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Пояснювальна записка
Навчальний  курс  «Теорія  і  практика  психотренінгу»  є  складовою

частиною програми підготовки фахівців у сфері практичної психології. 
У  даному  курсі  розглядаються  основні  поняття  та  аспекти  групової

роботи та соціальної перцепції: способи, моделі, складові тренінгу; навички
організації  та  проведення  психологічного  тренінгу  (завдання,  принципи
побудови  та  проведення  групової  роботи).  Даний  курс  -  це  поєднання
теоретичних  знань  студентів-психологів  з  практичними  навичками  ведення
професійного  спілкування  (групова  робота,  індивідуальне  психологічне
консультування) з використанням різноманітних психологічнихнік.У процесі
вивчення курсу розглядаються актуальні проблеми соціально-психологічного
тренінгу:  групова  динаміка,  розвиток  фасилітативних  вмінь  та  емпатії,
особливості навчання дорослих тощо.

Мета  курсу -  оптимізація  комунікативних  можливостей  особистості
майбутнього психолога, необхідних для організації продуктивної взаємодії з
іншими людьми в практичній діяльності і міжособистісних взаєминах.

Завдання курсу:
- ознайомлення з теорією психотренінгу;
- опанування тренінговою методикою;
-  розробка сценаріїв тренінгових занять;
- розвиток навичок ведення тренінгових занять.

На  завершення  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  знати:
психологічні  особливості  тренінгової  групи,  загальні  тренінгові  методи,
класифікацію та  основні  види  тренінгових  групп,   основні  етапи  розвитку
тренінгової групи та загальні вимоги до ведучого тренігової групи.

Студенти  повинні вміти: розробити  сценарій  тренінгового  заняття;
практично  застосовувати  методи  групової  тренінгової  роботи;  здійснювати
рефлексивний аналіз власної діяльності у ролі ведучого тренінгової групи.

Загальна кількість годин, відведених за навчальним планом на вивчення
курсу, становить 72 год., із них: лекції – 14 год., практичні заняття – 14 год.,
індивідуальна робота – 4 год., модульний контроль – 4 год.

Вивчення  курсу  доповнено  самостійною  роботою  студентів  для
ознайомлення з основними науковими працями.

Курс  передбачає  виконання  індивідуальних  навчально-дослідних
завдань (ІНДЗ). При виконанні ІНДЗ основний акцент робиться на самостійну
розробку  студентами  сценаріїв  тренінгових  занять  різної  тематичної
спрямованості.

Вивчення  студентами  навчальної  дисципліни  «Теорія  і  практика
психотренінгу» завершується заліком (ПМК). 

. 
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань
0301 «Соціально-
політичні науки»

нормативна

Напрями підготовки 
6.030102 «Психологія»

Модулів –  2

Спеціальність:
_____________________

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 4-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
наукові тези.

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 72

8-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 5

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.
Практичні, семінарські
14 год.

Лабораторні
– –

Самостійна робота
36 год.

Індивідуальні завдання: 
4 год.

Вид контролю: 
залік залік
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2. Тематичний план навчальної дисципліни

№
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Змістовий модуль І.
Психотренінг як метод практичної психології

1. Теорія психотренінгу 11 6 6 5
2. Тренінговий процес 9 4 4 5
3. Тренер – ведучий групи 9 4 2 2 5
4. Основні тренінгові прийоми та 

методи
9 2 2 5 2

Разом: 38 16 14 - 2 20 2

Змістовий модуль ІІ.
Особливості застосування психотренінгу на практиці

5. Практика  психотренінгу.
Навчальний тренінг.

34 16 14 2 16 2

Разом: 34 16 14 2 16 2
Усього за навчальним планом: 72 32 14 14 4 36 4
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3. Програма

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ПСИХОТРЕНІНГ ЯК МЕТОД ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Теорія психотренінгу (6 год.).

Лекція 1. Основні ознаки психотренінгу (2 год.).
Визначення поняття психотренінгу. Роль психотренінгу в навчальному

процесі.  Тренінг як активний метод навчання.  Психотренінг як специфічна
форма групової роботи. Тренінг в системі методів практичної психології.  

Основні  поняття: тренінг,  практична  психологія,  психотренінг,  ознаки,
метод, форма роботи.
 
Лекція  2  -  3. Теоретично-методологічні  та  процедурно-методичні  основи
психотренінгу (4 год.).

