко розуміти особистість учня і його психічні стани, віру в можливості кожної 

дитини, розуміння кожного школяра, уміння бачити його внутрішні спонукання, 

спрямованість мотивів і потреб, гуманний і демократичний стиль [1]. Крім того, 

використовуються авторські інноваційні методики і технології з обробки і 



переведення інформації на рефлекторний рівень, авторська недирективна 

система керування комунікаціями «СТЕС» [5;6]. 

Під час розробки структури та змісту спецкурсу «Цікаве спілкування» ми 

керувалися також концептуальними засадами моделі просування людини під час 

опанування нею психологічних знаннь та способів їх використання, адже 

завдання підвищення ефективності курсу, як вказує автор даної моделі, «не може 

бути вирішено, якщо відсутня відповідна концептуальна модель присвоєння та 

використання психологічних знань» [3, с.13]. Кожна стадія оволодіння 

психологічними знаннями характеризується не стільки новим змістом, скільки 

якістю відносин учня з психологічною інформацією, тими новоутвореннями, які 

формуються в результаті її проходження. Оволодіння попередньою стадією 

спецкурсу ще не гарантує автоматичного перехіду на нову, тому що досягнення 

високого рівня у межах однієї стадії курсу може поєднуватися з низьким рівнем 

проходження інших його стадій. Отже, обов'язковий  постійний контроль того, як 

відбувається перехід дитини з одного рівня на інший, наскільки ефективно 

засвоєна нею та чи інша інформація. Спецкурс складається з чотирьох 

взаємопов'язаних тематичних модулів (мал. 1). 

 

Змістовні модулі спецкурсу 

 «Цікаве спілкування» 
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Комплексне усвідомлення себе у новій ролі, підвищення рівня 

самосвідомості. 

 Підвищення рівня соціально-психологічної адаптації 

Мал. 1. Основні модулі спецкурсу «Цікаве спілкування» 



Перший модуль присвячений усвідомленню учасниками деяких своїх 

особистісних характеристик (особливостей ставлення до себе, рівня 

самоактуалізації, акцентуйованих рис характеру) та оптимізації ставлення до 

себе, до своєї особистості. Він складається із вправ, які орієнтовані 

сфокусувати увагу учнів на власній особистості, на своїх переживаннях, 

думках, звичних способах поведінки і спілкування, на власних уявленнях про 

себе самого. На даному етапі ставиться мета створити такі умови та ситуації, 

які могли б забезпечити кожному учневі можливість  чітко побачити себе у 

дзеркалі власних уявлень і самооцінки, а також у дзеркалі думок 

однокласників, що дозволяє оцінити свої особистісні якості, прислухатися до 

своїх переживань. Цьому великою мірою сприяє необхідність постійної 

вербалізованої рефлексії своїх думок і переживань, яка збагачується процесами 

зворотного зв'язку від інших учасників групи. Вже в цей період починають 

руйнуватися звичні стереотипи неадекватного самосприйняття і деструктивної 

поведінки. У школярів виникають сумніви щодо усталених систем оцінок і 

самооцінок, формуються нові способи ефективної комунікації. Збудження і 

підйом (або скутість і пригніченість), які характерні для дитини у навчальній 

рольовій грі, пов'язані, насамперед, з перетворенням свого «Я» в іншу 

соціальну форму, порушенням звичної самототожності (особистісної 

визначеності), необхідністю прояву активної уяви в конструюванні нового 

варіанта своєї особистості, підкріплюючи його відкритими для спостереження 

діями.  

Другий модуль спрямований на усвідомлення учнями себе в системі 

навчального і особистісного спілкування та оптимізацію міжособистісних 

взаємин з вчителями, однокласниками, батьками і т. д. Особлива увага 

приділяється розвитку психологічних можливостей дитини, його соціально-

перцептивних і комунікативних здібностей, усвідомленню звичних способів 

спілкування, аналізу помилок у міжособистісній взаємодії. Велике значення у 

цьому блоці приділяється системі прийомів невербальної комунікації, 

відпрацювання навичок безконфліктного спілкування. Учні знайомляться з 

прийомами налагодження ділової взаємодії та спілкування з усіма учасниками 

навчального процесу. Цьому сприяє використання великої кількості 

невербальних технік, а також рольових і організаційно-діяльнісних ігор. 

