Навчальна програма дистанційного навчання з дисципліни
АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ
(1 курс, ІІ семестр)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ.
Згуртування групи як передумова
ефективності глибинної психологічної роботи
Робота в рамках даного модуля передбачає, насамперед, ознайомлення
учасників зі специфікою глибинної групової психологічної роботи та
відповідне згуртування членів навчального колективу з метою ефективної
організації їх психотренінгової взаємодії. Робота з груповою динамікою та
процесами згуртування шляхом інтенсифікації та конструктивно-емоційного
насичення контактів в групі.
ТЕМА 1. Формування навиків самопрезентації в умовах соціальнопсихологічної взаємодії (6 год.)
Глибинне знайомство як передумова ефективної психологічної
групової роботи. Відпрацювання здатності до самопрезентації та розкриття
власної особистості. Створення доброзичливої психологічної атмосфери для
подальшої психокорекційної роботи.
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Пошуково-аналітична
робота.
З’ясувати
поняття:
«самопрезентація», «взаємопрезентація». Розкрити: первинні
прояви самопрезентації, презентацію соціальних груп,
організацій тощо.
З’ясувати походження, історію власного імені і вплив його на
самопрезентацію у групі.
Намалювати «Автопортрет», використовуючи відповідний
образ, символ (формат А4, А3; фарби, олівці, суха, масляна або
воскова пастель тощо).
Пошуково-аналітична робота: різні стилі знайомства.
Есе. «Метафоричне знайомство». Написати есе через призму
певного метафоричного (уявного) образу.
Створити колаж «Презентація вражень про себе очима інших»
(формат А4, А1).
Створення творчої моделі самопрезентації.
Пройти
психодіагностичну
методику
і
здійснити
інтерпретацію результатів. Методика двадцяти тверджень про
само відношення (М.Куна, Т.Макпартленда) [16].
Перегляд кінофільму «Большая маленькая Я»/«L'âge de raison»,
Франція, Бельгія (2010). Написати есе за фільмом.
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ТЕМА 2. Розвиток, зміцнення і стабілізація стосунків у групі
(процес згуртування членів групи) (10 год.)
Налагодження більш тісних і стабільних стосунків у групі шляхом
використання вправ, орієнтованих на особистісне зближення. Робота над

процесом згуртування учасників.
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Пошуково-аналітична
робота.
З’ясувати
поняття:
«згуртованість групи», «групова динаміка».
Твір-роздум на тему: «Що потрібно для того, щоб наша група
була згуртованою».
Створити колаж «Портрет групи моїми очима» (формат А4,
А1).
Намалювати «Асоціацію на групу» (колір, предмет, тварина,
персонаж тощо), (формат А4, А3; фарби, олівці, суха, масляна
або воскова пастель тощо).
Придумати і намалювати «Девіз групи» (формат А4, А3;
фарби, олівці, суха, масляна або воскова пастель тощо).
Пройти
психодіагностичні
методики
і
здійснити
інтерпретацію
результатів:
Методика
діагностики
міжособистісних відносин Т. Лірі [17]; Визначення індексу
групової згуртованості [18 або див. файл: metodika_sishora];
Методика «Вивчення згуртованості групи» [19]; Методика
«Анкетування:
згуртованість,
ціннісні
орієнтації,
референтність, задоволеність» (розроблена Г.В. Дьяконовим)
[20].
Перегляд кінофільму «Чучело» (1983), реж. Р.Бикова.
Написати есе за фільмом.
Перегляд кінофільму «Хористи»/«Les Choristes», Франція,
Швейцарія, Німеччина (2004). Написати есе за фільмом.
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ГРУПОВОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ СІШОРА
Призначення та інструкція. Групова згуртованість - один із
найважливіших параметрів, який вказує на ступінь інтеграції групи, її
згуртованість у єдине ціле – можна визначити не лише шляхом розрахунку
відповідних соціометричних індексів.
Значно простіше це зробити за допомогою методики, яка складається з 5
запитань з декількома варіантами відповідей на кожне.
Відповіді кодуються у балах відповідно до наведених у дужках значеннях
(максимальна сума +19 балів, мінімальна – -5).
Протягом опитування необхідно вказувати бали.
I.
Як би ви оцінили, свою приналежність до групи?
1. Відчуваю себе її членом, частиною колективу (5).
2. Беру участь у більшості видів діяльності (4).
3. Беру участь лише в окремих видах діяльності (3).
4. Не відчуваю себе членом колективу (2).
5. Живу і існую окремо від нього (1).
6. Не знаю , важко відповісти (1).
II. Чи перейшли би ви в іншу групу, якщо трапилася би така
можливість (без зміни інших умов)?
1. Так, дуже хотів би перейти (1).
2. Швидше перейшов би ніж зостався (2).
3. Не бачу ніякої різниці (3).
4. Швидше залишився б у своїй групі (4).
5. Дуже хотів би залишитись у своїй групі (5).
6. Не знаю, важко відповісти (1).
III. Які стосунки у членів вашої групи ?
1. Кращі ніж у більшості колективів (3).
2. Приблизно такі ж, як у більшості колективів (2).
3. Гірші ніж у більшості колективів (1).
4. Не знаю важко відповісти (1).
IV. Які у вас стосунки з керівником (класним керівником,
вихователем)?
1. Кращі, ніж у більшості колективів (3).
2. Приблизно такі ж , як у більшості колективів (2).
3. Гірші ніж у більшості колективів (1).
4. Не знаю (1).
V. Яке ставлення до праці, (навчання тощо ) у вашому колективі?
1. Кращі ніж у більшості колективів(З).
2. Приблизно такі ж, як у більшості колективів (2).
3. Гірші ніж у більшості колективів (1).
4. Не знаю (1).
Інтерпретація результатів.
Рівні групові згуртованості: 15,1 балів і вище - високий, 11,6-15 балів вище середнього, 7-11,5- середній, 4-6,9 - нижче середнього, 4 і нижче низький.

