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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Тренінг особистісного росту 

майбутніх фахівців» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки  бакалаврів зі спеціальності 053 – «Психологія». 

Мета навчальної дисципліни: теоретичне і практичне засвоєння 

тренінгових технологій, що використовуються у роботі психологів-практиків 

для сприяння особистісному зростанню. 

Завдання навчальної дисципліни: 

1. Ознайомлення з тренінговими технологіями, як одним з основних 

видів роботи психолога-практика. Оволодіння і подальше вільне оперування 

професійною термінологією, яка використовується в даній сфері. 

2. Засвоєння меж компетенції тренінгових технологій. 

3. Вивчення видів і форм існуючих на сьогоднішній день тренінгів. 

4. Освоєння правил та алгоритму проведення тренінгів. 

5. Придбання практичних навичок проведення тренінгів. 

6. Ознайомлення з різноманіттям тренінгових технологій і розуміння 

способів подальшої професіоналізації та спеціалізації. 

Після закінчення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

 знати професійну термінологію; 

 основні теоретичні моделі тренінгової взаємодії; 

 теорію групової динаміки психотерапевтичного процесу. 

Уміти: 

 розробити програму тренінгу; 

 вибираючи свою професійну діяльність, організувати подальшу 

професійну підготовку та спеціалізацію. 

 Кількість годин, відведених навчальним планом, становить 210 годин, із 

них: практичні – 80 год, самостійна робота – 130 год. Завершується вивчення 

навчального курсу заліком. 



 

 
 

1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТРЕНІНГ ОСОБИСТОГО РОСТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ» 
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пор 

 

 

ТЕМА 

Кількість годин 

практичні самостійні 

1 Організація тренінгу   8 12 

2 Теоретичні засади тренінгу особистісного 

зростання 

8 12 

3 Початкова стадія тренінгу 8 12 

4 Формування та розвиток «я-образу» 8 10 

5 Тренування уваги, пам’яті та навичок 

саморегуляції 

6 10 

6 Навички спілкування 6 10 

7 Розуміння невербальних сигналів 6 10 

8 Розвиток асертивності 6 10 

9 Розвиток відповідальності 6 10 

10 Розвиток сенситивності 6 10 

11 Поведінка у ситуації конфлікту та агресії  6 10 

12 Спілкування з людьми з аномальною 

поведінкою або з обмеженими 

можливостями  

6 14 

13  

Усього 

80 130 

210 



 

 
 

2 ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Тема 1 Організація тренінгу 

Практична робота 1 (8 год.) 

Мета: створення сприятливих умов для роботи в групі, відпрацювання  

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Історія розвитку групового психотерапевтичного руху. 

2. Переваги групової форми роботи. 

3. Поняття про тренінг. 

4. Види тренінгових груп за Рудестамом. 

5. Поняття про психокорекційні групи. 

6. Специфічні риси тренінгу. 

Ключові терміни: тренінг, соціально-психологічний тренінг, тренінг 

особистісного зростання, групи зустрічей, Т-групи, тренінг умінь, групи 

самодопомоги, групи самопідтримки, психотерапія, «тут і зараз», рефлексія, 

самовідкриття, саморозкриття, зворотній зв’язок. 

Питання для дискусії 

1. Як з’явилася групова форма роботи у практичній психології? 

2. У чому полягає відмінність психологічного тренінгу? 

3. У чому перевага тренінгової форми роботи? 

4. Опишіть, на перетині яких основних сфер психологічної практики 

знаходиться психологічний тренінг? 

5. На які основні цілі орієнтована тренінгова робота? 

6. У яких сферах життя та діяльності людини може застосовуватися 

тренінг? 

7. Назвіть важливі специфічні ознаки тренінгу, що відрізняють його від 

інших форм психологічної роботи 

8. Охарактеризуйте варіанти класифікації тренінгових груп. Які критерії 

використовують автори класифікацій? 



 

 
 

9. Чому однакові дії психолога мають ефект у роботі з одним учасником 

і неефективні у роботі з іншим? 

10. У чому полягає активне добування суб’єктивної істини учасниками 

психологічного тренінгу? 

11. Перелічіть специфічні атрибути тренінгу. 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Випишіть із психологічних і тлумачних словників ключові поняття 

теми: адекватна поведінка, ефективна поведінка, види психічних станів, 

упевненість, асертивність, агресія, агресивність, агресивні манери поведінки. 

3. Створити загальну блок-схему до теми. 

4. Скласти перелік тестових (10) та відкритих (10) питань до теми. 

5. Скласти порівняльну характеристику психологічного тренінгу та 

тренінгу умінь. 

6. Указати літературу, що була використана для підготовки. 

Література: [1, 10, 11, 15, 15, 28, 40]. 

