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АНОТАЦІЯ

Теоретичне  обґрунтування  та  емпіричне  дослідження  впливу

психологічного тренінгу на розвиток комунікативної компетентності підлітків.

Проблема  міжособистісних  взаємин  є  особливо  актуальною  у

підлітковому  віці,  адже  провідний  вид  діяльності  підлітків   взаємини  з

ровесниками. Для учнів підліткового віку характерне інтенсивне формування

самостійності,  опанування  прийомами  самовиховання,  вольової  поведінки,  а

відсутність  сприятливих  умов  в  шкільному  середовищі  може  спричинити

виникнення  у  підлітків  негативізму,  непокірності,  агресивності,  вираженої

акцентуації  характеру,  асоціальної  поведінки.  Через  несприятливі  умови  для

особистісного  зростання  підлітків  у  результаті  незадоволеності  їх  потреб,

виникає психологічний дискомфорт, що призводить до конфліктів з учителями,

сім’єю,  ровесниками,  відчуження  від  них,  пошуку  іншого  середовища

спілкування.

Разом з тим відзначається недостатній рівень сформованості у підлітків

навичок ефективних міжособистісних взаємин,  що впливає на  якість їхнього

спілкування. Підліткам бракує знань про норми, правила взаємин, у багатьох із

них  недостатньо розвинуті  навички саморегуляції  емоцій,  що виражається  у

неконтрольованих діях, не завжди коректних висловлюваннях; у них не завжди

сформовані вміння планувати й організовувати різні форми спілкування; вони

не завжди здатні уникати конфліктних ситуацій чи ефективно їх розв’язувати.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  комунікативна  компетентність,  підлітковий  вік,

компетентність підлітків, психологічний тренінг, комунікативний тренінг.
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