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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Технології психологічного тренігну» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – вибіркова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   6,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Технології 

психологічного 

тренінгу» 

 

Лекції: 38 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 16 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: вибіркова 

 

Самостійна робота:  

120 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

16 год.  

Семестр: ІІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Розробити методичний 

апарат психологічного 

тренінгу на тему за 

власним вибором або з 

запропонованих 

викладачем 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

6,0 (180)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

усний залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – вивчення та апробація здобувачами 

моделей міжособистісної та професійної комунікації а також сприяння їхньому 

саморозвитку. Навчальна дисципліна «Технології психологічного тренінгу» 

спрямована на формування особистісного досвіду та практичних навичок 

проектування та організації психологічного тренінгу відповідно до задач. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Технології психологічного 

тренінгу” полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної 

компетентності: здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі 

навчання та професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

4. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

7. Здатність розробляти та управляти проектами. 

8. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології 

та психологічного консультування. 

2. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, 

психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік. 

3. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

4. Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

6. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

7. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

8. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих 

ситуаціях. 
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9. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

10. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та 

адекватно обирати релевантну актуальним завданням 

психологічної практики. 

11. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, 

соціальними працівниками, соціальними педагогами тощо).  
 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

 

знати: 

 базові уявлення про організацію та зміст психологічного тренінгу; 

 понятійно-категоріальний апарат та методи проведення психологічного 

тренінгу; 

 основні етапи та стадії психологічного тренінгу; 

 особливості організації результатів проведення психологічного 

тренінгу;   

вміти: 

 організовувати та проводити психологічний тренінг; 

 визначати актуальну проблему тренінгу, його цілі та завдання, 

формулювати шляхи дослідження; 

 планувати та проводити психологічний тренінг, інтерпретувати його 

результати, узагальнювати матеріали тренінгу у вигляді експертного 

відгуку. 

 

 

 

      2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Основи методології психологічного тренінгу 

1 Методологічні основи 

психологічного тренінгу 

14 6 6   8 

2 Поняттєвий апарат 

психологічного тренінгу: 

зміст та характеристика 

18 6 4 2  12 

3 Цілі та завдання 

психологічного тренінгу.   

18 6 4 2  12 

 Всього за частиною 1 50 18 14 4  32 

Частина 2. Етапи психологічного тренінгу 

4 Фази та стадії 

психологічного тренінгу 

18 6 4 2  12 
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5 Типология та структура 

тренінгових груп. 

18 6 4 2  12 

6 Методи психологічного 

тренінгу 

18 6 4 2  12 

7 Роль психолога-тренера 

в психологічному 

тренінгу  

18 6 4 2  12 

8 Принципи розробки, 

комплектації та 

оформлення програм 

18 6 4 2 

 

 12 

9 Організація проведення 

психологічного тренінгу 

18 6 4 2  12 

10 Індивідуальне завдання 22 6   6 16 

 Всього за частиною 2 130 42 24 12 6 88 

 Всього годин 180 60 38 16 6 120 

 Залік - усний       

 

 

Індивідуальне завдання 

  

Здобувачі під час вивчення дисципліни розробляють методичний апарат 

психологічного тренінгу на тему за власним вибором або з запропонованих 

викладачем. А саме розкривають психологічну проблему, мету та завдання, 

обґрунтовують вибір та пояснюють методи та техніки  тренінгу. 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 
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4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 

1. Визначте етапи розвитку теорії і практики групової роботи. 

2. Проаналізуйте підхід А. Месмера до лікування людей за допомогою 

групи. 

3. Який внесок зробив психоаналіз у розвиток групової психокорекції? 

4. Охарактеризуйте підхід К. Левіна до групової роботи. 

5. Розкрийте внесок М. Форверга в теорію та практику СПТ. 

6. Вкажіть загальну мету та завдання СПТ. 

7. Як відбувається розвиток комунікативної компетентності особистості у 

СПТ? 

8. Чим відрізняються СПТ у вузькому та широкому сенсі? 

9. Які ви знаєте типи тренінгів? 

10. Які тренінги відносяться до інструментально-орієнтованих? 

11. Розкрийте особливості СПТ як форми навчання. 

12. Які тренінги відносяться до особистісно-орієнтованих? 

13. Проаналізуйте основні переваги групового методу психологічної роботи. 

14. Вкажіть загальні недоліки групового методу психологічної роботи. 

15. Що таке групова динаміка? 

16. Охарактеризуйте основні елементи групової динаміки. 

17. Розкрийте цілі різних груп СПТ. 
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18. Проаналізуйте спільні цілі різних груп СПТ. 

19. Дайте характеристику групових норм та їх видів. 

20. Що таке згуртованість групи, що її характеризує? 

21. Вкажіть основні причини зниження групової згуртованості. 

22. Розкрийте стадії розвитку групи. 

23. Охарактеризуйте загальну групову структуру. 

24. Проаналізуйте можливі групові ролі. 

25. Які ви знаєте типи групової структури? 

26. Охарактеризуйте етапи розвитку групової структури. 

27. Вкажіть ознаки розвитку групової структури. 

28. Вкажіть основні фази СПТ. 

29. Охарактеризуйте фазу розминки у СПТ. 

30. Проаналізуйте особливості фази активізації, вкажіть її мету та завдання. 

31. Опишіть типи поведінки учасників групи у фазі активізації. 

32. Дайте характеристику основних прийомів активізації. 

33. Розкрийте основні критерії успішної активізації. 

34. Проаналізуйте, коли завдання активізації вважаються виконаними. 

35. Вкажіть мету та завдання фази лабіалізації. 

