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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Спецпрактикум з соціально-

психологічного тренінгу» складена відповідно до освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми підготовки першого 

(бакалаврського) спеціальності 053 «ПСИХОЛОГІЯ». 

 Предметом вивчення  навчальної є прикладні проблеми сучасної 

практичної психології в галузі організації та проведення групового 

психологічного тренінгу . 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

«Спецпрактикум з соціально-психологічного тренінгу» відноситься до 

вибіркових компонентів освітньої програми за циклом професійної та 

практичної підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Практичні заняття з проведення групового соціально-психологічного 

тренінгу. 
 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни - створення умов для здобуття 

студентами практичних навичок в галузі організації та проведення групового 

психологічного тренінгу. Спецпрактикум в значній мірі зв'язаний і з 

прикладними завданнями сучасної психології та становить логічне 

продовження спецкурсу «Теоретичні основи психологічного тренінгу». У 

ході спецпрактикуму студенти зможуть застосувати одержанні знання в 

практичній діяльності в процесі розробки, організації та реалізації власної 

тренінгової програми.  

Завдання дисципліни полягає у: 

- формування у студентів навичок практичного розв’язання завдань відносно 

до проведення психологічного групового тренінгу ;  

- формування навичок планування та розробки програми психологічного 

тренінгу;  

- освоєнні знань про структуру та процедури психологічного тренінгу; 

- формуванні у студентів уявлення про наукові методи вживання технік 

групової психологічної роботи;  

- закріпленні на практиці знання про організацію та проведення 

психологічного тренінгу. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних(ЗК):  

ЗК1 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

ЗК8 - навички міжособистісної взаємодії;  
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ЗК12- здатність аналізувати власну діяльність та застосовувати методи 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та 

психічного стану.   

в) спеціальних фахових(СК):  

СК3 - здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків; 

СК12 -  здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку;  

СК13 - здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  

- методологічні та теоретичні основи групової психологічної роботи 

- стадії розвитку тренінгової групи 

- особливості групової динаміки тренінгової групи 

- основні методи психологічного тренінгу 

вміти: 

- проводити аналіз, синтез, осмислення та систематизацію різних 

інформаційних джерел для впровадження сучасних наукових методів 

психології у практику групової психологічної роботи 

- самостійно розробляти програми та детальні сценарії психологічного 

тренінгу 

- аналізувати фактори та умови ефективності роботи тренінгової групи 

- цілеспрямовано одержувати соціально-психологічні знання щодо розвитку 

творчих та професійних здібностей керівника тренінгової групи. 

Демонструвати відповідні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем 

у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника  

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 
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урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___годин, що 

становить ___кредитів ЄКТС. 
 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Практичні заняття з проведення групового 

соціально-психологічного тренінгу. 

Заняття спецпрактикуму складаються з самостійної  розробки 

студентами програми тренінгу у рамках запропонованої тематики, за схемою 

(Додаток 1) і на основі теоретичних знань, які були отримані в процесі 

вивчення дисципліни «Теоретичні основи психологічного тренінгу»,  

проведення тренінгу за розробленою програмою та аналізу відвіданих 

тренінгів, які студенти відвідують в якості учасників. Робота в мікрогрупах 

по 2 - 4 людини при підготовці і проведенні тренінгу сприяє кращому 

засвоєнню теоретичних і практичних навичок тренінгової роботи. Крім того, 

відвідування тренінгів  в якості учасників надає поширені можливості 

придбання практичного досвіду групової динаміки за допомогою методу 

«включене спостереження», що покращує результати теоретичної і 

практичної підготовки майбутніх психологів. 
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3. Рекомендована література  

Основна 

1. Білова М. Е. Теоретичні основи психологічного тренінгу : конспект лекцій 

/ М. Е. Білова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 70 с 

2. Белова М.Э. Система тренинговых занятий как способ коррекции уровня 

стрессоустойчивости сотрудников негосударственных предприятий 

безопасности. / М.Э. Белова // Наука і освіта. Одеса,  2008. - № 8-9. С. 14 – 18. 

3. Белова М.Э. Активные методы обучения основам организации СПТ. / М.Э. 

Белова // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. 

Психологія т. 19, випуск 32, – 2014. 

4. Білова М.Е. Навчально-методичний посібник з спецкурсу «Соціально-

психологічний тренінг». / М.Е. Білова// Редакційно-видавничий Центр 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Одеса. – 2016. 

115 стор. 

5. Вачков И.В. Психологический тренінг: методология и методика 

проведения/ И.В.Вачков . – М.: Эксмо, 2010. – 560 с. 

6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учеб. пособие. М.: Ось-89, 2005. 256 с. 

7. Вачков И.В.     Психология тренинговой работы: Содержательные, 

организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы / 

И.В. Вачков. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с. 

8. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. М.: Гардарики, 2003. 254 с. 