 

Тема 2 Теоретичні засади тренінгу особистісного зростання 

Практична робота 2 (8 год.) 

Мета: створення сприятливих умов для роботи в групі, відпрацювання 

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Особливості взаємовідносин психолога з роботодавцем. 

2. Правила розробки тренінгових програм. 

3. Алгоритм ведення тренінгу особистісного зростання. 

4. Правила роботи тренінгової групи. 

5. Презентація в тренінгу особистісного зростання. 

Ключові терміни: гетерогенна група, гомогенна група, групові норми 

(правила),  якісний склад групи, кількісний склад групи, соціальна роль, ігрова 

роль. 



 

 
 

Питання для дискусії 

1. Склад тренінгових груп: якісний і кількісний аспекти. 

2. Вимоги до учасників: важливість процедури відбору. 

3. Гетерогенність і гомогенність групи тренінгу. 

4. Класифікація тренінгових груп. Критерії класифікації груп тренінгу 

5. Групові норми в ПТ. Основні цілі встановлення правил роботи в тренінгу. 

6. Варіанти санкцій за недотримання групових норм. 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Організаційні та адміністративні умови проведення тренінгу.  

3. Правові та етичні норми проведення тренінгу особистісного зростання 

4. Створити загальну блок-схему до теми. 

5. Скласти перелік тестових (10 шт.) і відкритих (10 шт.) питань до теми. 

6. Скласти максимально вичерпний перелік групових норм для роботи на 

тренінгу та зазначити переваги й недоліки роботи гомогенною/гетерогенною 

групою. 

7. Розкрити зміст понять «соціальна роль» та «ігрова роль»; «санкції» за 

недотримання групових норм. 

Література: [1, 3, 8, 10, 15, 15, 26, 28, 40]. 

 

Тема 3 Початкова стадія тренінгу 

Практична робота 3 (8 год.) 

Мета: створення сприятливих умов для роботи в групі, відпрацювання 

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Основні принципи організації та проведення тренінгу. 

2. Особливості обладнання приміщення для тренінгу. 

3. Структура тренінгового заняття. 

4. Вступна частина тренінгу, її структура, завдання і психотехніки. 

5.  Визначення потреб  тренінгової групи. 

6. Проблематизація та експлікація в тренінгу. 



 

 
 

Ключові терміни: психотехніки, розминка, енерджайзер, 

проблематизація, експлікація, тренінгові методи роботи, бесіда, інтерпритація, 

шерінг. 

Питання для дискусії: 

1. Основні правила проведення тренінгу, яких дотримується ведучий. 

2. Тренінгові методи роботи. 

3. Техніка ведення бесіди. 

4. Особливості здійснення інтерпретації ведучим тренінгу. 

5. Поняття шерінгу, види шерінгу та їх ознаки. Особливості проведення 

шерінгу. 

6. Психологічні та методичні аспекти відео  зйомки в тренінгу. 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Створити загальну блок-схему до теми. 

3. Скласти детальну структуру одного тренінгового заняття на чотири 

години на довільну тематику для довільної цільової групи. 

4. Скласти перелік тестових (10 шт.) і відкритих (10 шт.)  питань до теми. 

5. Вивичити та з’ясувати зміст понять «груповий ефект»  «групова фігура 

в тренінгу особистісного зростання»; «поняття про тренінговий сеттінг». 

Література: [5, 10, 11, 15, 21, 26, 36, 38, 43]. 

 

Тема 4 Формування та розвиток Я-образу 

Практична робота 4 (8 год.) 

Мета: формування професійної Я-концепції студентів майбутніх 

психологів, відпрацювання  теоретичних, практичних навичок та умінь з таких 

питань. 

1. Структура образу Я. Характеристика фізичного Я і його знання у 

життєдіяльності особистості. 

2.  Дослідження та сприйняття свого тіла, образу, статі, віку. 

Усвідомлення і зміна патернів рухів і дихання.  



 

 
 

3. Дослідження життєвого простору. 

4. Навчання навичкам релаксації, спонтанного самовираження. 

5. Моделі взаємодії системи «свідомістьтіло». 

Ключові терміни: образ Я; реальне Я; ідеальне Я;  самооцінка; уявлення 

про себе; автентичність; адаптивність; Я-концепція. 

Питання для дискусії 

1. Чи у реальному житті можуть бути «корони»?  

2. Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування? 

3. Як часто ми стикаємось із ситуаціями навішування ярликів?  

4. Як ви почувалися у реальному житті, коли хтось навішував на вас 

ярлик?  

5. Як можна змінити чиєсь уявлення про вас? Звідки ми беремо наші 

уявлення про себе та інших? 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Підготувати комплекс психогімнастичних вправ для релаксації 

3. (заспокійливого дихання, м’язової релаксації, візуалізації). 

