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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Теоретичні основи психологічного 

тренінгу» складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової 

програми підготовки першого (бакалаврського) спеціальності 053 

«ПСИХОЛОГІЯ». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методологічні, 

науково-методичні та прикладні проблеми сучасної практичної психології 

в галузі організації та проведення групового психологічного тренінгу . 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Спецкурс «Теоретичні основи психологічного тренінгу» відноситься до 

вибіркових компонентів освітньої програми за циклом професійної та 

практичної підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Теоретичні основи психологічного тренінгу. 

2. Психологічний тренінг як метод психологічного впливу. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета - створення умов для засвоєння студентами основних 

загальних уявлень щодо. Спецкурс має, перш за все, теоретичну 

спрямованість, розкриваючи значення основних теоретичних понять, 

пов'язаних з вивченням методології та методів розробки та проведення 

психологічного тренінгу. Проте курс в значній мірі зв'язаний і з 

прикладними завданнями сучасної психології та становить логічне 

підґрунтя спецпрактикуму «Соціально-психологічний тренінг» у ході 

якого студенти зможуть застосувати одержанні знання в практичній 

діяльності в процесі розробки, організації та реалізації власної тренінгової 

програми.  Теоретичною основою спецкурсу та спецпрактикуму є такі 

дисципліни як загальна психологія, соціальна психологія, 

психодіагностика, основи психологічного консультування, основи 

психотерапії. 

Завдання: 

- розвиту у студентів навичок наукового мислення;  

- ознайомлення студентів з теоретичними основами проведення 

психологічної групової роботи;  

- освоєнні знань про структуру та процедури психологічного тренінгу; 

- формуванні у студентів уявлення про наукові методи групової 

психологічної роботи;  

- формуванні у студентів навичок планування та розробки програми 

психологічного тренінгу; 

- закріпленні на практиці знання про організацію і планування 

психологічного тренінгу. 
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Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

 

а) загальних(ЗК):  

ЗК 4 - володіння системою методів, форм, технік і технологій організації 

комунікативної взаємодії, аналізу і оцінки психологічного стану іншої 

людини або групи, позитивного впливу на особистість, прогнозованої її 

реакції.  

ЗК 12 - здатність до управління своїм психологічним станом в умовах 

спілкування, прийняття етичних та норм взаємодії в особистісному та 

професійному контексті. 

 в) спеціальних фахових(СК): 

СК 4 - здатність до ефективної взаємодії в соціальних стосунках; знання 

загально прийнятих норм поведінки і моралі у міжособистісних стосунках 

і створювання умов для їх дотримання; здатність до самоаналізу та 

розвитку власних особистісних та професійних якостей; знання історичних 

передумов виникнення групової психологічної роботи і сучасні напрямки 

її розвитку; основних методів та інструментарію психологічного тренінгу; 

СК 13 - здатність до самостійного осмислення  та аналізу взаємозв’язків 

між цілями групової роботи і типами та видами тренінгових груп; знання 

основних особливостей тренінгових груп в залежності от  концептуального 

спрямування; здатність планувати та розробляти програму психологічного 

тренінгу з використанням методів практичної групової роботи.  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  

- методологічні та теоретичні основи групової психологічної роботи 

- історію розвитку 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 досліджень 

психології у практику 

- 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: 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань . 

ПР 3. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
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результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР 4. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___годин, що 

становить __кредитів ЄКТС. 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи психологічного тренінгу. 

Тема 1. Історичні передумови виникнення групової 

психологічної роботи.  Історія виникнення групового психологічного 

навчання і його переваги перед індивідуальним навчанням. 

Співвідношення понять «групове психологічне навчання» і «групова 

психотерапія». Виникнення перших тренінгових груп в процесі 

дослідження групової динаміки (К. Левін): цілі, основні положення, 

принципи організації.  Виникнення груп соціально - психологічного 

тренінгу (М. Форверг): цілі, основні положення, принципи організації. 

Сучасні визначення поняття «соціально - психологічного тренінгу»,  

 

Тема 2. Психологічний тренінг як метод практичної психології. 

