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Формат екзамену – змішаний: тест – письмово, теоретичне питання і кейс - 

усно. 

 

Тривалість проведення – 4,62 год.  

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 

Критерії оцінювання: 1. Тест – 10 балів;  

2. Теоретичне питання – 10 балів; 

3. Кейс – 20 балів. 

 

Перелік допоміжних матеріалів:  

Приклади кейсів: 

1.  Група взаємодіє формально. Часто звертається за підтримкою до ведучого. 

Дає формальні поради. Учасники групи вважають, що засобом корекції 

служать взаємні поради: хтось розповідає про свою проблему, а група 

намагається дати будь-яку практичну порада. Характерним для цієї фази є 

прагнення учасників до пошуків взаємних контактів, пошуків засобів 

вирішення власних проблем за допомогою взаємних рад, які на даному етапі 

рідко мають справжню цінність, повторюючи те, що людина вже багато разів 

чула. На якій стадії знаходиться група. Що може робити тренер, для 

переходу на іншу стадію розвитку групи? 

2. Назвіть схему «Я-висловлювань». Переформулюйте твердження в «Я-

висловлювання» 

«Ти - повідомлення» «Я - висловлювання» 

Ти завжди мене перериваєш  

Ти завжди спізнюєшся  

Ти завжди на мене кричиш  

Ти постійно береш  гроші в борг  і не 

віддаєш мені його 

 



Ти завжди повідомляєш про зміни в 

останню хвилину 

 

Ти не виконуєш свої обіцянки  

3. Учасник тренінгу весь час мовчить і мало проявляє активності. Як діяти 

тренеру, щоб залучити учасника до активності. 

4. Тренер пропонує групі різні види діяльності, багато приймає участі в 

роботі групи, авторитарно дає інструкції, наполягає на участі всіх членів 

групи. Які аспекти поведінки тренера в групі можуть посилити чи послабити 

прояви психологічного опору? Розкажіть алгоритм вашої роботи з супртивом 

групи. 

5. Під час тренінгу виник конфлікт між учасниками. Наведіть варіанти дій 

тренера. 

6. Учасники працюють у парах. Протягом 10 хвилин перший учасник 

говорить “так”, а другий відповідає “ні”. Потім вони міняються ролями. 

Перший учасник щось пропонує, другий відмовляється. Перший учасник 

демонструє жестом, наскільки він сприйняв цю відмову як реальну.  На що 

спрямована вправа? Де ця вправа може бути вокористана? Наведіть декілька 

варіантів власної вправи. 

7. Декілька учасників об’єднались у групу і весь час жартують і веселяться, 

вони позитивні, проте не продуктивні в процесі тренінгу. Як така їхня 

поведінка може вплинути на динаміку тренінгової групи. Як реагувати 

тренеру на поведінку цих учасників. 

8.  Під час тренінгу учасники не бажають виконувати вправу. Наведіть 

варіанти дій тренера. 

9. Під час тренінгу треба зміцнити відчуття приналежності до групи та 

стимулювати конкуренцію між працівниками. Наведіть варіанти дій тренера 

на етапі формулювання замовлення. 

10. До завершення тренінгу залишилося півтори години, а шестеро учасників 

скаржаться на психологічні проблеми. Наведіть варіанти дій тренера. 

11. Під час тренінгу група спілкується в підгрупах із 3-4 чоловік, ці підгрупи 

конкурують між собою. Наведіть варіанти дій тренера.  

 



Орієнтовний перелік питань:  

Приклади тестів: 

1.  Парадигма, за якої метою тренінгу виступає передача психологічних 

знань, а також розвиток певних умінь та навичок, це: 

 а) тренінг як форма активного навчання; 

 б) тренінг як своєрідна форма дресури; 

 в) тренінг як тренування; 

 г) тренінг як створення умов для саморозкриття учасників. 

Першими соціологами, які вивчали групові методи, їх функції та механізми 

були: 

 а) З. Фоулкс та В. Біон; 

 б) П. Шильдер та Л. Уендер; 

 в) Е Дюркгейм та Г. Зіммель; 

 г) Т. Барроу та А. Вольф. 

Що з нижче перерахованого не є формою організації тренінгу: 

а) інтенсивний курс; 

б) регулярні тренінгові заняття; 

в) тематичні психологічні групи. 

Яке із запропонованих тверджень суперечить методу «мозкового штурму»? 

  а) критичний аналіз ідей; 

  б) аналіз та обговорення запропонованих учасниками рішень; 

  в) генерування ідей; 

  г) вільний обмін знаннями, ідеями чи думками між тренером та 

учасниками. 

Теоретичні підходи, виходячи, з яких розробляється зміст та методи СПТ, це: 

 а) психодинамічний; 

 б) психотерапевтичний; 



 в) поведінковий; 

 г) гуманістичний; 

 д) феноменологічний. 

Емоційний інтелект визначає те, як людина: 

а) розуміє, проявляє, відчуває та розказує про емоції; 

б) сприймає, розуміє, висловлює емоції та ними керує; 

в) рефлексує та пояснює свій психологічний стан. 

2. Що з нижче перерахованого не є формою організації тренінгу: 

а) інтенсивний курс; 

б) регулярні тренінгові заняття; 

в) тематичні психологічні групи. 