9. Жуков Ю.М., Мастеров Б.М. Групповой тренинг // Методы практической 

социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: Учеб. 

пособие для вузов / Под ред. Ю.М. Жукова. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 97-

179. 

10. Макаров Ю. В.  Социально-психологический тренинг как 

социогуманитарная коммуникативная технология.// Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. - 2012. - В. № 145. /http://cyberleninka.ru/ 

11. Марасанов Г,И. Социально-психологический тренинг. М.: Когито-Центр, 

2001.249 с. 

12. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: 

Прогресс, Универс, 1994. 479 с. 

13. Рудестам К. Групповая психотерапия: Психокоррекционные группы: 

теория и практика. М.: Прогресс, Универс, 1993. 367 с. 

14. Сандлер Дж. Пациент и психоаналитик: основы психоаналит. процесса. 

М.: Смысл, 1995. 192 с. (Психология для студента). 

15. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг: Практ. рук. Е.В. Сидоренко. 

СПб.: Речь, 2000. 233 с. (Психологический тренинг). 

16. Сидоренко Е.В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. СПб.: Речь, 

2000. 346 с. (Психотерапия на практике). 

17. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию: Авт. 

концепция: Методы психол. влияния. Алгоритм противостояния 
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манипуляции. Психол. тренажер. СПб.: Речь, 2001. 255 с. (Психологический 

тренинг). 

Додаткова 

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. СПб.: Питер, 2005. 271 с. 

(Сер. «Эффективный тренинг»). 

2. Белова М.Э. Опыт использования комплекса психодиагностических 

методик в системе профотбора сотрудников негосударственных предприятий 

безопасности. / М.Э.Белова //Наука і освіта. Одеса, 2005.- № 5-6. С. 168 – 170. 

3. Белова М.Э. Система тренинговых занятий как способ коррекции уровня 

стрессоустойчивости сотрудников негосударственных предприятий 

безопасности. / М.Э.Белова //Наука і освіта.Одеса,  2008.- № 8-9. С. 14 – 18. 

4. Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы 

субъектного подхода к групповой работе. М.: Речь, 2004. 302 с. 

5. Винокур В.А. Уловки в споре. СПб.: Речь, 2005. 142 с. 

6. Дерманова И. Б., Сидоренко Е.В. Психологический практикум. 

Межличностные отношения: Методические рекомендации. СПб.: Речь, 

2003.40с. 

7. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / Под ред. Е.А. 

Левановой. СПб.: Питер, 2006. 208 с. (Сер. «Практикум»), 

8. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / Сост. Л. Кроль, Е. 

Пуртова. М.: Независимая фирма «Класс», 2001. 464 с. (Психология и 

бизнес). 

9. Кипнис М. Тренинг коммуникации. М.: Ось-89, 2004. 128 с. (Действенный 

тренинг). 

10. Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой 

психотерапии / Пер. с англ. А. Смирнова. СПб.: Питер, 2001. 320 с. (Сер. 

«Практикум по психотерапии»). 

11. Лефтеров, В. О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх 

справ : монографія: у 2 т. – Т. І : Методологія психотренінгу та його 

використання у професійно-психологічному розвитку персоналу, задіяного в 

екстремальних видах діяльності / В. О. Лефтеров./ – Донецьк : ДЮІ, 2007. – 

247 с. 

12. Лойшен Ш. Психологический тренинг умений. Школа В. Сатир / Пер. с 

англ. Н.В. Кулигина. СПб.: Питер, 2001. 160 с. (Сер. «Практикум по 

психотерапии»). 

13. Моляко В. А. Психологические аспекты подготовки к труду и развитие 

способностей личности в условиях непрерывного обучения. / В. А. Моляко, 

В. В. Рыбалка // Научно-технический прогресс и творческий потенциал 

человека; [отв. ред. Л. В. Сохань, Р. А. Ануфриева; кол.авт.]. – К.:Наукова 

думка, 1988. – С. 175-179. 

14. Немиринский О.В. Личностный рост в терапевтической группе. М.: 

Смысл, 1999. 112 с. 

15. Оганесян Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения: 

тренинги, дискуссии, игры. М.: Ось-89, 2002. 176 с. 
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16. Пакуляк Г., Прокопович Є. Соціально-психологічний тренінг розвитку 

емпатійності як засіб соціалізації студентів гуманітарного фахового 

спрямування. - Вісник Київського національного педагогічного університету 

імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 3, К., 

2012. - С. 24-29. 

17. Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и 

практики / Подшивалкина В. И. – Кишинев, 1997. – 352 с. 

18. Практикум по социальной психологи. \ Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2008. – 256с. 

19. Прихожан А.М. Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе. М.: 

ТЦ Сфера, 2001. 192 с. (Сер. «Практическая психология»). 

20. Психогимнастика в тренинге / Под. ред. Н.Ю. Хрящевой. СПб.: Речь, 

256 с. 