Методологічні  принципи  побудови  психотренінгу:  активності,
персоніфікації, рівності, досліджуваності,  моделювання, партнерства, «тут і
тепер»,  новизни,  об’єктивізації  поведінки,  звортнього  зв’язку,  описовості,
конкретності,  конструктивності,  конфіденційності,  добровільності,
діагностичності, групової форми роботи, інформованості. Основні парадигми
тренінга: як форма дресури; як тренування; як форма активного навчання; як
метод створення умов для саморозкриття учасників. Структурні елементи та
процедура  тренінгу  (привітання,  вступ,  знайомство,  очікування,  правила,
актуалізація та діагностика знань учасників, актуальність теми, теоретичний
блок,  практичний  блок,  рефлексія,  руханка,  підсумки  і  висновки,
алгоритм/перспективи впровадження отриманих знань, умінь, навичок).  

Основні  поняття:  принципи,  формування,  методологія,  парадигма,  умови,
групова робота, процедура, методика, структурні елементи.

Тема 2. Тренінговий процес (4 год.).

Лекція 4. Тренінгова група.
Процес  формування  та  розвитку  групи.  Структура  групи  та  ролі.

Функції  та  задачі  групи.  Ефективна  група  –  гармонійне  співтовариство.
Групова динаміка: визначення і специфіка. Квінтесенція групової динаміки –
взаємодія і взаємостосунки. Основні процеси групової динаміки.

Основні  поняття: тренінговий  процес,  динаміка,  група,  ролі,  структура
групи, групова динаміка, взаємодія, взаємостосунки.
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Лекція 5. Основні етапи (фази) тренінгового процесу. 
Вступ,  основний,  заключний  етап  та  їх  характеристика.  Фази,  які

проходить  група  (агресії,  працездатності,  розпаду).  Тренінговий  процес  як
процес розвитку групи (групова динаміка). Стадії психокорекції особистості
у груповому процесі.

Основні  поняття: етапи,  фази,  тренінговий  процес,  стадії  психокорекції,
груповий процес.

Тема 3. Тренер – ведучий групи (2 год.).

Лекція 6. Завдання та функції тренера (2 год.). 
Ролі ведучого групи. Види діяльності ведучого групи. Професійні вимоги до
тренера. Робота тренерів у парі (ко-тренери). Професійна підготовка тренера.

Основні  поняття:  тренер,  ведучий  групи,  діяльність,  функції,  ко-тренери,
професійна підготовка.

Тема 4. Основні тренінгові прийоми та методи (2 год.).

Лекція 7. Загальна характеристика методів (2 год.). 
Методи  навчання  і  рівні  засвоєння  інформації.  Класи  методів:

психогімнастика;  ігрові  методи,  групова  дискусія,  робота  в  малих  групах.
Місце психодіагностичних методів у тренінговому процесі.  Характеристика
основних тренінгових методів.

Основні поняття: прийоми, методи, психогімнастика, активні методи, ігрові
методи, групова дискусія, робота в малих групах. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОТРЕНІНГУ НА ПРАКТИЦІ

Тема 5. Практика психотренінгу (14 год.). 
Практичне заняття 1 – 7. Навчальний тренінг (14 год.).
Опрацювання  складових  тренінгового  процесу  через  застосування

вправи  «Без  чого  тренінг  не  відбудеться»:  мета;  зміст;  методи  роботи;
учасники;  тренер;  рамкові  умови.  Відпрацювання  структурних  вправ
тренінгу: привітання, вступ, знайомство, очікування, правила, актуалізація та
діагностика  знань  учасників,  актуальність  теми,  теоретичний  блок,
практичний  блок,  рефлексія,  руханка,  підсумки  і  виснови,
алгоритм/перспективи  впровадження  отриманих  знань,  умінь,  навичок,
емоційне завершення.

Розвиток  навичок  ведення  тренінгових  вправ,  розробка  конспектів
вправ та сценаріїв тренінгових занять.  

7



8



4. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія і практика психотренінгу»
Разом: 72 год. із них:  лекції – 14 год., практичні заняття – 14 год., індивідуальна робота – 4 год., модульний контроль – 4

год., самостійна робота – 36 год.

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ

Назва
модуля

Психотренінг як метод практичної психології
Особливості застосування психотренінгу на

практиці

Кількість балів за
модуль

52 бали 137 балів

Теми
Основні ознаки
психотренінгу

Тренінговий
процес

Тренінгова група
Тренер – ведучий

групи

Лекції 1 - 3 4 - 5 6 7

Бали 7 х 1 балів = 7 балів

Практичні заняття 1 - 7

Теми практичних
занять

Практика психотренінгу. Навчальний
тренінг.

