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ВСТУП 

 

У сучасній психології соціально-психологічний тренінг має велике 

значення, оскільки є спеціальною технологією, що допомагає людині краще 

усвідомити власний внутрішній світ, зробити своє життя успішнішим, 

навчитися керувати власними бажаннями та діями. Соціально-психологічний 

тренінг останнім часом набув популярності як завдяки економічності, так і 

завдяки своїй ефективності, значно ефективнішою порівняно з індивідуальною 

роботою. Тренінг розглядається як багатофункціональний метод навмисних 

змін психологічних феноменів людини, групи та організації для гармонізації 

професійного та особистісного буття людини. У вітчизняній психології під 

соціально-психологічним тренінгом розуміють ті види тренінгу, об’єктом 

впливу в яких є якості, уміння, властивості, здібності та установки, що 

проявляються у спілкуванні.  

Мета навчальної дисципліни: по-перше, необхідно ознайомити 

студентів з одним з видів психологічної допомоги – психологічним тренінгом, з 

його видами, принципами організації та проведення тренінгової роботи, роллю 

тренера, перевагами групової психологічної роботи над індивідуальною, 

історією розвитку групових форм психологічної допомоги. По-друге, студенти 

на власному досвіді групової тренінгової роботи зможуть краще усвідомити 

свій внутрішній світ, навчитися взаємодіяти з іншими учасниками групи, 

розвинуть групову згуртованість, зможуть розвити такі професійно важливі 

якості психолога, як комунікативність, толерантність, емпатійність тощо. 

Соціально-психологічний тренінг черпає відомості з різноманітних 

галузей психологічних і загальногуманітарних знань. Найтіснішими є його 

зв’язки із загальною психологією, психологією особистості, психологією 

спілкування, віковою психологією. 

Види занять з навчальної дисципліни: практичні заняття, самостійна 

робота. Підсумковий контроль проводять у формі диференційованого заліку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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знати: 

– історію розвитку психологічного тренінгу в зарубіжній та вітчизняній 

психології; 

– основні принципи групової тренінгової роботи; 

– основні парадигми тренінгової роботи; 

– характеристику основних атрибутів соціально-психологічного тренінгу; 

– роль тренера в організації та проведенні психологічного тренінгу; 

– переваги групової психологічної роботи над індивідуальною; 

– види соціально-психологічних тренінгів; 

– особливості добирання психотренінгових вправ в залежності від мети 

тренінгу та структури групи; 

уміти: 

– організовувати роботу тренінгової групи; 

– проводити психотренінгові вправи зі знайомства учасників, розвитку 

комунікативних якостей, групової згуртованості, усвідомлення власного образу 

«Я»; 

– розробляти програми тренінгових занять залежно від мети та структури 

групи. 

Методичні вказівки розроблені на підставі модульної системи з 

урахуванням нових підходів до підготовки фахівців: І модуль – «Мета, завдання 

і специфіка психологічного тренінгу, особливості групової форми роботи»; 

ІІ модуль – «Методика проведення тренінгів». Кожен модуль містить такі види 

навчального навантаження, як: практичні заняття та самостійна робота 

студентів. Тому методичні вказівки містять плани практичних занять з 

детальними коментарями щодо підготовки з кожного питання згідно із 

запропонованою літературою. Розроблено систему усних і письмових завдань 

для самоконтролю студентів. Додаються контрольні питання. 

Самостійна робота студентів набуває все більшого значення у 

навчальному процесі. Вона підвищує відповідальність тих, хто навчається, 

формує у них навички працювати самостійно, здобувати знання, 
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використовуючи їх для аналізу процесів, що відбуваються у навколишньому та 

індивідуальному світі. Така робота надає можливість ефективніше активізувати 

пізнавальні мотиви студентів, розвивати понятійне та творче мислення. 

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з навчальної дисципліни «Соціально-психологічний 

тренінг» для студентів спеціальності 053 –  «Психологія» освітнього ступеня 

«Бакалавр». 
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МОДУЛЬ І  

Мета, завдання та специфіка психологічного тренінгу, особливості 

групової форми роботи 

1 Поняття про соціально-психологічний 

тренінг, його мету і завдання 

 4  8 

2 Груповий тренінг як метод практичної 

психології: специфічні ознаки та основні 

парадигми 

 8  16 

3 Психологічні особливості тренінгової 

групи. Переваги групової форми роботи 

 8  16 

4 Активні методи навчання в соціально-

психологічному тренінгу 

 8  16 

МОДУЛЬ ІІ 

Методика проведення тренінгів 

5 Правила створення тренінгових програм  6  12 

6 Опрацювання вмінь роботи з групою. 

Формування та реалізація тренінгових 

міні-програм різного спрямування 

 6  12 

Усього  40  80 

Усього годин 120 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Змістовий модуль І Мета, завдання та специфіка психологічного тренінгу, 

особливості групової форми роботи 

Тема 1 Поняття про соціально-психологічний тренінг, його мету і завдання 

Практичне заняття 1 Соціально-психологічний тренінг – поняття, 

зв’язок з іншими видами психологічної допомоги. Мета та основні 

завдання тренінгової роботи 

Мета заняття: дати визначення соціально-психологічного тренінгу як 

одного з видів психологічної допомоги; з’ясувати відмінності психологічного 

тренінгу від психотерапії і психокорекції; охарактеризувати мету і завдання 

тренінгової роботи. 

План 

1. Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку особистості й 

групи. 

2. Мета й основні завдання соціально-психологічного тренінгу. 

3. Зв’язок психологічного тренінгу з іншими видами психологічної 

допомоги. 

4. Тренінгові вправи зі знайомства учасників групи. 

Короткі теоретичні відомості 

Термін «тренінг»(від англ. «train, training»), що означає «виховання, 

навчання підготовка, тренування». Хрящова Н. Ю. пропонує розуміти під 

тренінгом багатофункціональний метод навмисних змін психологічних 

феноменів людини, групи і організації з метою гармонізації професійного та 

особистісного буття людини.  

Тренінг – це одночасно:  

− цікавий процес пізнання себе та інших; 

− спілкування; 

− ефективна форма опанування знань; 
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− інструмент для формування умінь і навичок; 

− форма поглиблення досвіду.  

Під соціально-психологічним тренінгом (СПТ) розуміють ті види 

тренінгу, об’єктом впливу в яких є якості, здібності, властивості, уміння та 

установки, що проявляються у спілкуванні. СПТ – прикладний розділ 

соціальної психології, який є сукупністю групових методів формування вмінь і 

навичок самопізнання, спілкування та взаємодії людей у групі. 

Ємельянов Ю. М. визначає СПТ як групу методів розвитку здібностей до 

навчання та до оволодіння будь-якими складними видами діяльності. 

Петровська Л. А. визначає СПТ як форму психологічного впливу в процесі 

інтенсивного навчання в груповому контексті.  

Форми тренінгу можна поділити на два класи:  

а) орієнтовані на розвиток спеціальних умінь (наприклад, проведення 

дискусії, вирішення міжособистісних конфліктів);  

б) спрямовані на поглиблення досвіду аналізу ситуацій спілкування, 

тобто удосконалення адекватності самоаналізу, партнера зі спілкування, 

групової ситуації в цілому.  

Основна мета СПТ – це підвищення компетентності у сфері спілкування, 

що конкретизується в таких завданнях (Захаров В. Л., Хрящова Н. Ю.): 

− набуття знань у галузі психології особистості, груп, спілкування; 

− набуття вмінь і навичок спілкування; 

− корекція, формування та розвиток настанов, необхідних для 

успішного спілкування; 

− розвиток здібностей адекватного та повного сприйняття та 

оцінювання себе та інших; 

− розвиток здібностей сприймати та оцінювати взаємовідносини між 

людьми; 

− корекція та розвиток системи стосунків особистості. 

Іще однією важливою метою СПТ є розвиток особистості, пов’язаний із 

психологічним впливом, інтервенцією, що здійснюється в системі відносин. 
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Досягнення цієї мети передбачає роботу з «Я» як із сукупністю уявлень про 

самого себе; поглиблене усвідомлення себе та осмислення своїх здібностей. 

Об’єктом впливу та змін у ситуації тренінгу є: знання (а також здатність їх 

формувати), професійні навички та вміння (компетенції), індивідуальні 

особливості (ціннісні, емоційні тощо), соціальна поведінка (упевненість, 

лідерство, робота в команді та ін.). 

Психологічний тренінг є одним з видів психологічної допомоги, поряд із 

психотерапією, психокорекцією, психологічним консультуванням тощо. 

Психологічна допомога – сфера практичного застосування психології, 

орієнтована на підвищення соціально-психологічної компетентності людей і 

надання психологічної допомоги як окремій людині, так і групі чи організації. 

Це безпосередня робота з людьми, спрямована на розв’язання різних 

психологічних проблем, пов’язаних із труднощами в міжособистісних 

стосунках, а також глибинних особистісних проблем. 

Психотерапія – це широка галузь наукової та практичної діяльності 

фахівців (медиків, психологів, соціальних працівників), це комплексний 

лікувальний вербальний і невербальний вплив на емоції, думки, самосвідомість 

людини у разі багатьох психічних, нервових і психосоматичних захворювань.  

Психологічна корекція – це спрямована психологічна дія на певні 

психологічні структури для забезпечення повноцінного розвитку та 

функціонування особистості.  

Відмінності психологічного тренінгу від терапії та корекції полягають у 

тому, що: 

1) на відміну від психотерапії, цілі тренінгової роботи не пов’язані 

власне з лікуванням; ведучий тренінгу орієнтований на надання психологічної 

допомоги, а не на лікувальну дію; 

2) під час тренінгу важливі не стільки дискретні характеристики 

внутрішнього світу, окремі психологічні структури, скільки формування 

навичок саморозвитку особистості в цілому; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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3) тренінгову роботу неможливо звести тільки до навчання, тому що 

когнітивний компонент не завжди є в тренінгу головним і може бути інколи 

взагалі відсутнім, головне в тренінгу – це отримання емоційного досвіду. 

Для знайомства учасників тренінгової групи можливо застосування 

таких технік: 

Вправа «Перше знайомство». Мета: сприяти знайомству учасників, 

усвідомлення власних якостей, надати можливість учасникам висловити свої 

очікування від заняття (тренінгу, навчання). 

Інструкція: учасники сидять у тренінговому колі, тренер пропонує 

учасникам почергово називати своє ім’я, свою будь-яку рису характеру, що 

починається на першу літеру свого імені та висловити очікування від заняття 

(тренінгу). Наступний учасник називає спочатку ім’я та рису попереднього, а 

потім говорить про себе і далі, по колу.   

Вправа «Інтерв’ю з партнером». Мета: сприяти знайомству учасників, 

виявленню спільних інтересів; розвитку вміння ставити питання та 

представляти партнера по спілкуванню. 

Інструкція: учасники поділяються на пари і протягом 10 хвилин 

проводять інтерв’ю один з одним (по 5 хвилин з кожним). Протягом інтерв’ю 

необхідно дізнатися про будь-яких п’ять цікавих фактів з життя партнера і 

потім представити його всім учасникам тренінгової групи.  

Наприкінці вправи відбувається обговорення за такими питаннями: 

− Чи легко ви знайшли контакт із партнером? 

− Що ви відчували, коли вас представляли? 

− Що було складніше – слухати про себе чи представляти свого партнера 

у спілкуванню? 

− Чи знайшли ви щось спільне зі своїм партнером у спілкуванні? 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Ознайомитися з підручником: Евтихов О. В. Практика 

психологического тренинга / О. В. Евтихов. – СПб. : Речь, 2004. – С. 15–19 і 

відповісти на такі питання. 
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Що розуміють під тренінговими групами? 

Обґрунтуйте, що тренінг є активним методом навчання і одночасно 

методом впливу. 

Чому тренінг є важливим елементом професійної підготовки? 

2. Знайти та описати будь-яку тренінгову вправу зі знайомства 

учасників тренінгової групи.  

3. Виписати основні поняття та положення теми: соціально-

психологічний тренінг, спілкування, особистість, компетентність, 

психологічний вплив.  

Контрольні питання 

1. Надайте визначення психології як науки, предмета її вивчення. 

2. Які види психологічної допомоги особистості та групи ви можете 

назвати? 

3. У яких прикладних цілях можна використовувати соціально-

психологічний тренінг? 

4. У чому полягає мета соціально-психологічного тренінгу? 