Третій модуль спрямований на усвідомлення учнями себе в новій системі 

навчальної діяльності та оптимізацію відносин в даній системі. На цьому етапі 

основна увага зосереджується на закріпленні нових поведінкових патернів, 

відпрацюванні уміннь самоаналізу в навчальній діяльності, а також способах 

звільнення свого творчого потенціалу. Учням даються завдання, наприклад,  

вивчити новий матеріал за допомогою ейдотехнічних прийомів [4, с.145]. 

Виконання такого роду завдань є не лише дієвим способом згуртування класу і 

реалізації творчих можливостей кожного учня, а й своєрідним діагностичним 

прийомом, який дозволяє робити висновки про зміни, що відбулися в поведінці 

дітей.  

Четвертий модуль спрямований на усвідомлення власних поведінкових 

стратегій соціально-психологічної адаптації та відпрацювання 

найефективніших з них. Особлива увага на цьому етапі приділяється інтеграції 

набутих на попередніх етапах знань, умінь і навичок у цілісні поведінкові 



стратегії. Ця мета досягається завдяки формуванню навичок публічного 

виступу, успішної взаємодії з класним колективом, уміння донести свої думки і 

почуття до слухачів за допомогою вербальних і невербальних засобів 

комунікації. Даний блок завершується підбиттям підсумків і загальним 

аналізом всієї роботи [2, с. 179-180].  

В результаті вивчення курсу учні повинні знати: 

 1) поняття «комунікації»; 

 2) поняття «конфлікт»; 

 3) основні прийоми ейдотехніки; 

 4) основні правила ефективного спілкування; 

 5) техніки і прийоми конструктивного прийняття рішень.  

Вміти: 

1) спілкуватися ефективно; 

 2) амортизувати конфліктні ситуації; 

 3) використовувати на практиці прийоми і методи ейдотехніки; 

 4) приймати конструктивні рішення. 

Форми контролю навчальних досягнень учнів: тестування, анкетування, 

опитування.  

Критерії оцінювання: оцінювання безбальное – залік або не залік.  

При оцінці знань учнів повинні враховуватися: 

- характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність; 

- якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; 

- сформованість загальнонавчальних і предметних умінь і навичок; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо; 

- досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, 

формулювати гіпотези); 

- самостійність оціночних суджень. 

 

ЗМІСТ І НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

№ Назва модуля Кількість годин на 

рік  

Форма контролю 

1. Секрети ефективного 

спілкування 

9 Тестування 

2.  Конфліктологія  8 Усні відповіді 

3.  Мнемотехніка  10 Захист проекту 

4.  Риторика  8 Усні відповіді 

  Всього  35  

ТЕМА ЗАНЯТТЯ МЕТА ЗАНЯТТЯ 

Модуль 1. Секрети ефективного спілкування 

Заняття 1. Знайомство. Усунення первинної напруги дитини; 

створення позитивного емоційного 

фону. Розробка правил роботи у групі, 



виявлення очікуваннь учасників. 

Відпрацювання навичок комунікації та 

роботи у групі. 

Заняття 2. Кожна людина – 

індивідуальність. 

 

 Розкриття поняття «індивідуальність». 

Початок діагностичного етапу в 

груповому процесі. 

Заняття 3-4. «Ефективне 

спілкування». Поняття, види, 

правила спілкування. 

Ознайомлення учнів з позиціями в 

спілкуванні: дорослий, батьки, дитина; із 

основними поняттями та правилами 

спілкування. 

 Заняття 5. Таємниці спілкування від 

Царя Соломона. 

Вивчення технологій згоди із 

стереотипами співрозмовника. 

 Заняття 6. Таємниці спілкування від 

Пеппі Довгоїпанчохи. 

 Вивчення технологій приєднання до 

емоцій співрозмовника. 

 Заняття 7-8. Таємниці спілкування 

від доктора Айболита. 

 Вивчення технологій, які призводять до 

співпраці із співрозмовником (прийняття 

рішень). Формування поняття 

системного підходу в спілкуванні. 

Заняття 8. Узагальнення і 

систематизація вивченого «Як я 

змінився?» 

 Закріплення отриманих знань. 

Модуль 2. Конфліктологія 

Заняття 1. Розкриття стосунків у 

класі. 

