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Зразок методичних рекомендацій  

до проведення  практичних занять 
 

Практичне заняття №6 

Тема :  Тема роботи : Принципи організації бізнес тренінгу  
 План  

1. Принцип активності та акцентування  
2. Принцип персоніфікації висловлювань та довірливого спілкування 

 
 

 Питання 1 

 Визначити в чому заклечається активна позиція 

 Активна позиція учасників тренінгу. Активність - норма 
поведінки у тренінгу. Йдеться про реальне включення в 

інтенсивну групову взаємодію кожного члена групи. 

Використання цього принципу дозволяє здійснювати розвиток 

компетентності в спілкуванні в СПТ не шляхом 
безпосереднього впливу психолога на учасників, а створенням 

умов для самовдосконалення засобів організації 

комунікативної взаємодії. 

 Визначити в чому визначається принцип принцип 
акцентування сприяє глибокій рефлексії учасників, вчить 

учасників зосереджувати увагу на собі, своїх думках, 

почуттях, розвиває навички самоаналізу. 

 Питання 2. Визначити принцип персоніфікації 
висловлювань. Його суть полягає в тому, що учасники 

тренінгу повинні бути зосереджені на процесах самопізнання, 

на самоаналізі й рефлексії. Навіть оцінка поведінки повинна 

здійснюватися через висловлення власних почуттів і 
переживань. Відмова від безособових мовленнєвих форм 

допомагає людям у повсякденному спілкуванні приховувати 

власну позицію й уникати відповідальності. Забороняється 

використовувати висловлювання на зразок: "Більшість моїх 
друзів вважає .", "Ми думаємо, "У нас думка інша ." тощо, 

якими перекладається відповідальність за почуття і думки 

конкретної людини на аморфне "ми", і цим самим роблять її 

знеособленою. Усі висловлювання повинні будуватися з 

використанням особових займенників однини: " Я думаю .", "Я 
переконаний .", "Я відчуваю .", "Мені приємно ." і т. д. 

Використання вказаного принципу допомагає розв'язати одне 

із завдань тренінгу - навчитися брати відповідальність на себе 

і приймати себе таким, яким є. "Особиста власність" на 
авторство повідомлення передбачає відповідальність особи за 

висловлені в повідомлені думки та почуття. 



 Успіх СПТ також залежить від реалізації принципу "щирості й 

відкритості". Найголовніше тут - не обманювати, бути щирим, 

відвертим, Конгруентним. С. Джурад підкреслював, що 
розкриття свого "Я" іншому є >значок> сильної й здорової 

особистості. Саморозкриття спрямоване на іншу людину, але 

дозволяє стати самим собою і зустрітися із собою справжнім. 

Щирість і відкритість сприяє одержанню й наданню іншим 
чесного зворотного зв'язку, тобто тієї інформації, яка є 

важливою для кожного учасника і запускає механізми 

розвитку самосвідомості та механізми взаємодії у групі. 

 До питання 2  Розкрити значення принципу  довірливого 
спілкування - один із фундаментальних елементів тренінгу. 

Розвиток довірливого клімату - складний процес. 

Найпростіший перший крок до практичного створення клімату 

довіри: ведучий пропонує прийняти єдину форму звертання на 
"ти", яка психологічно зрівнює усіх членів групи і вносить у 

стосунки деякий елемент інтимності й довірливості між 

членами групи та керівником. Кожний реалізує той рівень 

відкритості, до якого він готовий, залежно від своїх 
особливостей і загального рівня довірливості в групі. 
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