5. Перелічіть основні відмінності між соціально-психологічним 

тренінгом, психотерапією і психокорекцією. 

6. У чому полягає відмінність тренінгу від традиційного навчання? 

7. Навіщо на початку тренінгу необхідно опитати учасників про їхні 

очікування від подальшої роботи? 

Література: [2; 3; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 16]. 

 

 

Практичне заняття 2 Історичні витоки групових форм роботи 

Мета заняття: ознайомитися з історією становлення групових форм 

психологічної допомоги, визначити основні види тренінгових груп і основні 

напрями розвитку групових методів психологічної роботи. 

План 

1. Історія розвитку групових форм психологічної роботи. 
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2. Основні види тренінгів. 

3. Основні напрями розвитку групових методів психологічної роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Групові форми психологічної роботи пройшли декілька етапів 

історичного розвитку: перший етап пов’язаний зі становленням групових 

форм роботи в межах практичної медицини. Австрійський лікар Антон Месмер 

(кінець XVIII століття) одним з перших започаткував лікування хворих на 

соматичні та психічні хвороби за допомогою об’єднання їх у групи. Його теорія 

тваринного магнетизму проголошувала: існує певний магнетичний флюїд, який 

у разі нерівномірного розподілу всередині організму людини викликає хворобу 

і завдання лікаря за допомогою спеціальних маніпуляцій гармонійно 

перерозподілити флюїди та вилікувати хворого. Сеанси проводилися в 

містичній атмосфері, у якій група людей легко підлягала емоційному впливу і 

стан деяких пацієнтів дійсно покращувався. Американський фтизіатр Джозеф 

Пратт (кінець ХІХ століття) об’єднував хворих у групи, уважаючи, що група 

сама по собі створює психотерапевтичний ефект. Альфред Адлер, представник 

психоаналітичного напряму, адаптував методи індивідуальної роботи до 

групової діяльності з дорослими пацієнтами та з дітьми. Він вважав, що саме 

група впливає на цінності та цілі її учасників і допомагає їх модифікувати. Для 

організації дитячих терапевтичних груп А. Адлер використовував метод 

групової дискусії та обговорення проблем за участю батьків. 

Другий етап розвитку групових форм психологічної роботи пов’язаний з 

розвитком соціальної психології (початок ХХ століття), яка вивчала психологію 

груп, структуру, механізми міжособистісної взаємодії в групі, тобто 

сформувалася теоретичне підґрунтя для групових форм роботи. Групову роботу 

застосовували у медицині, у педагогіці, у студентських групах. 

Третій етап – це становлення групової психологічної роботи як 

окремого напряму практичної психології. Поява саме тренінгових груп 

пов’язана з ім’ям американського соціального психолога Курта Левіна, який 

досліджував феномени групової динаміки та започаткував перші тренінгові 
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групи, так звані «Т-групи». На підставі своїх досліджень і спостережень 

К. Левін дійшов висновку, що: 1) більшість ефективних змін у поведінці та 

установках людей відбувається не в індивідуальному, а в груповому форматі; 

2) щоб визначити свої установки, змінити їх та виробити нові форми поведінки, 

людина повинна навчитися бачити себе такою, якою її бачать інші. 1947 року 

К. Левін створив Національну лабораторію тренінгу в місті Бетел, штат Мен.  

Поняття «соціально-психологічний тренінг» було введено Манфредом 

Форвергом (70-ті роки ХХ століття). Метою методу М. Форверга було 

формування ефективних комунікативних навичок за допомогою навчання під 

час тренінгу. Метод СПТ використовувався для підготовки керівників на 

підприємствах Німеччини.  

У вітчизняній практиці СПТ набуває широкого розповсюдження на 

початку 80-х років ХХ століття і пов’язане з ім’ям Лариси Андріївни 

Петровської, яка запропонувала під терміном «соціально-психологічний 

тренінг» розуміти практику психологічного впливу, засновану на активних 

методах групової роботи.  

Відповідно до головного спрямування роботи та цілей тренінгових груп 

їх можна поділити на п’ять типів. 

1. «Я–Я» – це групи, спрямовані на зміни на рівні особистості, 

особистісне зростання учасників; головні джерела змін – 

внутрішньоособистісні. 

2. «Я–Інші» – це групи, спрямовані на зміни у міжособистісних 

стосунках і дослідження процесів міжособистісного впливу залежно від засобів, 

які використовуються. 

3. «Я–Група» – це групи, спрямовані на дослідження особливостей і 

стилів взаємодії особистості і групи як соціальної спільноти та розвиток 

ефективності цієї взаємодії. 

4. «Я–Організація» – це групи, орієнтовані на дослідження та розвиток 

досвіду міжособистісної та міжгрупової взаємодії в організаціях. 
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5. «Я–Професія» – це групи, орієнтовані на суб’єктів конкретної 

професійної діяльності.  

Групові форми психологічної роботи викликають інтерес у фахівців 

багатьох психологічних напрямів. У гуманістичному напрямі (К. Роджерс, 

А. Маслоу) важливим у СПТ вважається недерективний стиль управління 

групою, що сприяє активності учасників і розвитку відповідальності за свої дії 

на тренінгу; атмосфера довіри, безпеки та відкритості в групі; дослідження 

почуттів і міжособистісних комунікацій. У гештальт-моделі (Ф. Перлз) 

важливим є розширення сфери усвідомлення кожним учасником тренінгу себе, 

своїх індивідуальних особливостей, прийняття особистої відповідальності за те, 

що відбувається «тут і тепер». Психодраматичний підхід (Я. Морено) 

спрямований на актуалізацію почуттів за допомогою виконання учасниками 

певних ролей у змодельованих життєвих ситуаціях, що надає можливість 

відреагувати ті почуття, які, можливо, стримувалися всередині себе, і у такий 

спосіб сформувати новий життєвий досвід. Трансактна модель (Е. Берн) уважає 

за необхідне створити під час групових занять необхідні умови для аналізу 

того, як окремі стани «Я» («Батько», «Дорослий», «Дитина») проявляються у 

взаємодії з іншими людьми в різноманітних ситуаціях. Потім відбувається 

аналіз життєвих сценаріїв та ігор під час групової взаємодії з подальшою 

зміною. Біхевіорально-орієнтовані групи (Дж. Роттер, Дж. Уотсон) основне 

завдання вбачають у навчанні учасників методам подолання конкретних 

проблем і розвиток умінь пристосування до певних життєвих обставин. Тобто, 

щоб виправити небажану поведінку необхідно перевчити людину, виробити 

більш ефективну поведінку або більш адаптивні реакції. Когнітивно-

поведінковий напрям (А. Бек, А. Елліс) уважає, що в тренінговій групі, під час 

групової взаємодії реалізуються та проявляться неконструктивні моделі 

поведінки та когнітивні конструкти, що їх забезпечують, і які помічаються 

учасниками за допомогою ідентифікації в процесі отримання зворотного 

зв’язку. Саме в процесі групової тренінгової роботи учасники можуть 

відмовитися від неконструктивних елементів поведінки і виробити більш 
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конструктивні за допомогою отримання та засвоєння зразка більш 

конструктивної дії в конкретних ситуаціях. 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Ознайомитися з підручником: Вачков И. В. Основы технологии 

группового тренинга : учебное пособие / И. В. Вачков. – М. : Изд-во «Ось», 

1999. – С. 5–10 (глава «Краткая история развития групповых методов 

психотерапии и практической психологии»). Відповісти на запитання. 

У чому полягала сутність теорії Ф. Месмера і як він здійснював сеанс 

групової терапії? 

Хто із соціологів почав вивчати методи та механізми групової роботи? 

Як використовувались групові методи в психоаналізі? 

Як вплинув Дж. Морено на розвиток групових психологічних методів? 

2. Виписати основні поняття теми: гіпноз, психоаналіз, біхевіоризм, 

психодрама, групова динаміка, трансакція, когніції.  

3. Описати будь-яку тренінгову вправу на знайомство учасників 

тренінгової групи.  

Контрольні питання 

1. Що таке «Т-групи» і коли вони виникли? 

2. Які психологічні механізми виникають у груповому форматі роботи, на 

відміну від індивідуальної роботи? 

3. Перелічити основні види тренінгів у залежності від спрямованості їх 

роботи. 

4. Який внесок зробив А. Адлер у розвиток групових форм роботи? 

5. Які завдання для проведенні групових форм психологічної роботи 

ставлять перед собою психологи, що працюють у трансактній моделі та в 

когнітивно-поведінкому напрямі? 

Література: [2; 3; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 16]. 
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Самостійна робота 1 Тренінг та його атрибути. Історичні витоки 

групової психологічної роботи 

1. Поняття про соціально-психологічний тренінг, його мету та завдання. 

2. Історія розвитку групових форм психологічної роботи. 

3. Види тренінгів. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Підготувати реферат або презентацію в Power Point з таких тем 

Розвиток групових форм психологічної роботи за кордоном. 

Розвиток групових форм психологічної роботи у вітчизняній практичній 

психології. 

Види соціально-психологічних тренінгів. 

Групові форми психологічної роботи в медицині. 

Проведення тренінгових занять з дітьми – завдання та специфіка. 

Види психологічної допомоги – психотерапія, психокорекція, 

психологічне консультування.  

Література: [2; 3; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 16; 20; 21; 25]. 

 

Тема 2. Груповий тренінг як метод практичної психології: специфічні 

ознаки і основні парадигми 

Практичні заняття 3–4 Види тренінгів, парадигми тренінгової роботи, 

класифікація СПТ 

Мета заняття: з’ясувати основні види соціально-психологічних тренінгів 

та підходи до визначення їхніх функцій та парадигм існування; відпрацювати 

тренінгові вправи на образ «Я» учасників тренінгової групи. 

План 

1. Види соціально-психологічних тренінгів. 

2. Основні парадигми тренінгової роботи. 

3. Тренінгові вправи на розуміння образу «Я» учасників тренінгових 

груп. 
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Короткі теоретичні відомості 

Тренінги, як форма практичної роботи, завжди відображають своїм 

змістом певну парадигму того напряму, погляди якого притаманні психологу, 

який проводить тренінгові заняття. Можна виокремити наступні парадигми: 

1. Тренінг як своєрідна форма дресури, за якої жорсткими 

маніпулятивними прийомами за допомогою позитивного підкріплення 

формуються потрібні патерни поведінки, а за допомогою негативного 

підкріплення стираються непотрібні, неважливі, на думку тренера. Тренер у 

такому разі виступає як «дресирувальник», який бере на себе відповідальність за 

зміни, що відбуваються на тренінгу. 

2. Тренінг як тренування – у результаті якого відбувається формування 

та відпрацювання вмінь і навичок ефективної поведінки. Тренер у такому разі, 

делегує учасникам малу частину відповідальності і займається активним 

тренуванням ними необхідних умінь та навичок. 

3. Тренінг як форма активного навчання, метою якого є передача 

психологічних знань, а також розвиток деяких вмінь і навичок. «Учитель» 

здатний здійснювати співробітництво з учасниками, однак займає позицію 

«зверху» і не ризикує повністю перекладати відповідальність на учасників 

тренінгової групи. 

4. Тренінг як метод створення умов для саморозкриття учасників і 

самостійного пошуку ними засобів розв’язання особистих психологічних 

проблем. У такому разі тренер є «ведучим», бере на себе відповідальність тільки 

за створення для учасників безпечних і комфортних умов, за яких можливі 

самозміни. 

Тренінги поділяються на види за певними критеріями. 

1. За формою: а) індивідуальні; б) групові. 

2. За складом учасників: а) реальні групи; б) групи незнайомих людей. 

3. За композицією: а) однорідні групи (за статтю, віком, культурними 

особливостями, професією тощо); б) неоднорідні групи. 
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4. За рівнем змін: а) суб’єктний (зміни відбуваються насамперед на рівні 

умінь і навичок); б) особистісний (зміни відбуваються насамперед на рівні 

особистісних якостей). 

5. За організацією: а) фрагментарний тренінг; б) програмований тренінг. 

6. За метою та завданнями: а) комунікативний тренінг; 

б) інтелектуальний тренінг; в) регулятивний тренінг; г) тренінг спеціальних 

умінь. 

За критерієм спрямованості впливу та змін виокремлюють такі види 

тренінгів.  

Навиковий – спрямований на формування та вироблення певних навичок 

(тренінг переговорів, самопрезентації, техніки продажу та ін.). 