4. Підібрати уривки класичних творів для заспокоєння і активізації. 

5. Підготуйте на картках поради, як у скрутних ситуаціях навчитись 

6. використовувати «Я-повідомлення». 

7. Завести щоденник самоспостереження. 

Література: [2, 14, 18, 24, 30, 33, 41, 42]. 

 

Тема 5 Тренування уваги, пам’яті та навичок саморегуляції  

Практична робота 5 (6 год.) 

 Мета:  створення сприятливих умов для роботи  в групі,  відпрацювання  

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Основні властивості уваги та пам’яті людини. 

2. Вправи для тренування уваги. 

3.  Вправи для  тренування пам’яті. 



 

 
 

4. Вправи для саморегуляції фізіологічного стану  людини. 

 Ключові терміни: психічні процеси та функції, концентрація уваги, 

розподіл уваги, об’єм уваги, пам’ять, довгострокове запам’ятовування, 

вербальна та невербальна комунікація, емоційний стан.  

Питання для дискусії 

1. Для яких спеціалістів має значення саме концентрація уваги? 

2. Чи піддається розподіл уваги тренуванню? 

3. Процеси пам’яті: запам’ятовування, збереження, відтворення, 

забування. 

4.  Явище ремінісценції.  

5.  Основні критерії класифікації пам’яті. Види пам’яті. 

6. Як емоційний стан впливає на процес заучування та 

довгострокового запам’ятовування? 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що висока концентрація уваги на 

об’єкті діяльності завжди пов’язана зі сприятливими об’єктивними 

обставинами та відсутністю сторонніх подразників, що відволікають? 

3. Прочитайте уривок з твору Л. М. Толстого «Дитинство», подумайте і 

скажіть, який вид уваги був притаманний матері в описаній ситуації? Чим 

зумовлена спрямованість уваги жінки? «Матінка сиділа у вітальні і розливала 

чай: однією рукою вона підтримувала чайник, другою  кран самовара, з якого 

вода текла через верх чайника на піднос». 

4. Яка властивість уваги виявляється під час роботи людини з 

проективною методикою ТАТ, що передбачає інтерпретацію сюжетних картин? 

Наведіть визначення цієї властивості. 

5. Підібрати комплекс вправ на розвиток уваги та пам’яті. 

6. Підібрати  ігри та вправи для розвитку пам’яті та уваги для дітей.  

Література: [2, 7, 14, 18, 24, 30, 33, 38, 41, 42]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi_kpKno9_kAhVy-SoKHeCwAzkQFjADegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fklasnaocinka.com.ua%2Fuk%2Farticle%2Figri-ta-vpravi-dlya-rozvitku-pamyati-ta-uvagi-dlya.html&usg=AOvVaw1Uh752A7QmM3Sszsre2I2H


 

 
 

Тема 6 Навички спілкування 

Практична робота 6 (6 год.) 

Мета:  створення сприятливих умов для роботи в групі,  відпрацювання  

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Основні елементи культури спілкування. 

2. Етична культура комунікатора. 

3. Звротній зв’язок у спілкуванні. 

4. Чинники, які визначають успішність спілкування. 

5. Безпосереднє та опосередковане спілкування. 

Ключові терміни: спілкування, комунікація, вербальні засоби 

комунікації, невербальні засоби комунікації, комунікативна функція, 

інтерактивна функція, перцептивна функція спілкування, рефлексія, емпатія, 

ідентифікація, егоцентризм, каузальна атрибуція, стереотипізація, ефект 

«ореолу», ефект новизни, міжособистісне спілкування, міжгрупове спілкування, 

опосередковане спілкування, безпосереднє спілкування. 

Питання для дискусії 

1. Чим зумовлена потреба людей у спілкуванні? 

2. Інтерактивний аспект спілкування. 

3.  Охарактеризуйте перцептивний аспект спілкування. 

4.  Охарактеризуйте механізми соціальної перцепції.  

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Складання «Пам’ятки заборон», що стосуються культури спілкування 

3. Проаналізувати механізми та ефекти соціальної перцепції під час  

співпраці психолога та клієнта? У якому разі їх вплив матиме позитивний або 

негативний ефекти? Навести приклади та прокоментувати. 

4. З’ясувати, з яких умов відбувається біфуркація комунікаційних 

каналів? Навести приклади та прокоментувати. 

5. Протягом тижня фіксуйте усі можливі контакти, ситуації спілкування, 

у яких ви брали участь за такими критеріями: предмет спілкування, ініціатор 



 

 
 

спілкування, ступінь особистої активності й зацікавленості, рівень 

конфліктності й напруги. 

Література: [5, 10, 13, 14, 17, 31, 38, 39]. 