Теоретичні підходи, виходячи, з яких розробляється зміст та методи СПТ, це: 

 а) психодинамічний; 

 б) психотерапевтичний; 

 в) поведінковий; 

 г) гуманістичний; 

 д) феноменологічний. 

Що з нижче перерахованого є формою організації психокорекційних занять: 

а) інтенсивний курс; 

б) регулярні зустрічі; 

в) епізодичні зустрічі. 

Які із перелічених функцій не повинен виконувати тренер: 

  а) мотивування; 

  б) комунікативна; 

  в) контрольна. 



Оптимальною кількістю учасників психотерапевтичної групи вважають: 

а)8;     б)7; 

в)12;   г)18. 

3. Що з нижче перерахованого не є формою організації тренінгових занять: 

а) інтенсивний курс; 

б) регулярні зустрічі; 

в) епізодичні зустрічі. 

Справжнім батьком групових методів, який запропонував їх наукове 

обґрунтування, більшість науковців вважають: 

 а) З. Фоулкс; 

 б) А. Адлер 

 в) Дж.Х. Пратт 

 г) Т. Барроу. 

Одним з основних принципів, який повинен враховуватися при плануванні 

програми тренінгу є: 

а)принцип зворотнього зв’язку; 

б)принцип клієнт центризму; 

в)принцип наступності; 

г)принцип системності. 

Розставте у необхідному порядку фази розвитку групи: 

  а) фаза орієнтації ___; 

  б) фаза структурування та інтеграції____; 

  в) настановча фаза____; 

  г) фаза конфронтації. 

Одним з основних принципів, який повинен враховуватися при плануванні 

програми тренінгу є: 

а) принцип історизму; 



б) принцип клієнтцентризму; 

в) принцип наступності; 

г) принцип системності. 

Орієнтовні питання: 

Хто вперше здійснив науково-теоретичне пояснення процесів, які 

відбуваються в групі. Розкрийте зміст його наукової теорії. 

Здійсніть порівняльний аналіз змісту поняття «тренінг» у тих варіантах, які 

зустрічали у науковій літературі.  

Дайте визначення поняття оціально-психологічний тренінг. Назвіть автора. 

Т- групи та їх характеристика. З чиїм ім`ям пов`язують виникнення Т-груп. 

Назвіть дослідників, які вивчали групові методи, їх функції та механізми. 

 Обґрунтуйте оптимальну кількість учасників тренінгової групи. 

Як називають групи, в яких надають допомогу ведучим тренінгів.  

Охарактеризуйте специфіку роботи цих груп.   

Поясніть 6 - компонентну структуру тренінгового процесу (Схема 

педагогічної взаємодії за В.-Д. Вебером). 

Обґрунтуйте мету, завдання та специфічні ознаки  СПТ. 

Назвіть основні види Соціально – психологічних тренінгів. 

Розкрийте значення СПТ у навчальному процесі. 

Доведіть, що СПТ являється методом практичної психології. 

Система методичних принципів на яких базується СПТ. 

Компоненти тренінгового процесу (Схема педагогічної взаємодії за 

Вебером). 

Перерахуйте елементи, які складають структуру тренінгу. 

Назвіть етапи тренінгового процесу.  Яким є розподіл часу на кожному етапі. 

Дайте змістову характеристику основним тренінговим методам. 

Назвіть переваги використання рольової гри у СПТ. 

У чому полягають переваги мозкового штурму?  

Охарактеризуйте особливості формування тренінгової групи. 



Здійсніть порівняльний аналіз понять: роль, керівництво, лідерство. 

Назвіть автора, який ввів поняття «групова динаміка». Дайте визначення 

поняття. 

 Як називається сукупність процесів, які відбуваються у тренінговій групі? 

Розкрийте зміст кожної фази розвитку групи. 

Перерахуйте вимоги, яких варто дотримуватися під час використання методу 

кейсів. 

Опишіть особистісні та професійні якості тренера. 

Перелічіть ролі ведучого тренінгових груп. 

Проаналізуйте різницю між роллю ведучого та стилями ведення группи. 

Ко-тренерство та його доцільність у СПТ. 

Обґрунтуйте вимоги до професійної підготовки тренерів. 

Розкрийте взаємозалежність між наступними компонентами тренінгу: мета – 

зміст. 

Наведіть переваги методу дискусії в СПТ. 

Поясніть якими змінами в ході СПТ характеризується група на фазі 

структурування та інтеграції?  

Розтлумачте співвідношення понять: групова психотерапія; групова 

психокорекція та груповий тренінг. 

Наведіть характеристику професійної готовність до психокорекційного 

впливу. 

Наведіть основні віхи історії розвитку групового тренінгу. 

Дайте характеристику СПТ як інтерактивній формі навчання. 

Проаналізуйте переваги СПТ та інших форм навчання. 

Розкрийте мету структурного елемента тренінгу «Вступ». 

Розкрийте мету структурного елемента тренінгу «Знайомство». 

Розкрийте мету структурного елемента тренінгу «Очікування». 

Розкрийте мету структурного елемента тренінгу «Правила». 

Розкрийте мету структурних елементів тренінгу «Теоретичний та практичний 

блок». 