Психотерапевтичний тренінг (психотерапевтична група) – спрямована 

на зміни у свідомості, зміни стереотипної поведінки та інше. Такі групи 

співвідносяться з певним психотерапевтичним напрямом – психодарама, 

гештальт-групи, групи тілесно-орієнтованої, танцювальної, арт-терапії та ін. 

Соціально-психологічний тренінг – спрямований і на зміни у свідомості, і 

на формування навичок, і на зміни соціальних установок, і на розвиток умінь у 

галузі міжособистісного спілкування. 

Бізнес-тренінг – розвиток навичок персоналу для успішного виконання 

бізнес-завдань, підвищення ефективності виробничої діяльності, управлінської 

взаємодії. 

СПТ класифікують за трьома головними критеріями: 

1. За приналежністю до провідної теоретичної школи сучасної 

психології (тренінг біхевіористської, психоаналітичної, гуманістичної орієнтації 

тощо). 

2. За основною методологічною орієнтацією в розумінні психологічного 

впливу на особистість – тренінги особистісного зростання (спрямовані на 

розвиток самосвідомості, саморозуміння, тренінги сензитивності), тренінги 

комунікативних умінь (розвиток навичок спілкування в міжособистісній та 

діловій сферах, тренінг упевненої поведінки та ін.). 
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3. За прикладними цілями проведення тренінгу, змісту соціального 

запиту на його організацію – тренінги професійного спрямування, ділового 

спілкування, управління персоналом, психолого-педагогічні тренінги та ін.). 

Класифікацію тренінгів за основною метою наведено у табл.1. 

Таблиця 1 – Класифікація тренінгів за метою їх проведення 

Соціально-орієнтовані тренінги, 

спрямовані на взаємодію із групою 

− тренінг партнерського спілкування; 

− тренінг формування команди; 

− тренінг вирішення конфліктів; 

− тренінг лідерства; 

− тренінг сімейних відносин 

Особистісно орієнтовані, 

спрямовані на розвиток, корекцію, 

зміну особистісного потенціалу 

− тренінг упевненої поведінки; 

− тренінг особистого зростання; 

− психодрама; 

− групова динаміка; 

− тілесно-орієнтована терапія; 

− особистісно-орієнтовані групи; 

− арт-терапевтичні групи. 

Тренінги компетенції, спрямовані на 

професійні навички 

− тренінг ефективної комунікації; 

− тренінг мотивації персоналу; 

− тренінг ділових переговорів; 

− тренінг телефонних продажів; 

− тренінг просування; 

− психологія в рекламі 

Аналітичні групи, спрямовані на 

ефективну поведінку в ситуації 

невизначеності 

− тренінг раціональності; 

− тренінг прийняття рішення; 

− тренінг професійних успіхів; 

− тренінг стратегічного 

планування; 

− управління емоціями; 

− проблемна комунікація 

 

Об’єкт впливу та мета тренінгу визначають методи та їх послідовність 

(що називають програмою).  

Для розкриття образу «Я» учасників тренінгової групи можливо 

використання таких технік: 

Вправа «Образ Я». Мета: сприяння розкриттю власного «Я», 

знайомство з учасниками, знаходження подібного та відмінного між членами 

групи. 

Інструкція. Членам групи роздають аркуші для малювання. Посередині 

аркуша необхідно намалювати сонце, у центрі сонячного кола – написати 
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крупно літеру «Я». Потім тренер диктує початок речення, а учасники 

записують його продовження на променях сонця». Речення: 

− моє улюблене заняття…… 

− мій улюблений колір….. 

− найкраще за все я вмію…… 

− я знаю, що зможу…… 

− у мене є здібності до…… 

− мій улюблений одяг….. 

− коли я злюсь, я……. та інші. 

Потім відбувається презентація своїх малюнків та їх обговорення: які 

образи було легше актуалізувати, які складніше; які емоції у вас викликала 

актуалізація окремих образів?  

Вправа «Дерево мого успіху». Мета: підвищити оцінку своїх 

здібностей, виробити впевненість у поведінці, що впливає на формування 

загальної самоефективності. 

Інструкція. За допомогою олівців намалюйте дерево. На його гілках 

зробіть надпис своїх досягнень, усього того, що ви вмієте робити на сьогодні. 

Це можуть бути навіть незначні, на вашу думку, речі, але ви робите їх краще за 

інших, або інші люди взагалі не можуть робити цього. Подумайте і підпишіть 

ними гілки дерева. Ствол дерева підпишіть своїми основними рисами, завдяки 

яким, на вашу думку, ви змогли досягти певних речей. Потім розділіться на 

групи і обговоріть власні сильні якості. Виділить загальні риси, які обов’язково 

сприяють досягненню успіху. 

Обговорення. Групи подають результати своїх обговорень, а також кожен 

з учасників представляє своє дерево, говорить про труднощі виконання 

завдання; акцентує увагу на тому, які свої досягнення він уважає важливішими 

для себе, а які другорядними; аналізує власні особистісні якості, які допомогли 

досягнути дечого у житті; обговорюють емоції, які вони відчувають, дивлячись 

на дерево свого успіху. 
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Завдання до теми (виконуються письмово) 

4. Охарактеризувати основні парадигми тренінгової роботи (тренінг як 

дресура, як тренування, як метод навчання, як засіб розв’язання особистих 

проблем). 

5. Накреслити схему «Вікно Джогарі» і прописати його сфери 

(Евтихов О. В. Практика психологического тренинга / О. В. Евтихов. – СПб. : 

Речь, 2004. – С. 31). 

6. Знайти та описати будь-який підхід до класифікації  соціально-

психологічних тренінгів. 

7. Виписати основні поняття теми: парадигма, образ «Я», самооцінка,  

8. Описати будь-яку тренінгову вправу на розкриття власного «Я» 

(реального, ідеального, дзеркального). 

Контрольні питання 

1. Що означає парадигма «тренінг як форма дресури»? 

2. Чим «сліпа область» у «Вікні Джогарі» відрізняється від невідомої 

області? 

3. Що таке активне навчання? 

4. Чим реальне «Я» відрізняється від дзеркального «Я»? 

5. Що таке зворотний зв’язок і яке його значення в тренінговій роботі? 

6. Які види тренінгів виокремлюють за композицією? 

7. Яка мета проведення бізнес-тренінгів? 

Література: [2; 3; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 16]. 

 

Практичні заняття 5–6. Атрибути тренінгової роботи. Функції та 

основні ролі тренера 

Мета заняття: визначити основні атрибути тренінгової роботи, надати їх 

характеристику; з’ясувати основні ролі та функції тренера тренінгової групи; 

відпрацювати тренінгові вправи зі створення атмосфери групової діяльності. 

План 

1. Атрибути тренінгової роботи. 
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2. Правила тренінгової роботи 

3. Роль тренера, його значення та основні функції. 

4. Тренінгові вправи зі створення атмосфери групової діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

Атрибут – це істотна ознака, властивість чого-небудь. До основних 

атрибутів тренінгової роботи належать: тренінгові групи, тренінгове коло, 

спеціально облаштоване приміщення та приладдя для тренінгу, тренера, 

правила групи, атмосфера взаємодії та спілкування, інтерактивні методи 

навчання, структура тренінгового заняття, оцінювання ефективності тренінгу. 

Тренінгова група – це спеціально створена група, учасники якої за 

сприяння тренера охоплені інтенсивним спілкуванням, спрямованим на 

досягнення визначеної мети та розв’язання поставлених завдань. Тренінгова 

група зазвичай складається з 15–18 осіб. 

Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5–3 годин до 

декількох днів поспіль. Найбільш ефективною формою є тренінг-марафон (6–8 

годин щоденно, протягом кількох днів). За такої форми роботи необхідно 

передбачити велику перерву (1 годину) та дві перерви по 15–20 хвилин через 

1,5–2 години роботи.  

Розташування стільців учасників у коло створює неформальну 

атмосферу, надає можливість учасникам бачити один одного, підсилює 

рівнозначність позицій, а також сприяє відкритості, розвиває довіру, увагу та 

інтерес один до одного. 

Необхідною умовою є наявність правил тренінгової роботи, основні з 

яких: цінування часу, увічливість, конфіденційність, розмова від свого імені, 

добровільна активність, «Стоп», зворотний зв’язок та інші. Правила можуть 

бути запропоновані тренером, а можуть доповнюватися і учасниками, 

обговорюються у групі та колективно приймаються, що означає їхню спільну 

відповідальність за процес групової діяльності. Характеристика правил 

тренінгової роботи подана в таблиці 2. 
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Тренінг проводить тренер, який спілкується з учасниками «на рівних», 

тобто сам є учасником групи, але одночасно він є каталізатором усіх процесів, 

що відбуваються в групі. Тренер відрізняється від інших тим, що: 

− володіє інформацією щодо визначеної теми; 

− знає методику проведення тренінгових занять; 

− уміє працювати з аудиторією і володіє методикою навчання дорослих і 

дітей; 

− володіє навичками ведення тренінгової групи; 

− постійно підвищує свій тренерський потенціал; 

− знає методи оцінювання результатів тренінгу і вміє їх застосовувати; 

− знає про відстрочені результати впливу тренінгу, як очікувані, так і 

неочікувані. 

Під час проведення тренінгу тренер може виконувати ряд ролей (табл. 3), 

він повинен володіти такими видами тренерської компетентності, як: технічна, 

міжособистісна комунікативна, адаптивна, концептуальна, інтегративна; мати 

відповідну освіту, рівень знань і певні особистісні якості. 

Таблиця 2 – Правила роботи в групі 

Правило Тлумачення 

Цінування часу За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. 

Усім учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися 

від теми обговорення, прагнути дотримуватися регламенту, 

говорити згідно з темою та не відволікатися, висловлювати 

свою думку коротко та чітко 

Увічливість Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, 

збереженню часу. Учасники, поважаючи себе та інших, 

мають говорити по черзі, не перебивати один одного, 

пам’ятати, що думка кожного цінна і необхідна для 

поповнення спільного групового досвіду 

Позитивність Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, ніж 

ініціювати негативні прояви – це непродуктивно, заважає 

досягненню мети тренінгу 

Говорити від 

свого імені 

Вислови «Усі так думають» не містять конкретної 

інформації, найчастіше не відповідають дійсності, 

потребують багато часу для підтвердження чи 

спростування. Слід використовувати «Я-висловлювання» 

(«Я вважаю», «Я так думаю», «На мій погляд» та ін.), але 
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якщо потрібно навести не власну думку чи інформацію – 

послатися на конкретне джерело 

Правило 

доповнення 

Нові вислови, думки додаються до тих, що були 

оприлюднені раніше, але не заперечують, не спростовують, 

не нівелюють їх. На одне питання може бути багато різних 

відповідей, кожен має право на власну думку та її 

висловлювання. Виняток становлять лише такі, які не 

стосуються мети тренінгу або принижують людську 

гідність 

Правило 

добровільної 

активності 

Якщо для виконання якогось завдання тренеру потрібна 

особлива участь когось з учасників, присутні мають право 

пропонувати лише свою кандидатуру. Визначення міри 

власної активності в тренінгу є абсолютним незаперечним 

правом кожного учасника 

Конфіденційність Усі учасники зобов’язуються залишати в своєму колі та не 

виносити за його межі інформацію особистого характеру, 

яка може бути оприлюднена учасниками про себе та під час 

тренінгу 

Правило «Стоп» Надає можливість будь-якому учаснику не виконувати 

якусь тренінгову вправу («пропустити хід») без додаткових 

пояснень причин цього 

Правило піднятої 

руки 

Сигнал про наявність повідомлення учасник подає лише 

мовчки підіймаючи руку вгору 

Зворотний 

зв’язок 

Зворотний зв’язок – це висловлювання учасників щодо 

своїх міркувань стосовно сенсу та способів розв’язання 

завдань, власного стилю навчальної діяльності, пошуку 

ефективних способів розв’язання проблеми тощо. Такі 

висловлювання надають можливість учасникам пізнавати 

унікальний досвід інших людей, бачити себе їхніми очима. 