Основні концептуальні підходи до організації психологічного тренінгу на 

сучасному етапі розвитку психологічної науки.  Тренінги 

психоаналітичної, біхевіористичної гуманістичної, когнітивної  орієнтації 

та ін.. Основні форми, цілі, завдання психологічного тренінгу. Основні 

чинники, що обумовлюють ефективність групового тренінгу: отримання і 

надання підтримки, саморозкриття, зворотний зв'язок.  

 

Тема 3. Фактори, що визначають успішність навчання і 

ефективність роботи тренінгової групи. Найбільш важливі фактори 

успішності навчання і ефективності роботи тренінгової групи: підтримка, 

саморозкриття і психологічний зворотний зв'язок. Дві форми 

використовування підтримка в психологічному тренінгу: «отримання» і 

«видача» підтримки. Оптимальне саморозкриття як чинник адаптації 

особистості в різних ситуаціях взаємодії та його основні параметри. 

Психологічний зворотний зв'язок. Види зворотного зв'язку:  вербальний і 

невербальний; особистісний  і апаратурний; позитивний і негативний; 

конструктивний і деструктивний. 

 

Тема 4. Типологія груп психологічного тренінгу. Загальна 

характеристика груп тренінгу.  Класифікація тренінгових груп. Критерії 

класифікації груп тренінгу. Взаємозв'язок між цілями групової роботи і 

видами тренінгових груп.  Види тренінгових груп. Групи підтримки: 
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різновиди, основні цілі, завдання, форми роботи. Переваги і недоліки. 

Навчальні тренінги особистісної спрямованості: основні цілі, завдання, 

форми роботи. Навчальні тренінги міжособистісної орієнтації: основні 

цілі, завдання, форми роботи. Ділові навчальні тренінги: основні цілі, 

завдання, форми роботи. Навчальний поведінковий тренінг: основні 

компоненти програми. Розвиваючі групи: основні теоретичні підходи в 

роботі. Основні особливості груп особистісно-орієнтованого спрямування. 

Типи терапевтичного впливу, що застосовуються в психоаналітичних 

групах. Основні принципи роботи в групах СПТ, що використовують 

транзактний аналіз. Особливості роботи в групах, що використовують 

психосинтез. Специфічні особливості роботи в групах арт-терапії. Групи 

НЛП: основні принципи використання технік НЛП 

 

Тема 5. Основні методи психологічного тренінгу.  Критерії 

класифікації методів психологічного тренінгу. Метод дискусії. Біографічні, 

тематичні, інтерактивні дискусії: зміст, сфера застосування і відмітні 

ознаки. Ігровий метод. Особливості ігрової діяльності. Операційні і 

міжособистісна ігри. Різновиди ігрового методу. Імітаційне моделювання 

поведінки - як першоелемент рольових ігор, застосовуваних у руслі різних 

теоретичних орієнтацій. в психоаналітичних школах А. Адлера і К. -Г. 

Юнга, в психодинамічному підході, в концепції особистісно-орієнтованої 

психотерапії К. Роджерса, гештальттерапії, в поведінкової терапії. 

Психодрама, її ключові поняття (спонтанність, ситуація, катарсис, інсайт) і 

елементи (сцена, протагоніст, ведучий, допоміжне «Я», публіка). Методи, 

засновані на невербальній активності : проектний малюнок, 

психогімнастика, методи тілесної і танцювальної терапії. 

 

Тема 6. Основні принципи реалізації тренінгових методів. 

Принцип подієвості. Принцип метафоризації. Специфіка використання в 

системі тренінгових методів символів, образів і метафор. Принцип 

трансспективи. Подія як одиниця виміру тренінгової реальності. 

Організація подієвого ряду як основна технологія реалізації принципу 

подієвості. Типологія подій за критерієм часу. Класифікація подій, що 

відбуваються в просторі. Методи роботи з подіями минулого. Метод 

регресії. Метод обміну досвідом. Метод імітації. Методи роботи з подіями, 

що відбуваються на тренінгу. Метод концентрації присутності - основні 

прийоми. Метод групової рефлексії: основні форми реалізації. Метод 

побудови диспозицій. Тренінгові методи роботи з подіями що 

конструюються. Метод символічного самовираження - основні способи 

реалізації. Метод групового рішення проблем - основні способи реалізації. 

