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про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом 

 
Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації  

(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 
 

НАЗВА ПРОГРАМИ Факультативний курс «Психологія спілкування» для учнів 5 
класів  

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ 
ПРОГРАМИ 

Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради Комунальний 
заклад «Нікопольський навчально-виховний комплекс №15 
«Загальноосвітній заклад І ступеня - гімназія» 
Авторка: Ю.О.КРІПОТА  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН 
№ 22.1/10-1495 від 27.07.2020 р. «Про пріоритетні напрями роботи 
психологічної служби у системі освіти на 2020-2021 н.р.»  

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

м. Тернівка  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Здобувачі освіти  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета програми – розвиток в учнів 5 класів комунікативної 
компетентності, навичок ефективної взаємодії у групі, що у свою 
чергу полегшить їх адаптацію до нових умов навчання. 
 
Завдання програми: 
- формувати вміння взаємодії з іншими; 
- формувати мотивацію самопізнання й самовиховання; 
- розвивати здібності до рефлексії; 
- формувати позитивне ставлення до себе та до оточуючих; 
- розвивати комунікативні знання, вміння і навички учнів. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Програма «Психологія спілкування» розрахована на 34 навчальні 
години (19 занять) і призначена для учнів п’ятих класів. Заняття 
можуть проводитися як з цілим класом, так і з окремими групами 
учнів. 
Кожне заняття складається із вступної, основної й заключної 
частини. Це забезпечує цілісність програми. 
1. Вступ. Поняття про психологію як науку  
2. Знайомство  
3-4. Я та інші  
5-6. Поняття про спілкування. Вчимося спілкуватися  
7-8. Абетка ввічливості  
9-10. Толерантне спілкування  
11-12. Дистанції спілкування  
13-14. Вербальне та невербальне спілкування  
15-16. Емоції людини  
17-18. Слухати-розуміти-взаємодіяти  
19-20. Стереотипи. Безоціночне спілкування  
21-22. Бар’єри у спілкуванні  
23-24. Як спілкуватися продуктивно. Пасивна, агресивна, 
відповідальна поведінка 
25-26. Активне слухання. Я-повідомлення  
27-28. Конфлікт і я  



29-30. Робота у команді  
31-32. Віртуальне спілкування  
33. Підсумкове заняття  
34. Лист психологу 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/1bqtNHjqFmNJgjuT7rDc1ppOhQWjpq
CFE/view  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА 
РЕСУРСИ, У ЯКИХ 
ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ 

-  

 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


