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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни « тренінг особистісного 

росту майбутніх фахівців» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки  бакалаврів зі спеціальності 053 – «психологія». 

 

Мета: знайомство студентів з основними теоріями та моделями особистісного 

зростання суб'єкта, розкриття специфіки формування програми тренінгу особистісного 

розвитку, ознайомлення зі специфікою групової динаміки, з методами роботи і 

вправами в тренінгових програмах цього виду. 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

– розуміння різних типів й стилів ведення тренінгу особистісного зростання, 

особливостей використовуваних вправ та ігор;вивчення принципів, технологій та етики 

тренінгу особистісного зростання; 

– оволодіння навичками самостійного формування і проведення тренінгів 

особистісного зростання залежно від поставлених завдань й складу тренінговой групи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти набувають таких 

компетентностей: 

Загальнонаукові (філософські) компетентності: 

– навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку 

– психології (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел). 

– здатність формувати нові ідеї (креативність); 

– здатність відслідковувати особливості групової динаміки при проведенні 

тренінгу особистісного зростання; 

– знати сутність та закономірності психічних явищ, природу та психологічну 

структуру особистості, теорії особистості в світовій та вітчизняній психології, умови її 

формування; 

– здатність до аналізу концептуальних засад психології групової та 

– індивідуальної поведінки в групах; 

– здатність застосовувати напрацьовані програми та проводити психологічні 

–дослідження в сфері тренінгу особистісного зростання. 

 

Універсальні навички дослідника: 

–  здатність працювати самостійно і автономно; 

– здатність застосовувати знання законів психології в теоретичному та 

практичному пізнанні; 

– здатність формувати нові ідеї (креативність); 

– здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці 

альтернативних підходів до дослідження. 

– навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при 

обстоюванні власної позиції під час дискусії; 

– здатність відслідковувати особливості групової динаміки при проведенні 

тренінгу особистісного зростання; 

– уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на 

отриманні знання. 

 

Мовні компетентності: 

– усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії; 

– уміння працювати у команді; 

– здатність до критики та самокритики під час дискусії; 

– уміння працювати у тренінгової групі в якості учасника та тренера; 



  

– уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення 

та власний досвід в галузі професійної діяльності; 

– здатність до навчання; 

– здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді 

з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії; 

– уміння донести до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення 

та власний досвід в галузі тренінгу особистісного зростання; 

– здатність керуватися етичними нормами психолога у своєї роботі; 

– бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією; 

– здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності. 

 

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності) 

– вміти співвідносити поняття: науковий підхід, методологічний принцип, 

дослідницький метод, конкретна методика; 

– здатність застосовувати принципи проведення тренінгу особистісного 

зростання та алгоритми роботи с груповою динамікою; 

– здатність аналізувати та оцінювати базові вправи, прийоми та техніки тренінгу 

особистісного зростання; 

– встановлювати контакт з групою на початковому етапі роботи; 

– виявляти внутрішні та зовнішні ресурси групи та окремих учасників; 

– вміти запобігати маніпуляціям при веденні групи; 

–  підводити підсумки роботи і брати зворотній зв’язок; 

– керуватися етичними засадами, прийнятими в професійному психологічному 

співтоваристві; 

– вміти аналізувати дослідницькі традиції та нові теоретико-методологічні 

напрямки в тренінгу особистісного зростання; 

– володіти навичками для вибудовування тренінгової програми (визначати 

проблемну область, предмет, об'єкт, мету, завдання та ін.).__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Організація тренінгу. Сутність тренінгу особистісного зростання. 

Правила та принципи проведення тренінгу. Відмінність тренінгу особистісного 

зростання від інших впливів психологічного впливу. Етичні норми спілкування в 

тренінгу особистісного зростання. Правила та норми. Вимоги до підготовки ведучого 

тренінгу особистісного зростання. Функції і ролі тренера. Типи порушень і помилок у 

роботі ведучого. Основні вимоги до учасників тренінгової групи. Методи добору й 

формування тренінгової групи. Місце тренінгу особистісного зростання в підготовці і 

перепідготовці фахівців допомогаючих професій. Відмінності тренінгу особистісного 

зростання від інших форм психологічного розвитку. 

 

Тема 2. Теоретичні основи тренінгу особистісного зростання. Історія 

розвитку групового психотерапевтичного руху. Переваги групової форми роботи. 

Поняття про тренінг. Види тренінгових груп за Рудестамом. Поняття про 

психокорекційні групи. Специфічні риси тренінгу. 

Тема 3. Початкова стадія тренінгу. Розминки. Вправа можливого ритуалу 

початку заняття. Вправа «зустріч поглядами». Вправа «Рефлексія минулого заняття».  

Вправа  «Привітання без слів». Вправа «Асоціації».  

 

Тема 4. Формування та розвиток « Я-образу». Опис «Я» з позицій різних 

теоретичних концепцій: контекст особистісних якостей, контекст соціальних ролей, 

контекст конфліктних особистісних сенсів, контекст діяльності особистості та ін. 

Підходи до проблеми співвідношення між собою різних мов опису «Я»: 

багатовимірність «Я», множинність «Я» та ін. Класифікації методів і моделей 

дослідження категоріальних структур самосвідомості і самовираження.  

 

Тема 5. Тренування уваги, пам’яті та навичок саморегуляції. Основні 

властивості памя’ті людини. Вимір об’єму короткочасної пам’яті. Дослідження 

опосередкованої пам’яті. Вправи для тренування пам’яті. Вправи на саморегуляцію 

фізіологічного стану. 