21. Смит М.Дж. Тренинг уверенности в себе / Пер. с англ. В. Путяты. СПб.: 

ООО «Речь», 2002. 244 с. 

22. Суховершина К)., Тихомирова Е., Скоромная Ю. Тренинг 

коммуникативной компетенции. М.: Академический проект; Трикста, 2006. 

112 с. (Информ. технологии). 

23. Уизерс Б. Управление конфликтом / Пер. с англ. 3. Замчук. СПб.: Питер, 

2004. 174 с. (Сер. «Эффективный тренинг»). 

24. Філь О. В.  Використання казкотерапевтичного тренінгу в професійній 

підготовці майбутніх соціальних педагогів / О. В. Філь // Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових статей. Педагогічні науки. —

 2010. — № 2 (13). — С. 172–181. 

25. Фопель К. Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе: Сб. 

упражнений / Пер. с нем. М. Янкова. М.: Генезис, 2003. 160 с. (Все о 

психологической группе). 

26. Фопель К. Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего: 

Практическое пособие / Пер. с нем. Е. Патяева, 2-е изд., стер. М.: Генезис, 

2000. 256 с. 

27. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологиеские игры 

и упражнения / Пер. с нем. Л Алексеевской, Л. Воскресенской, 2002. М.: 

Генезис, 2005. 336 с. (Все о психологической группе). 

28. Хинш Р., Витманн С. Социальная компетенция. Харьков: Гуманит. центр, 

2005. 192 с. 

29. Цзен В., Пахомов Ю. Психотренинг: игры и упражнения. 2-е изд., доп. 

М.: Независимая фирма «Класс», 2001. 272 с. (Б-ка психологии и 

психотерапии. Вып. 67). 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. http://www.twirpx.com.ua  

2. http://www.artconsult.com.ua 

3. http://www.azps.ru  

 

http://www.twirpx.com.ua/
http://www.artconsult.com.ua/
http://www.azps.ru/
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання  

 залік. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання 

 усне опитування, перевірка самостійно розроблених програм тренінгу, 

поточне оцінювання здатності аналізувати тренінги, що відвідувані, 

завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1 Перевірка самостійно розробленої програми тренінгу 10 

2. Проведення самостійно розробленого тренінгу           40 

3. Участь у груповій рефлексії                                           10 

4. Підсумковий контроль                                                    40 

 



10 

 

Додаток 1. 

Схема програми тренінгу 

 

1. Назва теми тренінгу 

2. Завдання тренінгу 

3. Організаційні питання проведення тренінгу 

а) Учасники тренінгу : чисельний склад групи, композиція групи за соціально-

демографічними параметрами (стать, вік, освітній ценз, соціальний статус та ін.). 

б) Приміщення для проведення тренінгу : площа, міра освітленості і вентиляції. 

в) Меблі для проведення тренінгу: столи, стільці, крісла та ін., а також їх кількість. 

г) Устаткування: відеокамера, телевізор, магнітофон, діапроектор та ін. 

д) Витратний матеріал: папір, олівці, фліп-чарт та ін. 

е) Дидактико-методичні матеріали: наприклад, критерії оцінки ефективності поведінки, 

принципи і прийоми поведінки в конкретній ситуації. 

ж) Допоміжний персонал: наприклад, залучення оператора для проведення і відтворення 

відеозапису. 

з) Загальна структура тренінгу : кількість модулів і їх тривалість.       

4. Основна частина програми  

 Модуль 1: «Назва модулю» (тривалість модулю). 

1). Основні теоретичні положення  модулю. Стислий зміст. (Тривалість викладання 

теоретичних основ модулю). 

2). Розминка: «Назва вправи» (тривалість вправи). Завдання вправи і його основна суть. 

3). Ролева ситуація: «Назва ситуації» (тривалість ситуації). Завдання ситуації, її сюжет, 

основна і допоміжна роль.  

4). Зворотній зв'язок. (Перегляд відеозапису). Дискусія по програній ситуації. 

5). Тематична дискусія: «Тема дискусії» (тривалість дискусії). Завдання дискусії.  

6) Узагальнення результатів модулю (тривалість узагальнення). 

Модуль 2: «Назва модулю» (тривалість модулю) і так далі. 

5. Додатки 

а) Графік і місце проведення тренінгу.  

б) Психодіагностичний матеріал (якщо є). 

в) Детальний опис запланованих вправ розминок і ігрових ситуацій. 

г) Резервний матеріал вправ розминок, ігрових ситуацій і тим для дискусій.  

 

План сценарію тренінгу, що індивідуально розроблюється. 

Опис контенту (середових обставин): 

Назва тренінгу: 

Основна мета: 

Основний зміст навчання: 

Завдання: 

Методи: 

Матеріально-технічна база: 

Контингент учасників (вік, статус, стать, кількість і так далі)  

Регламент: 

Теоретичне обґрунтування тренінгового методу: 

Очікувані результати: 
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