 

Тема 7 Розуміння невербальних сигналів 

Практична робота 7 (6 год.) 

 Мета: створення сприятливих умов для роботи в групі,  відпрацювання  

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Що таке вербальні засоби спілкування? 

2. Що таке невербальні засоби спілкування та їх значення у спілкуванні. 

3. Основні види невербальних засобів спілкування. 

4. Охарактеризуйте відомі вам групи жестів. 

Ключові терміни: комунікативна компетентність, невербальна 

комунікація, невербальні способи спілкування 

Питання для дискусії та практичної роботи 

1. Психологічні характеристики жестів. 

2. Мистецтво використання вербальних і невербальних засобів 

мовлення. 

3. Як пов’язані між собою рівні вербального та невербального 

компонентів комунікації? 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Підібрати вправи для розвитку навичок розуміння іншої людини за її 

жестами та мімікою. 

3. Підібрати фотокартки родичів. Охарактеризувати психоемоційний 

стан людини, фотокартку якої ви вивчали. 

4. Пройти самостійно тест «Діагностика рівня сформованості та проявів 

комунікативної компетентності особистості» і проаналізувати отримані 

результати. 



 

 
 

5. Поспостерігайте на відстані за тим, як спілкуються люди на вулиці, у 

кафе, громадському транспорті тощо. Надайте відповіді на питання: чи добре 

знайомі ці люди, чи симпатизують вони одне одному, вони щось мирно 

обговорюють чи сперечаються, хто з них має більш високий соціальний статус? 

6. Використовуючи відеотехніку, переглянути без звуку запис різних 

ситуацій спілкування, охарактеризувати за невербальними сигналами ці 

ситуації, увімкнути звук і перевірити правильність відповідей.  

Література: [2, 5, 8, 10, 13, 14, 17,19, 31, 38, 39]. 

 

Тема 8 Розвиток асертивності 

Практична робота 8 (6 год.) 

Мета:  створення сприятливих умов для роботи  в групі,  відпрацювання  

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Структурні компоненти асертивності як комплексної інтегральної 

характеристики особистості.  

2. Характеристика впевненої в собі особистості. 

3. Складові асертивності. Досягнення майстерності безконфліктного 

спілкування. 

4. Проективний малюнок. 

Ключові терміни: асертивність, безконфліктне спілкування, упевненість, 

властивості особистості, самооцінка, самоствердження, конструктивна 

діяльність. 

Питання для дискусії  

1. Розвиток асертивної поведінки. 

2. Психологічна сутність самоактуалізації. 

3. Методи дослідження асеривності та можливостей формування цієї 

якості/навички. 

4. Проблема асертивності у сучасній психології. 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 



 

 
 

2. Праоаналізувати власні ресурси, що надасть змогу адекватно 

реагувати на критику, не доводити себе до стресу, уміти відстоювати власну 

позицію, брати на себе відповідальність. 

3. Знайти в літературі психологічні механізми впевненості та їх  

проаналізувати й описати. 

4. Роздум на тему «Що для вас є автономією, незалежністю від 

зовнішніх впливів та оцінок, здатність самостійно регулювати власну 

поведінку». 

5. Навести власні приклади упевненого захисту своїх інтересів чи свого 

погляду з урахуванням інтересів інших людей. 

Література: [6, 9, 13, 14, 20, 24, 26, 32, 35]. 

 

Тема 9 Розвиток відповідальності 

Практична робота 9 (6 год.) 

Мета: створення сприятливих умов для роботи в групі,  відпрацювання  

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Сутність підструктур відповідальності. 

2. Соціальна відповідальність до людей. 

3. Відповідальність за саморозвиток. 

4. Професійна відповідальність. 

5. Екологічна відповідальність. 

Ключові терміни: підструктури відповідальності, соціальна 

відповідальність, відповідальність за саморозвиток, професійна 

відповідальність, екологічна відповідальність, «інтернальний локус 

контролю», «екстернальний локус контролю», самовдосконалення, 

саморозвиток. 

Практична частина 

1. Розгляд студентами ситуацій відповідальної чи безвідповідальної 

поведінки: своєї, персонажів кінофільмів, художніх творів, а також знайомих, 

друзів, родичів. Ставлення до  ситуацій з огляду відповідальності. 



 

 
 

2. Аналіз і оцінювання студентами психолого-педагогічних ситуацій 

відповідальності в системах відносин: «учитель–учень», «учень–учень», 

«учитель–батьки учнів», «учитель–учитель», «учитель–керівник школи» 

3. Аналіз і оцінювання студентами поняття «інтернальний локус 

контролю», «екстернальний локус контролю» та використання їх для аналізу 

своїх дій, вчинків, а також вчинків учнів, їхніх батьків, учителів. 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Скласти програму самовдосконалення особистості та реалізація її на 

практиці. 