Створення позитивного емоційного 

фону, усунення страхів, підвищення 

впевненості у собі, розкриття стосунків 

у класі. 

Заняття 2. Зняття агресії, емоційної 

напруги. 

 

  

 Зняття негативізму, агресії, надання 

можливості висловити образи, 

розчарування. 

Заняття 3. Що таке конфлікт?  Визначити поняття «конфлікт», 

«конфліктоген». Сформувати правила, 

як ухилятися від використання 

конфліктогенів. 

Заняття 4. Поведінка в 

екстремальних ситуаціях. 

 

Моделювання екстремальних ситуацій і 

аналіз поведінки учнів у них. 

Заняття 5. Як поводитися в 

конфліктній ситуації? 

 Формування уявлення про конфліктну 

ситуацію; формулювання правил 

поведінки у конфліктних ситуаціях. 

 Заняття 6. Розвиток вольової сфери.  Сприяння розвитку вольової сфери, 

довільної уваги. 

Заняття 7. Умій протистояти 

негативному впливу 

Формування установки на адекватне 

протистояння поганому впливу з боку 

однолітків та старших за віком дітей. 

 Заняття 8. Узагальнення та  Закріплення отриманих знань. 



систематизація набутих знань 

«Правила мого життя». 

Модуль 3. Мнемотехніка 

Заняття 1. Визначення поняття 

«Мнемотехніка» 

Знайомство з  методикою мнемотехніки 

для успішного використання у 

навчальній діяльності 

Заняття 2. Як навчитися 

перетворювати складну інформацію 

у зрозумілу? 

Формування вміння   находити  аналогії 

між предметами та явищами,  

розвиток уваги, логіки, образної пам'яти. 

Заняття 3. Як навчитися пов’язувати 

інформацію?  

Формування вміння створювати міцні 

асоціативні зв’язки через складання  

послідовних асоціацій, сюжету, 

ритмізації 

Заняття 4. Як опанувати порядкову 

систему? 

Формування вміння використовувати 

систему спеціально підібраних образів 

для покращення усвідомлення 

матеріалу, розвивати уяву. 

Заняття 5. Як навчатися так, щоб не 

забувати? 

Формування вміння збільшення 

тривалості зберігання та відтворення 

інформації, розвиток навичок до 

самонавчання та самоактуалізації. 

Заняття 6. Алгоритм 

запам'ятовування віршів. 

Формування алгоритму 

запам'ятовування віршів. 

 Заняття 7. Алгоритм 

запам'ятовування текстів. 

 Формування алгоритму 

запам'ятовування текстів. 

 Заняття 8. Алгоритм 

запам'ятовування образу людини. 

 Формування алгоритму 

запам'ятовування імен. 

Заняття 9. Мистецтво засвоєння 

інформації. 

Закріплення навичок використання 

методів та прийомів мнемотехніки у 

навчальній діяльності. 

Заняття 10. Узагальнення та 

систематизація вивченого. 

Закріплення отриманих знань. 

Модуль 4. Риторика 

Заняття 1. Розвиток впевненості в 

собі. 

Зняття тривоги, розвиток упевненості в 

собі, корекція афективної поведінки. 

Заняття 2. Як повірити в свої сили і 

сподобатися оточуючим? 

 Аналіз ситуацій невпевненості в собі і 

їх впливу на самооцінку. Формулювання 

правил, які перешкоджають зниженню 

впевненості у власних силах. 

 Заняття 3. Вимоги Цицерона.  Формулювання вимог до публічного 

виступу. Визначення поняття 

«риторика». 

Заняття 4. План публічного виступу Формування вміння будувати та 

використовувати алгоритм виступу, 

розвивати мовлення. 

Заняття 5. Шляхи подолання страху Сприяння подоланню емоційного 



перед виступом. напруження, розвивати сміливість та 

впевненість. 

Заняття 6. Впевнена людина Формування вміння керувати власним 

емоційним станом, корегувати емоцію 

страху, розвивати впевненість. 

Заняття 7. Взаємооцінювання Формування навичок аналізу, вміння 

бачити позитивні якості ровесників і 

адекватно реагувати на оцінку іншими 

людьми. 

Заняття 8. Узагальнення та 

систематизація вивченого. 

Закріплення отриманих знань. 
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