Тренер повинен слідкувати за тим, щоб такі висловлювання 

були описовими, а не оцінними, мали позитивну 

спрямованість. Зворотний зв’язок здійснюється 

безпосередньо під час обговорення теми, виконання вправи 

чи завдання 

 

Таблиця 3 – Ролі тренера 

Роль Коментар 

Активний, 

керівник 

Виконує роль як інструктора, режисера, ініціатора, опікуна, 

матері/батька 

Коментатор Дозволяє безперешкодно розвиватися груповим подіям, не 

керуючи активно ними. Коментує процес, події та ролі 

учасників, найчастіше вибирає такі методи роботи як аналіз 

випадків, спостереження, рольові ігри, ігри зі зміною ролей 
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тощо 

Посередник, 

експерт 

Планомірно та цілеспрямовано використовує свої знання для 

досягнення конкретних цілей. Надає можливість учасникам 

зрозуміти, що не покладає на себе повну відповідальність за 

події в групі, поділяє її із членами групи. Проте може тактовно 

втрутитися в хід подій і спрямувати розвиток групи в 

конструктивне русло. Надає інформацію та показує напрям і 

спосіб дій. Найчастіше вибирає такі методи, як міні-лекція, 

демонстрація, відеоперегляд тощо. Припиняє свою активність 

з досягненням у групі бажаного результату 

Член групи Є учасником групи зі своїми рисами характеру і проблемами. 

Ця роль корисна завдяки виникненню необхідності 

встановлення взаємодовіри та взаєморозкриття. Приклад 

саморозкриття тренера допоможе учасникам перейти на 

обговорення більш особистісних тем свого життя. Ця роль 

особлива доречна для малих груп, коли необхідно установити 

в групі великий рівень довіри 

Еталонний 

учасник 

Виконує роль моделі поведінки учасників у групі, показника 

допустимого рівня саморозкриття під час тренінгу. Може 

також слугувати стимулятором досягнення групою бажаної 

згуртованості 

Фасилітатор Допомагає учасникам у пошуку їх власного способу 

розв’язання проблем. Підтримує процес вироблення нового 

досвіду (досвід учасників завжди передбачає зерна нового, а 

завдання фасилітатора – допомогти їм прорости. Результат 

тренінгу буде успішний, коли учасники дізнаються, як досягти 

його самостійно). Спрямовує обмін інформацією між 

учасниками, допомагає процесу здобуття учасниками нового 

досвіду, визначення сфери його застосування 

 

Тренер повинен бути чесним, мати розвинені цінності, налаштований на 

розв’язання проблем, бути альтруїстичним, аналітичним і досвідченим в 

інтерпретації реальності, ерудованим, успішним, соціально-компетентним, 

емоційно зрілим, підтримувати орієнтацію на майстерність, своїм прикладом 

демонструвати ефективність певної практики. 

Для створення атмосфери групової діяльності можливо використання 

таких технік: 

Вправа «Станьте в ряд». Мета: сприяти взаємодії учасників групи, 

подоланню бар’єрів у спілкуванні, а також краще узнати один одного. 
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Інструкція. Тренер пропонує учасникам групи стати в ряд за певними 

критеріями, наприклад: за зростом, за місяцями народження (від січня до 

грудня), за кольором волосся (від темного до світлого); за розміром ноги (від 

більшого до меншого), за номером школи, яку закінчили (від меншого числа до 

більшого) та ін. 

Обговорення: учасники діляться враженнями від вправи, говорять про те, 

чи було складно вишукатися у ряд, якщо так, то за яким саме критерієм; які 

емоції та почуття вони відчували; чи дізналися щось нове про членів 

тренінгової групи. 

Вправа «В’язниця». Мета: аналіз невербальної поведінки, розвиток 

партнерської позиції взаємодії та взаєморозуміння. 

Інструкція. Вправа складається з двох етапів. Тренер говорить: «Давайте 

змінімо простір, сядьте, будь ласка, у дві шеренги, один напроти одного, щоб 

ви не заважали один одному жестикулювати. Я буду сидіти на початку 

шеренги. Уявіть собі, що всі ви – члени мафії, але одна шеренга – ув’язнені, 

яких завтра очікує електричний стілець. Інша половина – їхні товариші, 

подільники, які прийшли їх визволяти. Побачення відбувається у кімнаті зі 

звуконепроникним склом. Охоронець в’язниці відволікся на деякий час, і у 

товаришів є можливість передати план визволення, але невербально. Шепотіти, 

писати у повітрі, передавати щось написане неможливо. У вас є одна хвилина, 

щоб придумати план визволення. Завдання того, хто сидить у в’язниці, –

 розібратися, що це за план, щоб зуміти ним скористатись. Я слідкуватиму за 

часом». 

Обговорення. Після того, як усі передали план, а це приблизно 1–2 

хвилини, тренер запитує усіх учасників почергово, що вони повинні робити. 

Якщо дії логічні, то ув’язнений урятований, якщо дії абсурдні та план 

незрозумілий, то ув’язненого буде покарано. Після обговорення учасники 

міняються ролями и процедура повторюється. Наприкінці тренер задає наступні 

питання. 

Що допомагало або заважало передати план?  
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Чим відрізняється і чим подібні невербальний і вербальний стилі 

спілкування? 

Вправа «Дзеркало та антидзеркало». Мета: сприяти взаємодії в парі, 

зняття емоційної напруги. 

Інструкція. Учасники поділяються на пари, партнери стають один 

навпроти одного. Один з них повільно виконує різноманітні рухи, а другий – у 

міру можливості синхронно їх повторює, ніби віддзеркалює. При цьому 

потрібно дотримуватися таких правил: партнери не повинні торкатись один 

одного, усі рухи необхідно здійснювати в уповільненому темпі, ноги не повинні 

відриватися від підлоги. Через 2 хвилини партнери міняються ролями. У 

другому колі відбувається гра в антидзеркало – це означає, що, якщо перший 

гравець махнув правою рукою, то другий повинен зробити це не лівою, як у 

дзеркальному відображенні, а також правою рукою, і т. д. 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Виписати основні атрибути тренінгу. 

2. Обґрунтувати необхідність прийняття правил групової тренінгової 

роботи. 

3. Описати види тренерської компетентності. 

4. Охарактеризувати особистісні якості тренера, які можуть сприяти 

ефективності його діяльності й ті, які можуть заважати їй, пояснивши свою 

думку. 

5. Виписати основні поняття теми: атрибут, тренер, 

самовдосконалення, емоційне вигорання, фасилітація, самопізнання, імідж. 

6. Наведіть приклад вправи зі створення атмосфери групової діяльності 

з власною модифікацією. 

Контрольні питання 

1. Якою може бути тривалість тренінгових занять? 

2. Що означає правило «цінування часу»? 

3. Чим тренер відрізняється від інших учасників тренінгової групи? 
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4. Чому в тренінгу кращим є розташування робочих місць учасників у 

колі? 

5. У чому полягає сутність таких тренінгових ролей, як: член групи, 

керівник, еталонний учасник? 

6. Яку освіту повинен мати тренер психологічних тренінгів? 

7. Які іміджеві характеристики тренера є важливими для проведення 

тренінгу з підлітками, учителями, керівниками організацій, на природі, в офісі? 

Література: [2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 16]. 

 

Самостійна робота 2. Стандарти тренерської роботи й 

індивідуальний стиль тренера 

1. Основні критерії розподілу тренінгів на види. 

2. Вимоги до керівника тренінгових груп. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Написати есе на тему «Як я вперше потрапив до тренінгової групи» 

(описати, який це був тренінг, яка його тема, місце проведення, учасники; ваші 

думки та емоції щодо роботи тренера – його зовнішності, поведінки, манери 

спілкування з групою; які вправи більше запам’яталися, які більше 

сподобалися, які викликали негативні емоції). 

2. Знайти та описати тренінгові вправи для «розігрівання» учасників 

тренінгової групи. 

Література: [2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; ]. 
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Тема 3 Психологічні особливості тренінгової групи. Переваги 

групової форми роботи 

Практичні заняття 7–8. Закони формування тренінгової групи. 

Особливості роботи тренера в тренінгових групах. Типова структура 

тренінгу 

Мета заняття: охарактеризувати особливості формування тренінгової 

групи; визначити функції тренера та поняття «ко-тренер»; опрацювати 

тренінгові вправи з міжособистісного спілкування. 

План 

1. Формування тренінгової групи. 

2. Функції тренера в групі. Робота в парі. 

3. Типова структура тренінгового заняття. 

4. Тренінгові вправи для розминки на початку тренінгу. 

Короткі теоретичні відомості 

Для кожної людини ситуація потрапляння в будь-яку групу є певною 

мірою бентежною, оскільки людина в групі прагне одночасно реалізувати два 

взаємопротилежні комплекси міркувань, психологічних установок: з одного 

боку, вона прагне до об’єднання з подібними до себе (для досягнення власних 

цілей: конкретних – які мають відчутні результати стосовно питань, які 

об’єднали групу, і загальних – безпеки, захисту, поваги та любові з боку 

інших). З іншого боку,  людина схильна до відсторонення себе від інших для 

того, щоб не ототожнюватися з ними, не відчувати «тиск», зберегти власну 

індивідуальність, неповторність, свободу та незалежність. 

Тренер є професіоналом, який знає предмет навчання та вміє успішно 

викладати його, але водночас він залишається людиною з усіма людськими 

якостями (далеко не ідеальними) та особливостями приватного життя, що 

впливають на настрій і поведінку. Кожен тренер має свій стиль проведення 

тренінгу і він не може бути набутий тільки з теоретичного навчання. Тренер 

повинен навчитися: 
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− прислуховуватися до своїх почуттів, автоматичних реакцій власного 

організму, який переважно швидше реагує на ситуацію, ніж її можна усвідомити, 

може про щось повідомити, попередити, щось приховати; 

− пам’ятати про задоволення власних емоційних потреб, адже ведення 

тренінгу вимагає великих психофізіологічних витрат, які потрібно вміти вчасно 

поповнити; 

− бути для себе доброзичливим критиком, а також залучити кількох 

колег, які б могли надавати професійні поради, дивлячись на роботу збоку. 

Тренер будь-якої тренінгової групи виконує чотири основі функції 

(табл.4). 

Таблиця 4 – Основні функції тренера 

Функції Зміст функції 

Шанобливе 

ставлення до 

особистості 

учасників 

Передбачає захист, підтримку та визнання учасників, 

виявлення до них дружніх почуттів, симпатії. Поведінка 

тренера ґрунтується на його особистих якостях: 

доброзичливості, інтересі до учасників, сприйняття їх 

такими, якими вони є, прагненні задовольнити їхні потреби 

з повагою та адекватним прийняттям 

Інтерпретація 

групового 

процесу 

Це пояснення (пояснювальні теоретичні концепції, 

коментарі процесу навчання, ініціювання доречних вправ, 

дискусій, роздумів тощо) для кращого розуміння 

учасниками себе, своєї поведінки та групових процесів. 

Тренеру потрібно мати достатню майстерність, щоб 

уникати ролі «батька в сім’ї», який навчає «дитину», 

виконувати роль нав’язливого наставника, коментатора, 

експерта 

Емоційна 

стимуляція 

учасників 

Передбачає поведінку, за якої тренер демонструє 

відкритість, свої почуття, думки та позитивні установки, 

слугуючи для учасників моделлю того, як слід працювати в 

групі. Це сприяє розвитку довіри учасників до тренера, 

стимулює їхню віру у власні сили та спроможність. 

Структурування 

групового 

процесу 

Стеження тренером дотримання групою заданих меж 

процесу навчання – часових норм, правил тренінгу, стилів 

поведінки, раціонального вибору ролей тощо 

 

Щоб бути ефективним, тренер мусить спрямовувати свої зусилля 

одночасно на кожного учасника та на групу в цілому (табл. 5). 
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Таблиця 5 – Види діяльності тренера, спрямовані на окремого 

учасника та всю групу 

Учасник Група 

Уважне слухання учасника Заохочення групової згуртованості 

Уточнення висловлювань учасника та 

переформулювання 

Заохочення толерантності всередині 

групи 

Стимуляція зворотного зв’язку  Дозування напруженості 

Демонстрація симпатії Урахування та подолання опору 

Попередження психологічного тиску Узагальнення та підведення підсумків 

Підтримка і турбота Організація та заохочення взаємодії 

Заохочення до активної роботи Попередження конфліктів у групі 

Допомога в усвідомленні матеріалу Діагностика стану групи та ситуацій, що 

виникають 

Попередження конфронтації з 

учасником, з’ясування конфліктних 

ситуацій 

Забезпечення можливості рухової 

активності учасників під час тренінгу 

Допомога у перенесенні групового 

досвіду в реальне життя  

 

На початку тренінгу учасниками позитивно сприймаються елементи 

директивного стилю в роботі тренера. Їм подобається, що тренером надаються 

чіткі вказівки, а їхня діяльність структурується та спрямовується. Проте в 

подальшому тренеру слід змінити директивний стиль на демократичний і 

передати функції управління самим учасникам групи. Демократичний стиль є 

найбільш доцільним в основній частині тренінгу, коли досягнуто згуртованості 

групи і вона перебуває у стадії зрілості. 