3. Самостійне складання анкети з питань відповідальності студентів. 

4. Самостійне проведення студентами фрагментів практичних занять із 

психології (з розділів «Психологія особистості», «Психологія спілкування», 

«Вікові особливості підлітків і старшокласників», «Педагогічні здібності», 

«Причини неуспішності учнів і шляхи її подолання» з акцентами на  

відповідальність. 

5. Написання психологічного портрету відповідального 

(безвідповідального) студента. 

Література: [5, 8, 9, 10, 13, 16, 23, 28, 32, 35, 41]. 

  

Тема 10 Розвиток сенситивності 

Практична робота 10 (6 год.) 

Мета:  створення сприятливих умов для роботи в групі,  відпрацювання  

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Сутність і зміст сензитивності. 

2. Принципи тренінгів сензитивного напряму. 

3. Компоненти сензитивності, їх характеристика. 

4. Умови розвитку сензитивності. 

 Ключові терміни: сенситивність, ідеографічна сенситивність, тактильна 

сенситивність, спостережлива сенситивність,  емпатія, рефлексія, сенсорні 



 

 
 

канали. 

 Практична частина 

1. Вправа «Переміщення». Мета вправи: розвиток спостережливої 

сензитивності, розвиток взаємодії сенсорних каналів, має гарний груповий 

ефект, сприяє зміцненню групи й збільшенню довірчості групової атмосфери.  

2. Вправа «ТАКНІ». Мета вправи: показати, наскільки може бути 

сильна залежність людини від емоційного фону групи, залежність від схвалення 

або відмови в колективі. 

3.  Вправа «Передача почуття по колу». Мета вправи: розвиток здатності 

розуміти емоційний стан партнера. 

4.  Розвиток ідеографічної сензитивності. Вправа «Я бачу.....» . Мета 

вправи: усвідомлення розходження між тим, що люди «бачать», 

«представляють, інтерпретують», і « їм здається». 

5.  Вправа «ТАК». Мета вправи: удосконалювання навичок емпатії та 

рефлексії. Вправа «Диспут». Мета: відпрацювання уміння передавати суть 

сказаного своїми словами. 

Завдання для самостійної та практичної роботи 

1. Огляд літератури з теми. 

2. Відпрацювати навички визначення репрзентативних системи людини 

та використання цих знаннь для налагодження ефективної взаємодії. 

3. Розповісти про епізод психологічної спостережливості з розуміння 

емоційного стану партнера, близьких родичів,  незнайомих людей. 

4. Проаналізувати свої  навички спостережливості за: а) мовними 

актами, їх змістом, інтенсивністю, спрямованістю, частотою, тривалістю, 

рівнем експресії, особливостями лексики, граматики, фонетики, інтонації та 

голосовими якостями; б) виразними рухами (обличчя і тіла); в) переміщенням і 

позою людей, дистанцією між ними, швидкістю і напрямком рухів. 

5. Ведення термінологічного словника. 

Література: [5, 8, 9, 10, 13, 16, 23, 28, 32, 38, 39, 41, 42].  

 



 

 
 

Тема 11 Поведінка у ситуації конфлікту та агресії 

Практична робота 11 (6 год.) 

 Мета: створення сприятливих умов для роботи в групі,  відпрацювання  

теоретичних, практичних навичок та умінь з таких питань. 

1. Характеристика конфлікту як соціального феномену. 

2. Теорії механізмів виникнення конфліктів. 

3. Типи конфліктних ситуацій. 

4. Основні види причин конфлікту. 

5. Методи дослідження та діагностики конфліктів. 

Ключові терміни: управління конфліктами; теорії поведінки особистості 

у конфлікті, урегулювання конфлікту за участю третьої сторони (медіація; 

переговорний процес як спосіб розв’язання конфлікту; методи діагностики 

конфлікту (психокорекції конфліктної поведінки). 

Практична частина 

1. Проаналізувати практику розв’язання конфліктів в системі 

«учительученьбатьки» і запропонувати врегулювання конфлікту за участю 

третьої сторони (медіація) у рольовій грі. 

2. Проведення гри «Переговорний процес». Мета: розуміти 

психологічні механізми переговорного процесу: узгодження цілей та інтересів, 

прагнення до взаємної довіри сторін, забезпечення балансу влади та взаємного 

контролю сторін. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Проаналізувати з додаткових джерел етапи аналізу конфліктів і 

скласти програму конфліктологічного дослідження, ураховуючи особливість 

конфліктогену та форму прояву конфлікту. 

2. Праналізувати за законспектувати: основні ознаки конфлікту; 

позитивні та негативні функції конфлікту; за джерелами та причинами 

виникнення, за складом сторін, що конфліктують за функціональною 

значущістю, за масштабом і тривалістю, за формою та ступенем зіткнення. 