 

Тема 6. Навички спілкування. Вправи на розвиток навичок спілкування. 

Вправа « Комплімент». Вправа «Зіпсований телефон». Вправа « Тільки разом». Вправа 

« Знайди пару». 

 

Тема 7. Розуміння невербальних сигналів. Функції невербальних засобів 

комунікації. Вправа « Дзеракало», Вправа « Втеча з вязниці», Вправа « Відгадай 

почуття». 

 

Тема 8. Розвиток асертивності. Характеристики особистостіі, впевненої в собі.   

Вправа « Досвід упевненої поведінки».Вправа « Розмова на обрану тему». Вправа « 

Невпевнені, упевнені та агресивні відповіді». Вправа « Як сказати ні». 

 

Тема 9. Розвиток відповідальності. Відповідальність як характеристика зрілої 

особистості. Вправа « Сліпий та поводир». Вправа « Я відпвідальний за….». 

\ 

Тема 10. Розвиток сенситивності. Загальне поняття про сенситивність. Вправа 

«Розвиток уміння розуміти емоційні стани іншої людини». Вправа «Експресія 

емоційного переживання». Вправа «Передача почуття». 

 

 



  

Тема 11.Поведінка уситуації конфлікту та агресії.  

 Основні прийоми відповіді на агресію. Вправа « Агресивний контакт». Вправа « 

Колобок». 

 

Тема12. Спілкування з людьми з аномальною поведінкою або з обмеженими 

можливостями.  

Аномальна поведінка. Вправа « Уміння передати інформацію». Вправа « Лабіринт». 

Вправа « Маріонетка». 
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Питання до заліку  

 

1. Історія розвитку групового психотерапевтичного руху 

2. Переваги групової форми роботи 

3. Поняття про тренінг 

4. Види тренінгових груп заРудестамом 

5. Поняття про психокорекційні групи 

6. Специфічні риси тренінгу 

7. Види тренінгової взаємодії 

8. Поняття про АСПО 

9. Поняття про соціально-психологічний тренінг 

10. Поняття про тренінг особистісного зростання 

11. Концептуальні підходи 

12. Ампліфікаційний підхід 

13. Фасілітаційний підхід 

14. Поняття про груповий ефект 

15. Поняття про групову фігуру 

16. Поняття про тренінговийсеттінг 

17. Поняття про тайм-менеджмент 

18. Поняття про протагоніста та прихованого протагоніста 

19. Поняття про супервізію. Обговорення результатів у професійній організації 

20. Поняття про «акваріум» 

21. Форми роботи в тренінгу 

22. Групова дискусія 

23. Психогімнастика 

24. Психодрама 

25. Розігрування рольових ситуацій 

26. Псіхомалюнок 

27.  «Процеси» 

28. Діалоги 

29. Домашнє завдання 

30. Теоретичний блок 

31. Вправи. Правила проведення вправ 

32. Психокорекційної техніки, застосовувані у 

33. Техніка активного слухання 

34. Техніка емпатичного приєднання до учасника 

35. Техніки вербального і невербального спілкування психолога з групою 

36. Методи психодіагностики учасників 

37. Технології, що використовуються утренінгу особистісного зростання 

38. Гештальт підхід 

39. Трансактний аналіз в групі 

40. Психодраматичний підхід 

41. Методи групової роботи в нейролінгвістичному програмуванні (НЛП) 

42. Способи аналізу результатів роботи 

43. Поняття про «велике коло» як спосіб аналізу результатів роботи 

44. Поняття про брифінгяк спосіб аналізу результатів роботи 

45. Поняття про дебрифінгяк спосіб аналізу результатів роботи 

46. Поняття про шеррінгяк спосіб аналізу результатів роботи 

47. Організаційні та адміністративні умови проведеннятренінгу особистісного 

зростання 

48. Правові та етичні норми проведеннятренінгу особистісного зростання 

49. Особливості взаємовідносин психолога з роботодавцем 



  

50. Правила розробки тренінгових програм 

51. Алгоритм ведення тренінгу 

52. Правила роботи тренінгової групи 

53. Презентація втренінгу особистісного зростання 

54. Розробка тренінгових модулів 

55. Роль тренеру у тренінгу особистісного зростання 

56. Стилі керівництва у тренінгу особистісного зростання 

57. Вимоги до освіти і професійної підготовки тренера 

58. «Граючий» тренер і тренер-супервізор 

59. Функції тренера і ко-тренера 

60.  «Внутрішній» і «запрошений» тренер 

61. Центроване і нецентроване на тренері керівництво 

62. Раціональне та емоційне керівництво 

63. Особистісні особливості тренера 

64. Техніки релаксації, саморегуляції і відновлення психолога після проведення 

65. Динаміка групової взаємодії 

66. Етап встановлення контакту  

67. Психодіагностичний етап 

68. Конфронтаційний етап 

69. Завершальний етап 

70. Екологічний етап 

71. Види тренінгівих технологій 

72. Поняття про «мозковий штурм» 

73. Поняття про коучінг 

74. Ділові та організаційно-розумові ігри 

75. Тренінгові технологіїроботи з асертивністю 

76. Тренінгові технології роботи зкомунікативністю 

77. Тренінгові технології налаштування переговорів 

78. Видеотренінг 

79. Тренінгові технології підготовки персоналу 

80. Тренінгові технології налаштуванняпродаж 

81. Тренінгові технології вирішення конфліктів 

82. Поняття про фокус-групи 

83. Релаксаційні тренінгові технології 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 Диференційний залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Поточний контроль (вправи, тести), модульний контроль 

 

 