Несприятливий перебіг подій під час тренінгу може бути пов’язаний з 

поведінкою тренера, зі змістом того, що розглядається, або з якимись 

проблемами учасників, які непокоять їх незалежно від тренінгу (табл. 3). 

Таблиця 6 – Складні ситуації в роботі тренера та методи їх 

попередження 

Ситуація Можливі 

причини 

Методи 

попередження 

Поведінка тренера в 

ситуації 

Зменшення уваги 

до змісту 

тренінгу, сміх, 

сторонні 

Занадто довго 

слухали лекцію 

Міні-лекції – не 

більше 10 хвилин 

Дати вправу з 

обговорення та 

засвоєння інформації 
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розмови 

Плач, істерика Якась вправа 

спричинила 

груповий або 

внутрішньо-

особистісний 

конфлікт 

Якщо хтось з 

учасників 

відмовляється 

виконувати 

вправу, не 

наполягати 

Поки один тренер 

продовжує тренінг, 

другий з’ясовує, що 

сталося, та допомагає 

учасникові 

Стабільні, дещо 

ворожі одна до 

одної мікрогрупи 

У тренінгу беруть 

участь люди мало 

знайомі один з 

одним, сталі 

угруповання 

Вправи в парах, а 

не 

в групах, зміна 

пари після 

кожної вправи 

А чи треба щось 

робити? Якщо це не 

заважає засвоєнню 

інформації, то хай так і 

буде. Якщо заважає – 

виконувати більшість 

наступних вправ у 

парах 

Скутість, 

відчуженість 

учасників 

Занадто 

авторитарна 

поведінка 

тренера, схожість 

з уроком 

Тілесні вправи, 

дискусії, 

підтримка 

обговорення та 

розкутої 

поведінки 

Дати смішну, тілесно-

орієнтовану вправу 

Низька 

активність групи 

Авторитарність 

тренера чи брак у 

групі інформації 

для дискусії 

Організація 

дискусій у 

підгрупах, 

письмовий 

варіант подачі 

запитань 

Організація конкурсу 

(із призами) на 

найдурніше запитання 

за темою для тренера та 

іншої підгрупи 

Втомленість 

групи 

Високий або 

занадто низький 

темп роботи, 

задушливе 

приміщення 

Організація 

перерв на чай і 

каву двічі на день, 

провітрювання 

Дати тілесну вправу, 

відпустити на перерву, 

попередивши, чим 

займатимемося після 

перерви 

 

Групою, у разі необхідності, можуть керувати два тренери з приблизно 

однаковим рівнем досвіду, або основний тренер і помічник, що відповідає за 

організаційні питання тренінгу. Робота в парі доцільна у разі, якщо: 

− група велика – більше 15-20 учасників; 

− потрібно водночас з веденням групи здійснювати аудіо- чи 

відеозапис; 
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− у групі існують два або більше «проблемних» учасники, кожен з яких 

потребує особливої уваги тренера; 

− існує потреба навчання іншої людини проведенню тренінгу. 

Робота в парі висуває певні умови, має свої переваги, але й деякі ризики. 

Умови: 

− особистісна психологічна сумісність ведучих; 

− однакове розуміння ними мети та завдань тренінгу; 

− попереднє погодження ними норм і правил спільної роботи; 

− попередній розподіл повноважень і обов’язків кожного тренера. 

Переваги: 

− можна краще простежити особистісну та групову динаміку; 

− можна розподіляти обов’язки (наприклад, один проводить міні-лекції, 

інший – рольову гру); 

− можна розподілити ролі (наприклад, один виконує функції 

інформаційного лідера, інший – створює позитивну емоційну атмосферу в 

групі); 

− існує можливість порадитися з компетентною людиною під час перерв 

та обговорити результати по закінченню тренінгу. 

Ризики: 

− неповна особистісна сумісність між тренерами, розбіжність поглядів 

щодо ведення тренінгу; 

− різний (нерівномірний) темпоритм роботи тренерів, що негативно 

впливає на засвоєння матеріалу учасниками групи; 

− прагнення тренерів справити враження один на одного або перебрати 

на себе більшу частину повноважень («поборотися за владу» у групі); 

− прагнення групи внести розлад у взаєморозуміння тренерів. 

Проведення тренінгу відбувається за чітко визначеною структурою. 

Типова структура, мета та завдання тренінгу разом є підгрунтям для складання 

плану його проведення (табл. 7). 
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Таблиця 7 – Типова структура тренінгу 

Частина Завдання Вправи Тривалість 

Вступна Створення 

сприятливого 

психологічного 

простору. Засвоєння 

правил роботи групи. 

Установлення 

зворотного зв’язку 

«учасник–група» та 

«група–учасник». 

Створення ситуації 

рефлексії 

Знайомство. 

Правила. 

Розминка. 

Очікування. 

Вправи на 

рефлексію. 

До 15 хвилин для 

тренінгів 

тривалістю 1,5–3 

години. До 30 хв. 

для тренінгів 

тривалістю 6–8 год.  

Основна Оцінювання рівня 

поінформованості 

щодо проблеми. 

Актуалізація 

проблеми та 

конкретних завдань 

для її розв’язання. 

Надання інформації, 

засвоєння знань. 

Прищеплення умінь, 

навичок. Підведення 

підсумків щодо 

змісту роботи 

Інтерактивні 

техніки. Вправи 

на оцінювання 

групових 

процесів, стану 

групи 

Розраховується як 

різниця загального 

часу тренінгу та 

часу, потрібного 

для проведення 

вступної та 

заключної частин 

тренінгу 

Завершальна Підведення підсумків 

щодо процесу роботи. 

Оцінювання 

отриманого досвіду. 

Налаштування 

учасників на 

атмосферу 

звичайного життя 

Вправи на 

рефлексію та 

відновлення сил 

учасників. 

Прощання 

До 15 хвилин для 

тренінгів 

тривалістю 1,5–3 

години. До 30 хв. 

для тренінгів 

тривалістю 6–8 год.  

 

Для «розігрівання» на тренінгу можливо використання таких технік: 

Вправа «Поверни собі енергію». Мета: зняття емоційного напруження, 

підвищення концентрації уваги на теперішній ситуації. 

Інструкція. Учасники групи стають у коло, кожен починає струшувати 

праву руку, починаючи з кінчиків пальців, поступово переходячи до ліктя, до 

плеча і далі, поки не буде задіяна вся рука. Потім потрібно зробити невелику 
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паузу і помітити, як вони тепер по-різному відчувають ліву та праву руки. 

Потім процедура повторюється з лівою рукою, потім – правою ногою 

(починаючи зі ступні, переходимо до кісточки, гомілки, до коліна та стегна. 

Після паузи повторюємо з лівою ногою, потім – з головою (рухи з невеликою 

амплітудою, схожі на те, як кучер трясе головою, коли говорить «Тпррру!»). 

Вправа «Вітер диє та здуває…..». Мета: сприяти знайомству учасників, 

зняттю емоційного напруження, розвитку креативності. 

Інструкція. Усі учасники тренінгу сидять у колі, один з них стає в центрі 

кола і говорить: «Вітер диє та здуває тих, хто…..» (називаючи або будь-яку 

рису характеру, або індивідуальні особливості, або улюблені справи тощо). 

Наприклад, «Вітер диє та здуває тих, у кого зелені очі (хто сьогодні снідав, хто 

любить відпочивати на морі, у кого є брати чи сестри, хто був волонтером і 

т. д.»). Усі учасники, які відповідають заданій характеристиці повинні пересісти 

на інші стільці, помінятися місцями. Кому не вистачило місця займає місце 

гравця в центрі кола і гра продовжується. Потрібно працювати у швидкому 

темпі, ведучий повинен називати те, що характерно для нього, щоб вправа 

відбувалася динамічно і щоб кожен учасник побував у ролі ведучого. 

Вправа «Хто першим встане?» Мета: активізувати групу, підвищити 

концентрацію уваги учасників. 

Інструкція. «Я пропоную вам змінити наш простір – розсунути коло і 

зробити більше простору для роботи, ми будемо рухатися. Я «викидатиму» на 

двох руках певну кількість пальців і прошу вставати стільки осіб, скільки 

пальців я «викинула». Сідати можна тільки після того, як я стиснула руку в 

кулак» (вправа виконується сім–десять разів з різною комбінацією та 

послідовністю, обов’язково з мінімальною та максимальною кількістю). 

Обговорення: після вправи ведучий ставить такі питання: 

− з якою особливість пов’язана поведінка в цій вправі? 

− на яку кількість пальців ви дозволили собі встати? 

− чому в ситуації, коли на один палець устало більше людей, саме ви 

вирішили, що потрібно сісти? 
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− що нового ви дізналися під час цієї вправи? 

Вправа «Машина емоцій». Мета: «зняти» напруженість, навчитися 

краще розуміти емоції інших людей та вміти показати свої, розвивати групову 

динаміку. 

Інструкція. Група поділяється на дві команди і кожна намагається 

побудувати машину, яка виробляє та виражає емоції. Кожна команда загадує 

яку-небудь емоцію, яку повинна буде відгадати інша команда. Один з учасників 

команди починає рівномірно рухатися та видавати звуки. До нього 

приєднуються інші члени команди, створюючи великий механізм, де кожна 

окрема деталь видає свій власний звук і по-своєму рухається. Усі гравці 

повинні слідкувати за тим, щоб рух деталей збігався з рухом усієї машини – 

так, щоб увесь механізм злагоджено висловив емоцію, що була загадана. Через 

10 хвилин після тренування команди збираються разом, і кожна з них 

представляє свою машину. Друга команда прагне вгадати, яку емоцію було 

загадано. 

Обговорення: команди обмінюються враженнями про те, чи легко було 

домовитися, яку емоцію показувати команді; чи швидко вони вгадали емоцію 

іншої команди; чи легко було працювати в команді та ін. 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Виписати переваги і ризики роботи тренерів у парі. 

2. Охарактеризувати види діяльності тренера, які спрямовані на 

окремого учасника і на групу. 

3. Знайти і описати особливості, переваги і обмеження тренінгів різної 

тривалості. 

4. Описати структуру тренінгового заняття. 

5. Виписати основні поняття теми: ко-тренер, потреба в повазі, 

психологічний клімат. 

6. Навести приклад вправи для розминки на початку тренінгу, з власною 

модифікацією. 
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Контрольні питання 

1. Перелічіть основні умови ефективної роботи тренерів у парі. 

2. У чому полягає сутність такої функції тренера тренінгу, як «емоційна 

стимуляція учасників»? 

3. Чому на початку тренінгу варто використовувати директивний стиль 

роботи? 

4. Який час варто витрачати на вступну частину тренінгового заняття? 

5. Які завдання варто розв’язувати тренеру в основній частині 

тренінгового заняття? 

6. Як закінчується тренінгове заняття? Наведіть приклади вправ з 

прощання учасників тренінгової групи. 

Література: [2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; ]. 

 

Практичні заняття 9–10 Групова згуртованість і напруження в 

тренінгу 

Мета заняття: надати визначення поняття «групова згуртованість», 

виявити чинники, що впливають на її розвиток і ті, що її порушують; 

охарактеризувати ідеальну модель динаміки тренінгової групи; відпрацювати 

тренінгові вправи для розвитку групової згуртованості. 

План 

1. Поняття «групова згуртованість», чинники її розвитку. 

2. Характеристика напруження в тренінговій групі. Причини конфліктів. 

3. Модель розвитку групової динаміки в тренінгу. 

4. Тренінгові вправи для розвитку групової згуртованості. 

Короткі теоретичні відомості 

Проблема групової згуртованості є однією з найважливіших 

особливостей функціонування тренінгової групи. Йдеться про утворення і 

розвиток таких зв’язків, які надають можливість зовнішньо задану структуру 

перетворити на психологічну спільність людей, на складний психологічний 

організм, що живе за своїми власними законами. 
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Поняття «згуртованість» є ключовим у теорії групової динаміки 

К. Левіна, який розумів під нею тотальне поле сил, які змушують учасників 

залишатись у групі. Кратохвіл С. визначає згуртованість як взаємне 

притягування членів групи один до одного. Групова згуртованість може бути 

метою психологічного тренінгу і необхідною умовою успішної роботи. У групі, 

яка сформувалася з незнайомих людей, певний час буде витрачений на 

досягнення такого рівня згуртованості, який є необхідним для розв’язання 

спільних завдань.  