 Література: [1, 4, 6, 8, 13, 22, 31, 35, 39]. 



 

 
 

Тема 12 Спілкування з людьми з аномальною поведінкою або з 

обмеженими можливостями 

Практична робота 12 (6 год.) 

 Мета:  відпрацювання  теоретичних, практичних навичок та умінь з таких 

питань. 

1. Особливості групи, що ускладнюють взаємодію учасників. 

2. Особливості встановлення контакту. 

3. Деструктивна поведінка учасників групи. Техніка роботи з 

особливими та «важкими» учасниками. 

4. Структуровані та неструктуровані інтервенції. 

5. Короткі неструктуровані інтервенції. 

6. Техніки структурованих інтервенцій. 

Ключові терміни: перфекціоністський підхід, викривлене сприйняття, 

групові стереотипи, деструктивна поведінка, інтервенція. 

Питання для дискусії 

1. Які особливості групи ускладнюють взаємодію її учасників? Як це 

відбувається? 

2. Опишіть особливості становлення контакту між тренером і групою, 

між окремими учасниками групи. 

3. Які прийоми варто застосовувати у роботі з «важкими» учасниками? 

4. У яких випадках варто  застосовувати короткі неструктуровані 

інтервенції? 

5. Наведіть приклади структурованих та неструктурованих інтервенцій 

ведучого. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Створити загальну блок-схему до теми. 

2. Скласти перелік структурованих і неструктурованих можливих 

інтервенцій. Зазначити, у яких ситуаціях їх варто застосовувати. 

3. Скласти перелік тестових (10 шт.) і відкритих (10 шт.)  питань до теми. 

Література: [1, 3, 4, 10, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 38, 39]. 



 

 
 

3 ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ  

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ  

(РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ) 

 

1. Тренінг самопізнання та саморозвитку. 

2. Тренінг формування рефлексивних якостей. 

3. Тренінг формування емпатії та сенситивності. 

4. Тренінг розвитку толерантності. 

5. Тренінг розвитку психологічної гнучкості. 

6. Тренінг розвитку асертивності. 

7. Тренінг комунікативної компетентності. 

8. Тренінг цілепокладання. 

9. Тренінг формування емоційної саморегуляції та  самоконтролю 

10. Тренінг розвитку креативності. 

11. Тренінг формування організаційних та управлінських якостей. 

12. Тренінг командоутворення. 

13. Тренінг розв’язання конфліктів. 

14. Тренінг адаптації. 

15. Тренінг розвитку соціального/емоційного інтелекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ І НАПИСАННЯ ПРОТОКОЛІВ ТРЕНІНГОВИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

Самостійна робота студента складається з таких етапів. 

1. Підготовки до занять. 

2. Проведення вправ у тренінгових заняттях. 

3. Презентація власної тренінгової програми за протоколом. 

Протокол  тренінгових занять має бути написаний студентом дома, у день 

проведення тренінгового заняття. Він містить опис того, що було під час 

заняття, його аналіз і рефлексію власних переживань. Дуже важливо під час 

написання протоколів дотримуватися етичних професійних норм, прийнятих у 

практичній психології, і насамперед принципу «Не нашкодь». Студентам слід 

ураховувати, що порушення етичних норм є грубим порушенням навчальних і 

професійних вимог. 

Окрім того, важливо, щоб протоколи були написані коректною 

професійною мовою з адекватним використанням прийнятої термінології. 

Доречним у текстах буде апелювання до описаних у літературі тренінгових 

закономірностей з відповідними посиланнями на першоджерела або хоча б із 

зазначенням автора тези. Протокол пишеться за за таким планом. 

1. Ваші прізвище, ім’я. 

2. Дата тренінгового заняття. 

3. Місце проведення. 

4. Назва. 

5. Тренер: ко-тренер. 

6. Мета. 

7. Кількість і склад учасників. 

8. Мій суб’єктивний фізичний стан на момент початку заняття. 

9. Мій суб’єктивний емоційний стан на момент початку заняття. 

10. Особливості та ступінь моєї вмотивованості для участі. 



 

 
 

11. Опишіть динаміку групової взаємодії, указуючи, що подієво 

відбувалося під час заняття з переходом з одного етапу на інший. 

12. Назвіть протагоністів, що послідовно змінювали одне одного. 

13. Висловіть своє припущення про те, хто був прихованим 

протагоністом. 

14. На вашу думку, чи був створений на занятті груповий ефект? Якщо 

так, то на тлі яких подій він з’явився і що вказувало на його появу? 

15. Позначте групову фігуру. 