Бали 7 х 11 = 77 балів

Самостійна робота 4 х 5 = 20  балів 5 балів

ІНДЗ 30 балів

Модульна
контрольна робота

25 балів 25 балів

Підсумковий
контроль

Залік 

Коефіцієнт – 1,89



6. Завдання для самостійної роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ПСИХОТРЕНІНГ ЯК МЕТОД ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Теорія психотренінгу (5 год.).
Завдання:  Опрацювати  літературу  із  додаткового списку   до  даного курсу
(неменше  5  джерел). Скласти  словник  основних  тематичних  термінів  та
розкрити їх зміст (неменше 20 слів).

Форма подання: у письмовому вигляді в робочому конспекті .
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, кількість, 
обґрунтованість виділених термінів.

Тема 2. Тренінговий процес (5 год.).
Завдання:   Визначити  /  придумати  тему  психотренінгу. Відповідно  до  неї
підібрати  методичне забезпечення,  необхідне для організації  та проведення
психологічного  тренінгу  (підбір  вправ,  технік,  ігор,  зразків  тренінгових
програм). 

Форма подання: у вигляді друкованого конспекту.
Критерії оцінювання: об’єм матеріалів, змістовність, логічність, 
структурованість, якість і доцільність.

Тема 3. Тренінгова група (5 год.).
Завдання:  Спостерігати за динамікою розвитку тренінгової  групи. Описати
кожну фазу на прикладі групи, в якій приймаєте участь.

Форма подання: у вигляді друкованого письмового  звіту.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, наведення 
конкретних прикладів до кожної фази.

Тема 4. Тренер – ведучий групи (5 год.).
Завдання: Ознайомитися зі стилями ведення групи. Коротко законспектувати.
Визначитися  який  найбільше  підходить  Вам.  Написати  есе  «Я  тренер  –
(вказати обраний стиль)». 

Форма подання: у вигляді друкованого есе.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, 
креативність.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОТРЕНІНГУ НА ПРАКТИЦІ

Тема 5. Теорія психотренінгу (10 год.).
Завдання: Розробити програму психотренінгу за схемою:

- Тема тренінгу/ Назва;
- Мета тренінгу;
- Завдання тренінгу;
-  Очікуванні результати;
- Кількість годин; 
- Необхідне  забезпечення  (кімната,  меблі,  техніка,  засоби  тощо)  та

матеріали (друковані, канцелярські, для творчості, роз даткові тощо);
- Кількість та склад учасників;
- Хід проведення (див. зразок).

Зразок
№ Етап Структурний

елемент
Метод Зміст Час

1. Початковий Вступ Інтерактивна
презентація

Повідомлення
теми,  мети,
завдання тренінгу.

10 хв.

2.

Форма  подання: у  вигляді  опису  та  таблиці  (подати  на  ел.скриньку
викладача). 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.
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7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення студентів із дисципліни « Тренінг професійного
самовизначення » оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу
якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного
контролю,  накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. 4), де
зазначено  види контролю.  Систему  рейтингових  балів  для  різних  видів
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську
(ECTS) шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2. 

Таблиця 7.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) та

підсумкового контролю
 №
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Відвідування лекцій та практичних занять 14 х 1 = 14

2. Практичні  заняття 7 х 10 = 70

3. Модульна контрольна робота 2 х 25 = 50
4. Самостійна робота 25 
5. ІНДЗ 30

Загальна сума балів за роботу в семестрі 219
Коефіцієнт перерахунку   189:100=1,89 100

Підсумковий рейтинговий бал (залік) 100

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  бакалаврів
застосовуються такі методи

 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне
опитування, співбесіда.

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
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Таблиця 7.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у

європейські оцінки ECTS

Підсумкова
кількість балів

(max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за
шкалою ECTS

Залік

1 – 34 «незадовільно»
(з обов’язковим повторним

вивченням курсу) 

F

н
е 

за
р

ах
ов

ан
о

35 – 59 «незадовільно»
(з можливістю повторного

складання)

FX

60 – 68 «достатньо» E

за
р

ах
ов

ан
о

69-74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82-89 «дуже добре» B

90 – 100 «відмінно» A

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом під час виконання
самостійної залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

8. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
• Словесні:  міні-лекція  із  застосуванням  комп'ютерних

інформаційних  технологій  (PowerPoint –  Презентація),  дискусія,  метод
«мозковий штурм».

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
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4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом
викладача  –  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання
індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання:  навчальні  дискусії;
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

9. Методичне забезпечення курсу

1. Опорні презентації міні-лекцій;
2. Збірки вправ та програм соціально-психологічних тренінгів ;
3. Робоча навчальна програма;
4. Тренінг;
5. Контрольні практичні вправи тематичного (модульного) оцінювання

навчальних досягнень студентів.
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