Метод операціоналізації - основні форми.  

 

Змістовий модуль 2. Психологічний тренінг як метод 

психологічного впливу.  
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Тема 1. Груповий динаміка та  її роль в процесі тренінгової 

роботи. Динамічні процеси в групах СПТ. Ролеві позиції в групі тренінгу. 

Соціальна і ігрова роль. Розширення ролевого репертуару як одне із 

завдань СПТ. Основні класифікації стадій розвитку тренінгової групи. 

Групова згуртованість в СПТ: основні чинники. Достоїнства і недоліки 

згуртованої групи в умовах тренінгу. Ведучий тренінгової групи. 

Характеристика особистості групового тренера. Основні вимоги до 

ведучого групи СПТ.  

 

Тема 2. Проблема планування та розробки тренінгової програми. 

Комплектування тренінгової групи.  Склад тренінгових груп: якісний і 

кількісний аспекти. Поняття про гетерогенність і гомогенність групи 

тренінгу. Вимоги до учасників: важливість процедури відбору до участі в 

групі. принципи комплектування тренінгової групи. «Девятикрокова» 

модель підготовки до тренінгу. Планування тренінгу та розробка 

тренінгової програми.  

 

Тема 3. Основні принципи створення тренінгових вправ. Критерії 

класифікацій тренінгових вправ. Основні етапи роботи зі створення 

тренінгових технік. Прийоми створення тренінгових технік: підбір 

валідних психотехнік; створення «психотехнічного конструктора»; аналіз 

подібності та відмінності в способах реалізації компонентів ігор; 

перестановка складових частин в структурі психотехніки; створення 

психотехніки на основі випадково вибраних компонентів за аналогією з 

відомими іграми і вправами; послідовна зміна всіх елементів психотехніки; 

створення вправи за наявною моделі та ін. 
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М.Э. Белова // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. 

Мечникова. Психологія т. 19, випуск 32, – 2014. 

3. 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. 

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

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

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

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

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

организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы / 

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

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

8. 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. 

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

социогуманитарная коммуникативная технология.// Известия РГПУ им. 

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

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

Центр, 2001.249 с. 

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

Прогресс, Универс, 1994. 479 с. 

12. Рудестам К. Групповая психотерапия: Психокоррекционные группы: 

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

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

М.: Смысл, 1995. 192 с. (Психология для студента). 
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14. Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг: Практ. рук. Е.В. Сидоренко. 

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

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

2000. 346 с. (Психотерапия на практике). 

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

концепция: Методы психол. влияния. Алгоритм противостояния 

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»). 
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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. Оганесян Н.Т. Методы активного социально-психологического 

обучения: тренинги, дискуссии, игры. М.: Ось-89, 2002. 176 с. 

15. 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. 

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

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

17. Практикум по социальной психологи. \ Под ред. И.С. Клециной. – 

СПб.: Питер, 2008. – 256с. 

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

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

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

256 с. 

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

ООО «Речь», 2002. 244 с. 

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

коммуникативной компетенции. М.: Академический проект; Трикста, 

2006. 112 с. (Информ. технологии). 

22. Уизерс Б. Управление конфликтом / Пер. с англ. 3. Замчук. СПб.: 

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

23. 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. 

24. 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). 

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

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

2000. 256 с. 

26. 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). 

27. Хинш Р., Витманн С. Социальная компетенция. Харьков: Гуманит. 

центр, 2005. 192 с. 
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28. 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  

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

залік. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання 

усне опитування, перевірка конспектів, поточне оцінювання, завершальний 

модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 

2. Виступ на семінарі за обраною темою                          10 

3. Участь у груповій роботі за темою семінару               10 

4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 

5. Підсумковий контроль                                                    40 

 

http://www.twirpx.com.ua/
http://www.artconsult.com.ua/
http://www.azps.ru/
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