16. Укажіть найбільш значущі для вас моменти заняття, якщо можна, 

опишіть, чому. 

17. Які елементи особистісного зростання, що відбувалися у інших 

учасників заняття, ви зафіксували? 

18. Які форми роботи були використані? 

19. Які форми отримання зворотного зв’язку від учасників були 

використані? 

20. Із застосуванням якого концептуального підходу було проведено 

заняття? 

21. Із застосуванням якої психокорекційної технології було проведено 

заняття? 

22. Які були встановлені правила роботи групи? 

23. Який стиль керівництва використовував тренер? 

24. Як ви оцінюєте роботу тренера? Що, на вашу думку, можна було б 

зробити краще? 

25. На скільки балів з 10 вам сподобалося це заняття? 

26. На скільки балів з 10 для вас було корисним це заняття ? 

27. Що ви придбали за це заняття, чому навчилися? 

28. На вашу думку, чи можливі негативні наслідки попереднього заняття 

і,  якщо так, то що можна б зробити для їх нейтралізації? 

План тренінгу, що розроблюється самостійно 

Опис контенту. 



 

 
 

Назва тренінгу. 

Мета тренінгу. 

Завдання тренінгу. 

Форми роботи на тренінгу. 

Форми отримання зворотного зв’язку від учасників. 

Матеріально-технічна база. 

Контингент учасників (вік, статус, стать, кількість і т. д.) 

Регламент. 

Концептуальний підхід. 

Псіхокореційна технологія. 

Теоретичне обґрунтування тренінгового методу. 

Програма 

День. 

1. 

2. …. 

Перерва 

6. 

7. ... 

Домашнє завдання. 

 і т. д. 

Наприклад: 

День 1: етап знайомства і створення умов для працездатності групи. 

Завдання. 

1. Формулювання мети  і завдань тренінгу. 

2. Уведення правил групової взаємодії. 

3. Знайомство, установлення контакту з групою. 

Виявлення очікувань, побоювань і сумнівів учасників групи. Формування 

робочого настрою. 

Вправа 1 (психогімнастична). 

Мета: 



 

 
 

Час: 

Матеріали: 

Інструкція: 

Обговорення: 

«Сухий залишок»  і т. д. 

Міні-лекція 

Рольова гра 

День 2: етап орієнтації (лабіалізація). 

Завдання. 

1. Конкретизація цілей тренінгу кожним учасником 

2. Створення мотивації на роботу 

3. Актуалізація комунікативних навичок і умінь 

Психогімнастичні вправи: 

Вправа 1 «Божевільна сесія» 

Мета: рефлексія 

Час: 

Матеріали: 

Інструкція: 

Обговорення: 

«Сухий залишок» 

Міні-лекція 

Рольова гра 

День 3: етап змін 

Завдання. 

1. Підтримання мотивації на роботу. 

2. Актуалізація поведінкових стереотипів. 

3. Усвідомлення і тренування запропонованих способів поведінки. 

4. Усвідомлення своїх ресурсів. 

5. Експериментування зі своєю поведінкою. 

6. Перехід від поелементного засвоєння дій до цілісної дії. 



 

 
 

День 4: етап цілісної дії 

Завдання. 

1. Рефлексія досвіду. 

2. Застосування отриманих і відомих навичок. 

3. Усвідомлення того, що засвоєно і на що слід звернути увагу в 

подальшому. 

4. Планування подальшого розвитку. 

День 5: етап «Збирання валізи» 

Завдання. 

1. Зворотній зв’язок від учасників. 

2. Емоційна взаємопідтримка учасників. 

3. Завершення тренінгу. 

Резервні вправи. 

«Слабкі» місця тренінгу, можливі ускладнення. 

Протиаварійні заходи. 

Додаток (методичний матеріал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Історія виникнення групової форми роботи у психології. Поява 

терміна «тренінг». Переваги групової форми психологічної роботи. 

2. Психологічний тренінг як метод практичної психології. Поняття 

«тренінг», «тренінг особистісного зростання», «соціально-психологічний 

тренінг». Специфічні риси та атрибути тренінгу. 

3. Різновиди тренінгових груп. «Групи зустрічей», «Т-групи», «групи 

соціально-психологічного тренінгу поведінки», їх цілі, основні положення, 

принципи організації, загальні ознаки. 

4. Склад тренінгових груп: якісний і кількісний аспекти. Вимоги до 

учасників тренінгу: важливість  процедури відбору. Гетерогенність і гомогенність 

групи тренінгу. 

5. Класифікація тренінгових груп. Критерії класифікації груп тренінгу. 

Взаємозв’язок між цілями групової роботи і видами тренінгових груп. 

6. Групові норми в психологічному тренінгу. Основні цілі введення правил 

роботи в тренінгу. Варіанти санкцій за недотримання групових норм. 