36. Розкрийте психологічні механізми лабіалізації. 

37. Вкажіть ознаки проходження фази лабілізації. 

38. Охарактеризуйте мету та завдання фази введення орієнтовних основ. 

39. Дайте основні характеристики ФВОО. 

40. Опишіть типи орієнтовних основ у тренінгу. 

41. Розкрийте мету та завдання фази оволодіння прийомами поведінки. 

42. Опишіть схему обговорення занять. 

43. Охарактеризуйте фазу закінчення. 

44. Вкажіть базові методи СПТ. 

45. Надайте аналіз: групова дискусія як метод групової психологічної роботи. 

46. Надайте класифікацію групових дискусій. 

47. Які переваги має групова дискусія? 

48. Розкрийте завдання, які допомагає вирішувати групова дискусія. 

49. Охарактеризуйте основні стратегії ведення групової дискусії. 

50. Проаналізуйте основні фази групової дискусії. 

51. Які психологічні ефекти досягаються у груповій дискусії? 

52. Охарактеризуйте гру як метод групової психологічної роботи. 

53. Надайте класифікацію ігор, які використовують у СПТ. 

54. Проаналізуйте основні типи ігрових методів. 

55. Проаналізуйте схему обговорення рольових ігор. 

56. Визначте переваги та недоліки рольової гри. 

57. Надайте характеристику психогімнастики як методу групової роботи. 

58. Визначте класифікацію психогімнастичних вправ. 

59. Розкрийте особистісне зростання як результат тренінгу. 

60. Проаналізуйте критерії особистісного зростання у процесі та після СПТ. 

61. Які вимоги висуваються до особистості ведучого тренінгу? 

62. Вкажіть стадії підготовки ведучого тренінгової групи. 

63. Охарактеризуйте основні стилі керування тренінговою групою. 



8 
 

64. Проаналізуйте основні принципи поведінки ведучого. 

65. Дайте характеристику принципу когнітивної поведінки тренера. 

66. Розкрийте основні характеристики принципу спостереження та корекції 

впливу. 

67. У чому полягає суть принципу орієнтації на спонтанність групи? 

68. Проаналізуйте сутність принципу орієнтації на успіх у вправі. 

69. Які основні чинники сприяють успішності СПТ? 

70. У чому полягає принцип підведення підсумків вправи? 

71. Розкрийте сутність принципу індивідуалізації цілей тренінгу. 

72. Які основні функції ведучого тренінгу? 

73. Проаналізуйте основні ролі ведучого групи. 

74. Які труднощі виникають у роботі ведучого групи? 

75. Розкрийте загальні питання організації тренінгової групи. 

76. Яка має бути тривалість тренінгу? 

77. З якою періодичністю ефективно зустрічатися на тренінгу? 

78. Проаналізуйте принципи комплектування груп та кількість учасників. 

79. Які вимоги висуваються до складання програм СПТ? 

80. Дайте характеристики зворотного зв’язку. 

81. Проаналізуйте підходи до розробки програм тренінгу. 

82. Визначте особливості ко-тренерства. 

83. Які існують варіанти роботи двох тренерів із групою? 

84. Розкрийте переваги парної роботи. 

85. Які ролі виконують ко-тренери у групі? 

86. Проаналізуйте особливості тренерських помилок при роботі у парі. 

87. Які можливі шляхи усунення тренерських помилок? 

88. Проаналізуйте загальні підходи до оцінки ефективності СПТ.  

89. Розкрийте загальні особливості Т-груп. 

90. Вкажіть основні поняття, пов’язані з Т-групами. 

91. У чому полягають особливості комплектування Т-груп? 

92. Розкрийте загальні цілі Т-груп. 

93. Проаналізуйте елементи навчального циклу у Т-групах. 

94. Вкажіть основні процедури, які проводять у Т-групах. 

95. Наведіть приклади практичних вправ, які застосовуються у Т-групах. 

96. Інкаунтер-групи: розкрийте основні поняття та процедури? 

97. Які практичні вправи використовують в інкаунтер-групах? 

98. Проаналізуйте теоретичні основи гештальт-груп. 

99. Розкрийте загальну мету гештальт-груп. 

100. Які основні процедури використовують у гештальт-групах? 

101. Вкажіть напрями проведення гештальт-груп керівниками. 

102. Охарактеризуйте прийом «розширення усвідомлення». 

103. З якою метою можна використовувати прийом «інтеграція 

протилежностей»? 

104. Розкрийте прийоми подолання опору в гештальт-групах. 

105. Наведіть приклади практичних вправ, які застосовуються у гештальт-

групах. 

106. Психодрама: вкажіть основні поняття та процедури. 
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107. Назвіть фази розвитку психодрами та вкажіть виконувані ролі. 

108. Які методики використовують у психодраматичній дії? 

109. Наведіть приклади практичних вправ, які застосовуються у психодрамі. 

110. Групи тілесної терапії: розкрийте основні поняття та процедури. 

111. Наведіть приклади практичних вправ, які застосовуються у тілесній 

терапії. 

112. Групи арттерапії: вкажіть основні поняття та процедури. 

113. Які виділяють види груп арттерапії?  

114. Наведіть приклади практичних вправ, які застосовуються в арттерапії. 

115. Групи трансактного аналізу: назвіть основні поняття та процедури. 

116. Як відбувається аналіз життєвого сценарію та життєвих позицій у групах 

трансактного аналізу? 

117. Розкрийте особливості психологічного аналізу ігор у групах трансактного 

аналізу. 

118. Наведіть приклади практичних вправ, які застосовуються у групах 

трансактного аналізу. 
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