Груповій згуртованості в тренінгу сприяють такі чинники (Годфруа Ж., 

Рудестам К.): 

− збіг інтересів, поглядів, цінностей учасників групи; 

− достатній рівень гомогенності складу групи; 

− атмосфера прийняття, безпеки та доброзичливості; 

− активна, емоційно насичена спільна діяльність учасників, спрямована 

на досягнення спільних цілей; 

− привабливість тренера як зразка, моделі, який активно функціонує; 

− кваліфікована робота тренера та використання ним тренінгових вправ, 

що сприяють розвитку групової згуртованості; 

− присутність у групі людини, яка здатна протиставити себе групі і яка 

різко відрізняється від інших учасників (люди швидко згуртовуються в 

боротьбі проти когось). 

Характеристикою згуртованих груп є те, що учасники більше спілкуються 

один з одним, вони готові до взаємовпливу, рідше залишають групу, між 

учасниками менше ворожості, вони мають вищу самооцінку. 

Чинниками послаблення групової згуртованості є такі: а) виникнення у 

тренінговій групі дрібних підгруп в групах більше 15 осіб; б) знайомство між 

окремими учасниками до початку тренінгу; в) невміле управління групою 

тренером, що може призвести до конфліктів, напруження, або навіть до розвалу 

групи; г) відсутність спільної мети та спільної діяльності. 
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Успішна робота групи можлива лише за умови знаходження балансу між 

напругою та згуртованістю учасників. Надмірний рівень напруження причиняє 

конфлікти, а надмірна згуртованість заважає здатності групи досягти спільної 

мети. Члени занадто згуртованої групи задоволені тренінговим спілкуванням, 

але група не може знайти ефективні засоби розв’язання тренінгових завдань, 

організувати для цього зіткнення різних поглядів і досвіду учасників. 

Необхідність тимчасово пристосовуватися до умов і правил групової 

роботи обмежує свободу учасників і іноді дратує. Так виникає напруження, що 

може призвести до явного або прихованого конфлікту в групі. Іноді 

напруження активізує учасників, стимулює їх до певних дій, до виявлення 

власної думки, надає групі енергію та силу. Майстерність тренера полягає в 

умінні утримати напруження в оптимальних межах, не ліквідувати її, а 

спрямувати на конструктивне розв’язання завдань тренінгу.  

Групова динаміка – це сукупність внутрішньогрупових соціально-

психологічних процесів і явищ, що характеризують уесь цикл життєдіяльності 

групи та її етапів: формування, функціонування, розвиток, стагнація, регресія та 

розпад (Левін К.).  

Групова динаміка – це розвиток і рух групи в часі, обумовлений 

взаємодією та взаємостосунками групи між собою та тренером, а також 

зовнішніми впливами на групу (Кратохвіл С.). 

Большаков В. Ю. виокремлює такі стадії розвитку тренінгової групи: 

1) знайомство учасників один з одним та з тренером (обмін привітаннями, 

короткими відомостями про себе); 2) стадія агресії/фрустрації (кожному 

учаснику відводиться своя роль, створюються правила діяльності, група 

готується до розв’язання поставлених завдань); 3) стадія стійкої працездатності; 

4) стадія розпаду групи (логічне завершення тренінгу). 

Фопель К. описує чотири стадії розвитку групи, які вона переживає під 

час свого існування (табл. 8). 
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Таблиця 8 – Ідеальна модель динаміки групи 
Ч

а
ст

и
н

а
 

т
р

ен
ін

гу
 Стадії динаміки групи Особливості динаміки групи 

В
ст

у
п

н
а
 1. Формування, нормування. 

Учасники орієнтуються в ситуації 

тренінгу, визначають норми 

взаємодії 

Учасники спрямовують зусилля на 

з’ясування нової ситуації 

відповідне визначення власної 

ролі. Зазвичай, вони дещо 

збуджені, напружені 

О
сн

о
в

н
а
 

2. Штурмування. Існує 

напруження, зіткнення інтересів, 

можливий конфлікт, який потрібно 

попередити 

З боку деяких учасників помітні 

спроби домінування, захоплення 

влади. Тренер контролює перебіг 

подій, спрямовує енергію на 

постановку проблеми та пошук 

способів її розв’язання, 

попереджує можливі деструктивні 

тенденції 

3. Функціонування. Існує згода, 

співробітництво, компроміс, 

емоційна згуртованість учасників 

Найпродуктивніша стадія 

конструктивної роботи згуртованої 

групи. У цей час розв’язуються всі 

основні завдання, завдяки тому, що 

учасники навчилися 

дотримуватися правил тренінгу, 

ефективно розв’язувати проблеми, 

що виникають 

З
а

в
ер

ш
а

л
ь

н
а
 4. Відмирання. Існує інтеграція 

особистісних і групових потреб, 

унаслідок чого група може 

зруйнуватися, якщо робота 

своєчасно не завершена 

Робота завершена, виникає багато 

емоцій, вражень, позитивних 

побажань. Тренеру варто 

завершити всі групові процеси і 

сприяти прощанню так, щоб усі 

учасники відчули власні 

результати тренінгу 

 

Для розвитку групової згуртованості на тренінгу можливо використання 

таких технік: 

Вправа «Казкова автобіографія». Мета: знайомство учасників, 

розвиток згуртованості групи, позитивного настрою групи, творчого мислення. 

Інструкція. Кожному учаснику групи необхідно вибрати будь-якого 

казкового персонажа, модифікувавши його ім’я, наприклад, «Колобок – 
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Многобок», «Белоснежка – Делоснежка», «Алиса – Мелисса» і т. ін. Протягом 

15 хвилин потрібно написати автобіографію вибраного героя, наголошуючи на 

головних моментах його життя та його якості. Потім учасникам групи потрібно 

об’єднатися в групи по три–п’ять осіб, назвати своїх героїв, обговорити в 

групах свої автобіографії, виокремити з автобіографій по три особистісних 

якості героїв, які важливі для групової діяльності, намагаючись знайти щось 

подібне в розповідях кожного учасника групи. Потім необхідно уявити, що всі 

три (п’ять) учасники – це один колектив, одна організація і необхідно вибрати 

кожному з трьох (п’яти) згідно з їхніми особистими якостями з автобіографії 

напрям роботи, за що конкретно ця людина може відповідати. Закінчується 

вправа презентацією кожної мікрогрупи, із присвоєнням назви своєму 

колективу і визначенням напряму його діяльності. 

Вправа «Наш спільний будинок». Мета: розвиток згуртованості групи, 

емоційне розвантаження. 

Інструкція. «Ви повинні за допомогою фарб намалювати спільний дім, 

але для цього вам необхідно поділитися на дві підгрупи, кожна з яких 

малюватиме свою половину будинку. У вас є одна хвилина для того, щоб 

обговорити деякі деталі, потім розмовляти між групами неможливо». 

Обговорення: на завдання відводиться 20 хвилин, потім малюнки обох 

підгруп склеюють скотчем і робиться аналіз будинку, який буде спільним для 

всієї групи. Обговорення відбувається за такими питаннями: 

− чи подібні дві частини спільного будинку, чи ні? 

− якщо частини будинку дуже схожі, то якими саме елементами і 

завдяки чому це є можливим? 

− якщо частини будинку зовсім не схожі між собою, то чому, на вашу 

думку, так склалося? 

− які емоції ви відчували, коли працювали у своїх мікрогрупах? 

− хто із членів мікрогрупи був активнішим, а хто не виявляв бажання 

малювати? 

− чиї ідеї були найбільш творчими, креативними? 
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− тепер спільними зусиллями під час обговорення необхідно створити 

історію цього будинку (де він знаходиться, хто його будував, для чого він був 

збудований, які там приміщення, як почуваються його мешканці)? 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Охарактеризувати чинники, які впливають на появу психологічного 

напруження в тренінговій групі. 

2. Прочитайте висловлювання і скажіть, чи правильні вони, відповідь 

обґрунтуйте. 

А. Гетерогенність є умовою продуктивності функціонування групи, 

особливо, якщо вона пов’язана з відмінностями особистісних конфліктів, 

засобів їх подолання, типів особистості та переживання емоцій. 

Б. Головним недоліком гомогенних груп є недостатня підстава для 

суперечок, що призводить до відсутності протиріч і конструктивних 

конфліктів. 

В. Найбільш продуктивними групами є групи, у складі яких одна жінка, а 

всі інші – чоловіки, чи навпаки, один чоловік в оточенні жінок. 

3. Виписати основні поняття теми: групова згуртованість, групова 

динаміка, конфлікт, лідер, конформізм, фрустрація, агресія, групові норми. 

4. Наведіть приклад вправи для розвитку групової згуртованості з 

власною модифікацією. 

Контрольні питання 

1. Які процеси відбуваються в згуртованій групі? 

2. Перелічіть «зцілюючи» чинники групи за І. Яломом. 

3. Назвіть позитивні та негативі чинники, що впливають на рівень 

групової згуртованості. Які, на вашу думку є найважливішими? Як можна 

використати знання цих чинників на етапі формування групи? 

4. Назвіть основні процеси групової динаміки. 

5. Які дії тренера доречні у разі виникнення напруження учасників на 

стадії знайомства, адаптації, активної роботи та завершення тренінгу? 
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6. Які емоції можуть відчувати учасники тренінгової групи на всіх 

стадіях її існування? 

Література: [2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18]. 

 

Самостійна робота 3 Психологічний потенціал тренінгової групи 

1. Створення тренінгової групи, фази її розвитку. 

2. Групова згуртованість у тренінговій групі. 

3. Переваги групової тренінгової роботи. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Законспектувати або зробити анотацію на одну з робіт.  

А. Рудестам К. Гупповая психотерапия. Психокоррекционные группы : 

теория и практика; пер. с англ. / К. Рудестам; общ. ред. и вступ. сл. 

Л. А. Петровской. – М. : Прогресс, С. 21–22 (о групповой сплоченности); С.28–

29 (стадии развития группы и лечебные факторы группы по И. Ялому). 

Б. Евтихов О. В. Практика психологического тренинга / О. В. Евтихов. – 

СПб. : Речь, 2004. – С. 35–38 (фазы развития тренинговой группы). 

2. Запропонувати конкретні прийоми або техніки, які може 

використовувати тренер у разі виникнення конфліктної ситуації в групі, або в 

разі появи агресивно налаштованого учасника тренінгу. 

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 24]. 

 

Тема 4 Активні методи навчання в соціально-психологічному 

тренінгу 

Практичні заняття 11–12. Базові методи психологічного тренінгу 

Мета заняття: охарактеризувати особливості використання активних 

методів навчання в тренінговій діяльності; з’ясувати особливості практичного 

застосування базових методів психологічного тренінгу. 

План 

1. Поняття «активні методи навчання». 
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2. Характеристика методів активного навчання та їх практичного 

застосування в тренінгу. 

3. Базові методи психологічного тренінгу, їх характеристика. 

4. Відпрацювання практичних навичок з використанням групової 

дискусії, психогімнастичних вправ та ігрових технік в тренінгу. 

Короткі теоретичні відомості 

Активні методи навчання – це методи, які спонукають до активної 

розумової та практичної діяльності в процесі оволодіння навчальним 

матеріалом. Ємельянов Ю. пропонує умовно об’єднати активні групові методи 

в три основні блоки: а) дискусійні методи: групова дискусія, розбір практичних 

кейсів з практики, аналіз ситуацій та ін.; б) ігрові методи: творчі ігри, ділові 

ігри, рольові ігри, психодрама та ін.; в) сенситивний тренінг: тренування 

міжособистісної чутливості, сприйняття себе та ін. 

Тренер, який подає матеріали в різний спосіб, використовуючи різні 

канали сприйняття, та урізноманітнює форми і методи навчання, має більші 

можливості забезпечити потреби аудиторії та закріпити вивчене. Вибираючи 

метод викладання, слід ураховувати рівень знань учасників даної теми; якими 

навчальними засобами слід підкріпити матеріал, що викладається; розміри 

групи; ресурс, у тому числі часу та простору; умови приміщення. 