7. Структура тренінгового заняття. Основні правила проведення тренінгу, 

яких дотримується  ведучий. 

8. Вступна частина тренінгу, її структура, завдання і психотехніки. 

Визначення потреб  тренінгової групи. 

9. Тренінгові форми роботи. Проблематизація та експлікація в тренінгу. 

10. Застосування техніки ведення бесіди у тренінгу. Особливості здійснення 

інтерпретації ведучим тренінгу. 

11. Поняття шерінгу, види шерінгу та їх ознаки. Особливості проведення 

шеренгу на соціально-психологічному тренінгу. 

12. Особливості обладнання приміщення для тренінгу. Психологічні та 

методичні аспекти відео зйомки в тренінгу 

13. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Групи зі спонтанною та 

керованою динамікою. Початкова стадія  псевдозгуртованість. Основні 



 

 
 

характеристики стадії псевдозгуртованості. Основні завдання тренера на 

початковій стадії. 

14. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Перехідна стадія  конфлікт 

(чи криза). Особливості стадії конфлікту. Створення атмосфери довіри. 

15. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Робоча стадія. Основні 

характеристики робочої стадії в розвитку тренінгової групи і завдання ведучого на 

цьому етапі. 

16. Основні стадії розвитку тренінгової групи. Стадія завершення  сепарації. 

Особливості стадії сепарації. Техніка роботи на стадії завершення тренінгу. 

17. Групова згуртованість і її значення для  тренінгової роботи. Чинники, що 

сприяють груповій згуртованості. Причини зниження групової згуртованості. 

Переваги та недоліки згуртованої групи в умовах тренінгу. 

18. Вимоги до керівника тренінгової групи. Характеристики особистості 

тренера. Критерії відбору тренерів та їх підготовка. 

19. Основні ролі та функції ведучого групи. Особливості успішного 

тренера. Одяг ведучого-тренера. 

20. Спрямовування специфіки діяльності ведучого на групу в цілому та 

на окремих її учасників. Стилі керівництва групою. 

21. Базові тренінгові методи. Групова дискусія та ситуайційно-рольова 

гра. Особливості організації та проведення інтерактивної гри. 

22. Особливості групи, що ускладнюють взаємодію учасників. 

Особливості встановлення контакту. Деструктивна поведінка учасників групи. 

Техніка роботи з «важкими» учасниками. 

23. Інтервенційний репертуар ведучого. Структуровані та 

неструктуровані інтервенції: їх можливості та особливості застосування. 

Техніки структурованих інтервенцій. 

24. Умови та механізми зміни особистості учасника під час соціально–

психологічного тренінгу. Саморозкриття: зміст, параметри та функції. 

25. Чинники групового тренінгу: отримання і надання підтримки, 

саморозкриття, зворотний зв’язок. 



 

 
 

26. Міжособистісний зворотний зв’язок і його різновиди. 

Конструктивний і деструктивний зворотний зв’язок. Модель співвідношення 

саморозкриття і зворотного зв’язку. 

27. Алгоритм і тренінгова робота. Сценарії тренінгових занять. Правила 

складання грамотної та ефективної тренінгової програми. 

28. Основні принципи конструювання програми соціально- 

психологічного тренінгу. Створення тренінгових технік. Сутність принципу 

метафоризації. 

29. Проблема оцінювання ефективності тренінгу. Критерії та методики 

проведення оцінювання ефективності тренінгу. 

30. Основні детермінанти успішності тренінгу. Величина групи. 

Активність учасників. Приріст знань і вдосконалення умінь як ефекти 

соціально-психологічного тренінгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛІКУ 

Таблиця 1 Критерії оцінювання знань студентів на заліку 

Оцінка Критерії оцінювання знань 

7–8 балів 

 (для 

практичної 

роботи 

 

 

Студент показує високі знання і навички тренінгових технологій 

як одних із основних видів роботи психолога-практика, володіє 

основними теоретичними та практичними моделями тренінгової 

взаємодії. Розробка програми тренінгу за протоколом 

3–6 балів 

 

Студент у цілому засвоїв правила та алгоритми проведення 

тренінгів, набув практичних навичок проведення тренінгів. 

Розробка програми тренінгу за протоколом 

0 балів 
Студент у цілому  не засвоїв правила та алгоритми проведення 

тренінгів,  не набув практичних навичок проведення тренінгів 

 

 Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирибальну та 

шкалу за системою ECTS здійснюється в порядку, наведеному в табл. 2. 

Таблиця 2 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за 

шкалою 

ЖДТУ (у 

балах) 

Оцінка за 

шкалою  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90–100 А Відмінно   

Зараховано 

82–89 В 
Добре  

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно  Не зараховано 

1–34 F 
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