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РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ В ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Так, рефлексивний компонент інноваційної педагогічної діяльності 

визначається різним змістом, що зумовлено етапами виконання діяльності і 

рівнем відображення її результатів. Зміст процесу цілепокладання  

визначається результатами рефлексії на мотиваційно-потребнісну сферу: 

знання про свій мотив призводять до визначення мети. Реалізація цілі (власне 

діяльність) можлива тоді, коли в педагога існує модель і план здійснення 

діяльності, побудовані в результаті рефлексії на цілепокладання. Рефлексія 

на процеси і компоненти діяльності ще більш ускладнюється через 

необхідність і їх співвідношення з прогнозованою метою (оцінка діяльності), 

змістом образу “Я” і іншими елементами “Я-концепції” (самооцінка). 

Дисципліна «Психологія спілкування» є складовою частиною 

психолого-педагогічного циклу.  

Метою викладання дисципліни “ Психологія спілкування” є: 

1. засвоєння понятійно – термінологічного  апарату і формування 

вмінь  усно або письмово відтворити визначення термінів і понять; 

2. формування навичок свідомо  використовувати цей  апарат для 

підвищення ефективності комунікативних процесів; 

3. формування навичок аналізувати конкретні ситуації взаємодії, 
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визначати позитивне та негативне, висловлювати  судження щодо 

можливостей   використання в певних умовах діяльності взагалі та навчання 

зокрема; 

4. набувати практичні навички спілкування, самопрезентації; 

5. набуття умінь формування іміджу; 

6. опанування уміннями виступу в аудиторії, ведення дискусії; 

7. формування навичок використання активних засобів навчання під 

час проведення занять; 

8. формування умінь використовувати засвоєне до підготовки та 

реалізації навчальних занять в різних освітньо-вікових групах /учні, студенти 

дорослі/; 

9.  опанування умінь створення ефективної системи комунікації в 

організації, у навчанні. 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

- розкриття сутності основних понять і категорій процесу 

спілкування, функцій і стилів спілкування, процесів взаємодії; 

- викладення методики оптимізації комунікативних процесів 

взагалі та у конкретній діяльності зокрема; 

- характеристика впливу різних факторів на ефективність процесів 

спілкування та взаємодії. 

Теоретичний  блок складається з  інформаційноі бази навчальноі 

дисципліни для подальшого використання блока в науково-практичній 

діяльності.  

Лекційний курс повиннин  будуватися стосункамі  між викладачем та 

студентом в процесі діяльності. 

Практичний блок має сформувати  вміння та навички використовувати  

базу існуючих  знань, методи  їх застосування та стилі взаємодії, засоби 

розв'язання та рішення  конфліктів тощо для оптимізації процесу діяльності 

та викладання. 

Практичні заняття мають сприяти розвитку мислити психологічними 
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поняттями, приймати доцільні рішення при контактах з людьми, бачити,  

розуміти, відчувати духовний світ іншої людини тощо. 

Блок завдань для самостійної роботи має творче спрямування і повинен 

забезпечити формування як вмінь щодо розуміння, використання бази знань, 

так і створення нових знань в сферах психолого-педагогічної та економічної 

діяльності. 

Завдання з самостійної роботи повинни  забезпечувать  формування 

навичок, щоб студенти мали достатній рівень роботи в інформаційних 

групах. Робота в таких групах благотвірно влияє на самостійну роботу.  

Здобуваються правильні навички до сприйняття інформації та вмінню 

правильно донести її до сприйняття і засвоєння. 

Індивідуальні завдання - це важлива форма самостійної роботи 

студентів. Вона передбачають створення умов для повної реалізації творчих 

можливостей студентів. 

Для індивідуальних завдань є мета поглиблення, узагальнення і повне 

закріплення знань, які студенти отримують в процесі навчання. А також вони 

Дольний обов'язково ументь застосувати це на практиці. 

Таким чином, вивчення курсу "Психологія спілкування" передбачає 

опанування та вивчення теоретичними знаннями в області спілкування, 

психології особистості і основ навчального та професійного спілкування. 

Засвоєння даного навчального предмета повинно розглядатися 

систематично на лекціях. Практичні заняття повинні постійно перевірятися і 

контролюватися по кожному окремому блоку. Робота з курсу обов'язково 

оцінюється за модульно-рейтинговою системою. 

 

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти повинні: 

 знати на рівнях відтворення та розуміння базові терміни та 

поняття і їх основні похідні, що подаються в змісті навчального предмету; 

 розуміти зміст та послідовність виконання комунікативних 
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процесів; 

 запобігати та долати перепони взаєморозуміння; вірно вибирати 

засоби подання інформації;  

 розуміння позиції партнера у спілкуванні, пристосування до неї 

та використовувати її; вибирати ефективний стиль спілкування у конкретній 

ситуації з конкретною людиною; протистояти маніпулюванню у комунікації;  

використовувати різні техніки асертивної поведінки;  

 вміти застосовувати отримані знання та навички для підвищення 

ефективності діяльності взагалі та навчальної, зокрема: мати навички 

використання бази знань теоретичного курсу для розробки та реалізації 

стратегій поведінки та здійснення комунікацій під час навчання в різних 

освітньо-вікових групах. 

 вміти здійснювати аналіз конкретних ситуації та розробляти 

рекомендації щодо їх розв'язання на основі бази знань з психології 

спілкування. 

Отже, проаналізувавши філософську, психологічну й педагогічну 

літературу з досліджуваної проблеми, вважаємо, що рефлексію можна 

розглядати як комплекс знань, умінь і здібностей педагога, який впливає на 

якість і результативність його діяльності. 
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