Якщо активні методи навчання будуються з позиції «тренер–учасник 

тренінгу», то інтерактивні методи – з позиції «тренер–учасник тренінгу» і 

«учасник–учасник», тобто, самі учасники в процесі активної взаємодії 

створюють ситуацію кращого опрацювання певних знань і вмінь, а тренер 

виконує роль помічника. 

До базових методів психологічного тренінгу належать: групова дискусію, 

ігрові техніки та психогімнастичні вправи. 

Групова дискусія в психологічному тренінгу – це сумісне обговорення 

будь-якого питання, що дозволяє конкретизувати думки, позиції та установки 

учасників групи в процесі безпосереднього спілкування. Групова дискусія може 

бути: а) структурованою, коли задається тема для обговорення та чітко 
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регламентується порядок її проведення; б) неструктуровані – тренер у них 

пасивний, теми вибирають самі учасники, час дискусії формально не 

обмежений. 

За характером матеріалу, що обговорюється, за Н. В. Семілет, дискусія 

може бути: а) тематична – обговорюються значущі для усіх учасників 

тренінгової групи питання та проблеми; б) біографічні – орієнтовані на 

минулий досвід, аналізуються труднощі особистого чи професійного життя 

окремого учасника; важливим є зворотній зв’язок учасників щодо почутої 

проблемної ситуації; в) інтеракційні – матеріалом для обговорення є структура 

та зміст взаємостосунків між учасниками групи з позиції «тут і тепер»; г) 

дискусії, орієнтовані на завдання – матеріалом слугує зміст окремих вправ та 

ігор тренінгу, під час яких необхідно розв’язати певне завдання. 

Хрящова Н. Ю. під психогімнастикою розуміє широке коло вправ: 

писемних та усних, вербальних і невербальних, які виконують як невеликими 

групами, по 2–3 особи, так і всіма членами групи, і спрямовані на зміну стану 

групи як в цілому, так і кожного окремого учасника. Унаслідок проведення 

психогімнастичних вправ розв’язується завдання активізації групи, зниження 

втоми, підвищення настрою, а також отримання досвіду, який дозволить 

говорити про сумісний вибір певного рішення під час досягнення мети вправи. 

До психогімнастичних вправ, які спрямовані на створення позитивного 

емоційного фону, належать вправи для створення атмосфери працездатності на 

початку роботи групи, на початку кожного заняття; для підтримання та 

відновлення працездатності; для «зняття» тривоги та напруження. До 

психогімнастичних вправ змістовного характеру належать вправи для 

встановлення контакту та розуміння особистого емоційного стану та стану 

партнера; для відпрацювання навичок прийому та передачі інформації; для 

відпрацювання навичок слухання; для формування зворотного зв’язку.  

У будь-якій грі реалізується такий принцип: людина засвоює 10 % з того, 

що чує, 50 % – із того, що бачить, 70 % – із того, що проговорює сама і 90 % –

того, що робить сама. У грі задіяні когнітивні, емоційні та діяльнісні ресурси 
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особистості. Гра являє собою широкий набір тренінгових технік, мета яких –

забезпечити людину спрощеною репродукцією реального або уявного світу 

(моделювання). У соціально-психологічному тренінгу найчастіше 

використовується такий тип ігор, як рольові, сутність яких полягає у 

«розігруванні» ролей. Під час «розігрування» ролей під час гри людина 

практикує поведінкові моделі, які відповідають певній ролі. За допомогою 

рольової гри можна:  

− набути досвіду використання певних навичок в ігровій ситуацій; 

−  проаналізувати альтернативні способи дій, ідей, завдання гри, зміни 

ситуацій на краще; 

− відпрацювати на практиці певні види поведінки у безпечному 

середовищі; 

− набути впевненості у своїх силах під час практичних дій або репетиції 

певної події; 

− закріпити засвоєний матеріал із забезпеченням зворотного зв’язку; 

− додати до навчального процесу елемент розваги. 

Під час тренінгу рольова гра слугує демонстративною та навчальною 

технікою, її використовують для навчання простих комунікативних навичок; 

для демонстрування того, як люди спілкуються один з одним і яким чином 

відбувається стереотипізація сприйняття інших людей; для дослідження за 

допомогою гри глибинних особистісних блоків та емоцій. 

Під час обговорення рольової гри свої враження надають як учасники, так 

і спостерігачі. Завдяки використанню гри закріплюються нові поведінкові 

прояви; учасники набувають нових засобів оптимальної взаємодії, які раніше 

видавалися неможливими; тренуються і закріплюються вербальні та 

невербальні комунікативні вміння. 

Приклади використання методів групової дискусії, рольових ігор у 

тренінгу: 

Вправа «9 якостей» (групова дискусія). Мета: уміння домовлятися один 

з одним, наполягати на своєму. 
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Інструкція. Групу необхідно поділити на 4 підгрупи по 5 осіб. Кожній 

групі необхідно написати на кожну літеру слова «лідерство» якості особистості, 

які характеризують людину-лідера. Розійдіться по аудиторії і протягом 7 

хвилин складіть цей список. Коли список готовий, проранжуйте будь ласка, ці 

якості за їх важливістю (1 – найважливіше для лідера, 9 – менш важливе). 

Потім кожна група презентує свій список якостей.  

Обговорення. Наскільки швидко та узгоджено ви склали цей перелік? Чи 

швидко ви знайшли варіант їх ранжування? Яка властивість для вас є 

найважливіші? Які якості ви бажали б розвинути в собі в подальшому? Чого ви 

навчилися, виконуючи цю вправу?  

Вправа «Офіціант, у моєму супі – муха»! (рольова гра). Мета: 

виявлення особливостей спілкування за допомогою діалогу, стратегій виходу з 

конфліктних ситуацій. 

Інструкція. Трьом добровольцям (ролі: офіціант, менеджер ресторану, 

відвідувач ресторану) необхідно продемонструвати присутнім описану 

конфлікту ситуацію та способи її вирішення. Після розігрування ситуації 

необхідно запитати учасників і спостерігачів про їхні враження, оцінити 

поведінку кожного з учасників гри. Гру можна проводити декілька разів, 

змінюючи учасників. 

Роль А. Уявіть, що ви відправились у подорож і вирішили пообідати в 

дорогому модному ресторані. Вам принесли суп, ви подякували офіціанту та 

розпочали трапезу, але виявляєте в супі дещо схоже на муху. Вас це обурило, і 

ви вирішили поскаржитись офіціанту, чому в вашому супі плавають комахи. 

Офіціант прагне вас переконати, що це не так, але ви вирішуєте переговорити з 

головним менеджером ресторану. Менеджер ресторану підходить до вас…. 

Роль Б. Ви – офіціант дорого ресторану і запевняєте відвідувача, що це – 

не муха, а приправи.  

Роль В. Ви – менеджер дорогого ресторану, ви знаєте, що ваш ресторан 

один з найкращих і відомих ресторанів у місті. Ви пишаєтеся своїм закладом: 

обслуговування вищої якості та приємні ціни, ваш ресторан рекомендований 
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програмою «Ревізор». Але в одного з відвідувачів виникли претензії з приводу 

їжі і він бажає поговорити з вами. Ви підходите до столика. 

Після «програвання» цієї невеликої сценки присутнім необхідно 

проаналізувати ситуацію за такими питаннями. 1. Визначте реакцію А на 

зіпсований обід. Чи скаржився він, чи говорив спокійно, чи гнівався? 2. Які 

доводи надавав Б, як він намагався залагодити ситуацію? Які засоби впливу 

використовував? 3. Як відреагував В? Чи прагнув він розібратися з проблемо 

клієнта, вибачався, або поставився байдуже? 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Законспектувати або зробити анотацію на таку роботу: 

О. В. Евтихов Практика психологического тренинга / О. В. Евтихов. – СПб. : 

Речь, 2004. – С. 55–61 і відповісти на наступні запитання: 

− на що спрямоване використання психогімнастичних вправ і які етапи 

тренування ефективної поведінки? 

− в чому полягає сутність методу «рольова гра»? 

− які засоби «програвання» ролей пропонує Моррі Ван Ментс? 

− що таке «психодрама» і хто є її основними учасниками? 

2. Виписати основні завдання використання психогімнастики в 

соціально-психологічному тренінгу та навести приклади психогімнастичних 

вправ для створення працездатності групи. 

3. Виписати основні поняття теми: інтерактивні методи навчання, 

групова дискусія, психогімнастика, психодрама, рольова гра, соціальна роль, 

провокативність, ділові ігри, моделювання, стереотип. 

4. Наведіть приклад вправи з елементами групової дискусії або рольової 

гри для використання в ситуації соціально-психологічного тренінгу. 

Контрольні питання 

1. Чим активні методи відрізняються від інтерактивних? 

2. Чим структурована дискусія відрізняється від неструктурованої? 

3. Що необхідно враховувати тренеру, добираючи метод викладання в 

тренінгу? 
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4. Назвіть етапи проведення групової дискусії за В. П. Захаровим. 

5. У чому полягає ефективність застосування методу рольової гри в 

соціально-психологічному тренінгу? 

6. Які стадії та етапи підготовки до рольової гри вам відомі? 

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 24]. 

 

Практичні заняття 13–14 Додаткові методи соціально-психологічного 

тренінгу 

Мета заняття: охарактеризувати особливості використання 

психомалюнка, медитативних технік, мозкового штурму в тренінговій 

діяльності; охарактеризувати особливості проведення вправ в малих групах, у 

складі всієї групи; відпрацювати навички практичного застосування методів 

активного навчання в тренінгу. 

План 

1. Психомалюнок. 

2. Медитативні техніки, техніки візуалізації в ситуації тренінгу. 

3. Мозковий штурм (брейнстормінг). 

4. Відпрацювання практичних навичок з використання активних методів 

навчання в тренінгу. 

Короткі теоретичні відомості 

Виконання тренінгових вправ можливо як у складі всієї групи, так і в 

малих групах, у «двійках», «трійках» тощо. Робота у складі всієї групи 

передбачає, що всі учасники сидять разом, а їхня увага зосереджена на лідерові 

групи. Такий вид роботи застосовується: 1) під час початкового привітання та 

вступної частини щоденних занять; 2) коли треба вислухати одного або 

декількох промовців, зокрема під час читання лекції або проведення 

колективної презентації; 3) під час обміну результатами роботи, виконаної у 

складі малих груп; 4) наприкінці тренінгу для підбиття підсумків і завершення 

заняття. 
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Метод малих груп зручний у застосуванні, коли учасникам потрібно: 

1) познайомитись один з одним; 2) переглянути матеріал, поданий на лекції; 

3) розв’язати завдання, поставлені тренером; 4) спланувати, як подати 

інформацію іншим групам у формі рольової гри; 5) відпочити, навчитися 

взаємодіяти, адаптуватися серед незнайомих людей. 

Завдання, призначені для пар, необхідно добирати дуже ретельно. 

Попарно зручно працювати: 1) під час виконання вступних ознайомлювальних 

вправ; 2) під час навчання один одного, коли один учасник, який уже володіє 

певними навичками, навчає іншого; 3) коли люди на підставі особистих 

симпатій обирають собі пару для розв’язання таких завдань тренера, які 

зручніше виконувати вдвох, наприклад, для участі у вправах, де потрібно 

виконувати різні ролі. 

Малі групи у складі трьох осіб особливо корисні, коли потрібно, щоб 

двоє людей взаємодіяли між собою, а третій – спостерігав за ними і робив 

зауваження.  

Мозковий штурм (мозкова атака) є вільною формою дискусії, головна 

функція якої – забезпечення процесу генерування ідей без їх аналізу та 

обговорення учасниками. Проведення мозкового штурму передбачає 4 етапи: 

підготовчий, генерування ідей, аналіз та оцінювання ідей та вироблення 

рішення. 

Психомалюнок використовується на різних етапах тренінгової 

процедури: діагностики, формування, здійснення контролю. На етапі 

діагностики можуть бути використані психомалюнки-тести «Неіснуюча 

тварина», «Будинок–дерево–людина» та ін., що надає можливість отримати 

інформацію про наявність фобій, самооцінку, стан нервової системи, соціальну 

активність особистості. Інтерпретація тренером колірної гами малюнка, а також 

вербалізованих членами групи почуттів щодо структури, ліній, форми, образів 

необхідна не тільки для діагностики, але і для формування рефлексії згідно з 

психокорекційними цілями. 
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Медитативні техніки використовують для навчання фізичній і чуттєвій 

релаксації, вмінню позбавлятися зайвого психічного напруження, стресових 

станів і, як результат, зводяться до розвитку навичок аутосуггестії та 

закріплення засобів саморегуляції.   

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Законспектувати або зробити анотацію на роботу И. В. Вачков 

Основы технологии группового тренинга / И. В. Вачков. – М. : Ось-89, 2000. – 

С. 59–60 (Аспекты применения видеосъемки в тренинге). 

2. Виписати етапи проведення мозкового штурму та завдання на 

кожному етапі. 

3. Охарактеризувати особливості проведення медитативних технік, 

навести приклад будь-якої вправи з використанням техніки медитації-

візуалізації. 

4. Визначити функції використання психомалюнка в тренінговій роботі, 

навести приклади тренінгових вправ з використання психомалюнка. 

5. Виписати основні поняття теми: мозковий штурм, психомалюнок, 

синергія, аутотренінг, медитація, метод кейсів, аутосуггестія. 

Контрольні питання 

1. Які основні принципи проведення мозкового штурму? 

2. Перелічіть основні правила, які діють на етапі генерування ідей. 

3. Чи є протипоказання у використанні медитативних технік у груповій 

тренінговій роботі? 

4. Що можна діагностувати за допомогою методу психомалюнка? 

5. Які вимоги для проведення вправ з візуалізації? 

6. Коли доцільно використовувати роботу в малих групах у тренінгу? 

7. Як формуються малі групи, пари, трійки в тренінговій роботі? 

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 24]. 
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Самостійна робота 4 Інтерактивні методи навчання в 

психологічному тренінгу 

1. Основні види інтерактивних практик, що застосовуються в 

психологічному тренінгу. 

2. Технологія вибору необхідних технік, вправ і стратегій їх проведення. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Зробити презентацію в Power Point (10–12 слайдів) щодо використання 

інтерактивних методів навчання в психологічному тренінгу, вибравши один з 

методів: подати поняття, охарактеризувати переваги та недоліки цього методу, 

особливостей його використання в тренінгу, прописати конкретні вправи із 

застосуванням цього методу): психогімнастика, групова дискусія, рольові ігри, 

ділові ігри, мозковий штурм, психомалюнок, медитативні техніки та техніки 

візуалізації, метод кейсів, використання відеозйомки та ін. 

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 24]. 

 

Змістовний модуль ІІ Методика проведення тренінгів 

Тема 5 Правила створення тренінгових програм 

Практичні заняття 15–17 Підготовка та проведення тренінгу 

Мета: охарактеризувати основні правила та етапи підготовки до тренінгу, 

особливості написання тренінгової програми; визначення основних фаз 

проведення соціально-психологічного тренінгу. 

План: 

1. Зміст, план проведення заняття. 

2. Основні фази соціально-психологічного тренінгу. 

3. Оцінювання в тренінгу. 

Короткі теоретичні відомості 

Чим більше часу витрачено на підготовку тренінгу, тим ефективніший 

процес навчання, тим змістовнішою та кориснішою виявиться надана 

учасникам інформація. Готуватися до проведення тренінгу потрібно в три 

етапи: 1) опрацювання змісту тренінгу (мета, рівень знань учасників тренінгу, 
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очікувані результати, зміст тренінгу, тривалість, вибір методів, місця 

проведення); 2) розробка плану проведення занять; 3) детальне опрацювання 

процесу проведення тренінгу відповідно до його структури (табл.9). 

Таблиця 9 – Структура тренінгу 

Частина 

тренінгу 

Етапи частин тренінгу Рекомендована 

тривалість етапів, % 

від загального часу 

 

 

Вступна 

Вступ 5 

Знайомство 5 

Правила 5 

Очікування 5 

 

 

Основна 

Оцінювання рівня поінформованості 

про проблему 

5–10 

Актуалізація проблеми 10–30 

Пошук способів розв’язання, отримання 

інформації 

20–40 

Розвиток практичних навичок 20–60 

Завершальна Рефлексія та завершення роботи 5 

 

Складаючи тренінгову програму, необхідно враховувати такі критерії: 

1) відповідність підібраних для роботи вправ меті заняття та всього тренінгу; 2) 

механізми групової динаміки і послідовність вправ за логікою розвитку 

групової взаємодії; 3) мотиваційну готовність участі в груповій діяльності 

учасників. 

Важливий момент – це побудова окремої сесії тренінгового дня або 

всього тренінгу в цілому («розігрівання»–дія–завершення; входження в 

контакт–розминка; розминка після перерви). Добираючи вправу, потрібно 

враховувати, що «розігрівання» важливе не тільки для початку роботи групи, 

але й для роботи кожної сесії (зустріч після перерви – це нова зустріч). 

Форверг М. запропонував структурну схему організації соціально-

психологічного тренінгу, виокремивши такі фази: фаза розминки, фаза 

активації групи, фаза лабіалізації, фаза введення орієнтовних основ 

(когнітивних схем), фаза оволодіння новими прийомами поведінки, фаза 

завершення.  
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Оцінювання є важливою частиною тренінгу, оскільки позитивні/негативні 

зауваження інших людей допомагають дізнатися, як поліпшити навчання, як 

сприймаються застосовані стиль і методи викладання. Окрім того, коли 

учасники ретельно обмірковують свої оцінки, вони чіткіше усвідомлюють, 

якою мірою досягли очікуваних від тренінгу результатів. Мета оцінювання в 

тренінгу полягає в тому, щоб визначити: 1) чи досягли тренер та учасники 

поставленої мети тренінгу; 2) які складові змісту та методики навчання 

виявились ефективнішими, а які менш ефективними; 3) які потреби учасників 

тренінгу необхідно задовольнити, які нові потреби виникли під час тренінгу; 

4) які події необхідно здійснити далі в процесі навчання? 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Надати зміст тренінгу (першу сторінку) на будь-яку, вибрану за 

власним бажанням тему, з дотриманням усіх необхідних структурних 

компонентів. 

2. Описати основні фази активізації під час проведення соціально-

психологічного тренінгу. 

3. Виготовити рекламний буклет для проведення соціально-

психологічного тренінгу за вибраною тематикою. 

Контрольні питання 

1. Для чого необхідно знати очікування учасників щодо тренінгу? 

2. Для чого необхідно знання приміщення та складу учасників для 

складання змістової частини програми тренінгу? 

3. Який час від загального тренінгового часу необхідно відвести для 

знайомства учасників? 

4. Перелічіть правила роботи групи і визначте, як вони встановлюються? 

5. Що відбувається на завершальному етапі тренінгу? 

6. Які типи вправ використовуються на фазі оволодіння прийомами 

поведінки та фазі закінчення тренінгу? 

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 24]. 
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Самостійна робота 5 Програми тренінгових занять 

1. Правила складання тренінгової програми. 

2. Добирання тренінгових вправ за темою, складу учасників, часових і 

просторових характеристик тренінгу. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Описати особливості проведення тренінгових занять з дітьми 

дошкільного віку. 

2. Добрати ролики з кінофільмів, у яких показана робота тренінгових груп 

і проаналізувати роботу тренера, визначити, які фази тренінгової роботи та 

методи використані. 

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 24]. 

 

Тема 6 Опрацювання вмінь роботи з групою. Формування та 

реалізація тренінгових міні-програм різного спрямування 

Практичні заняття 18–20 Опрацювання тренінгових вправ 

Мета: набути практичних навичок щодо розробки структури тренінгових 

занять згідно з поставленою метою; відпрацювати практичні навички роботи 

тренера. 

План 

1. Створення міні-програм тренінгу. 

2. Проведення тренінгових вправ. 

Завдання до теми (виконуються письмово) 

1. Складіть програму соціально-психологічного тренінгу, що триває від 

4 тренінгових годин до одного тренінгового дня (залежно від тренінгової 

проблеми та особливостей тренінгової групи). Тематику тренінгу вибирають за 

власним бажанням, але попередньо обговорюють з викладачем. 

Рекомендації до розробки програми психологічного тренінгу. 

1. Указати: 

− тему тренінгу; 

− мету і завдання тренінгу; 
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− передбачувану тривалість проведення тренінгової процедури; 

− кількісний та якісний склад тренінгової групи. 

2. Описати методику проведення з вказівкою використовуваних методів. 

3. Визначити: відповідність використовуваних методик завданням 

тренінгової процедури; передбачуваний час реалізації методики. 

Дотримуватися послідовності використовуваних методів відповідно до 

поставленої тренінгової  мети. 

Контрольні питання: 

1. Як у вашому тренінгу буде проведена вправа на знайомство учасників? 

2. Які вправи з групової динаміки ви пропонуєте учасникам? 

3. Які труднощі в проведенні вправ ви помітили? 

4. З яким складом учасників вам простіше працювати? 

5. Що таке гомогенний і гетерогенний склад учасників групи? 

Література: [1; 3; 4; 7; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 25]. 

 

Самостійна робота 6 Тренінги різного спрямування 

1. Тренінг комунікативних умінь. 

2. Тренінг особистісного зростання. 

3. Тренінг толерантності. 

4. Тренінг неконфліктної поведінки. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Знайти і описати по одній змістовній вправі на кожний із 

запропонованих тренінгів. 

2. Розробити рекламу психологічного тренінгового центру, давши йому 

назву, прописавши основні напрями його діяльності, види послуг, які він 

пропанує, емблему (на форматі А4). 

Література: [1; 3; 4; 7; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 25]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Історія розвитку групових методів роботи в зарубіжній психології. 

2. Мета і завдання проведення соціально-психологічного тренінгу. 

3. Специфічні особливості соціально-психологічного тренінгу. 

4. Основні парадигми тренінгової діяльності. 

5. Процес формування та розвитку групи. Поняття групової 

згуртованості, чинники її розвитку. 

6. «Гомогенність» та «гетерогенність» тренінгової групи.  

7. Особистість тренера в ситуації групової роботи. Функції та ролі 

тренера. Робота тренерів у парі. 

8. Іміджеві характеристики тренера. 

9. Складні ситуації в роботі тренера та методи їх попередження. 

10.  Основні види тренінгів за метою їх проведення. 

11. Відмінності соціально-психологічного тренінгу від інших видів 

психологічної допомоги (психотерапії, психологічного консультування, 

психокорекції). 

12.  Методи активного та інтерактивного навчання у тренінгу. 

13.  Особливості роботи в парах, трійках, усієї тренінгової групи. 

14. Основні правила тренінгової роботи. 

15. Типова структура тренінгу. 

16.  Оцінювання тренінгової роботи. 

17.  Групова динаміка в тренінговій групі. Ідеальна модель динаміки 

групи. 

18.  Завдання та функції тренера. 

19.  Робота тренерів у парі. 

20.  Рольова гра як метод групової роботи в тренінгу. Технологія 

проведення гри. 

21.  Мозковий штурм і групова дискусія. 

22.  Психомалюнок і медитативні техніки в тренінгу. 

23.  Основні етапи підготовки до проведення тренінгу. 
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24.  Основні етапи проведення тренінгу. 

25.  Психогімнастика в тренінгу. 

26.  Рольові ігри, правила їх проведення в ситуації тренінгу. 

27.  Групова дискусія в тренінгу, основні завдання, технологія 

проведення, приклад вправ з елементами групової дискусії. 

28.  Правила для сприяння знайомству учасників тренінгу. 

29.  Вправи для згуртування групи. 

30.  Вправи для сприяння міжособистісному спілкуванню. 

31.  Вправи для стимулювання взаємодії та формування команди. 

32.  Вправи для підвищення активності учасників, ігри-розминки. 

33.  Вправи для діагностування стану групи та попередження конфліктів. 

34.  Вправи для розвитку чутливості та емпатії. 

35.  Вправи для розвитку вербальних і невербальних комунікативних 

здібностей. 

36.  Вправи для розвитку лідерських здібностей. 

37.  Вправи завершальної частини тренінгу. 

38.  Особливості використання відеозйомки тренінгової роботи. 

39.  Вправи для самопізнання та особистісного зростання. 

40.  Вправи на самоприйняття, самосхвалення, позитивне мислення. 

41.  Вправи для розвитку впевненості у собі. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підставою для визначення оцінки з навчальної дисципліни «Соціально-

психологічний тренінг» є рівень засвоєння студентами матеріалу, 

передбаченого навчальною програмою. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції        

Практичні заняття 4 8 8 8 6 6 40 

Самостійна робота 2 2 2 2 2 10 20 

Диференційований 

залік 

      20 

Усього       100 
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