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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальний курс «Основи соціально-психологічного тренінгу» є 

складовою частиною програми підготовки фахівців у сфері психології.  
 У даному курсі розглядаються основні поняття та аспекти групової 
роботи та соціальної перцепції: види, складові тренінгу; особливості 
організації та проведення соціально-психологічного тренінгу (завдання, 
принципи побудови та проведення). Даний курс - це поєднання теоретичних 
знань студентів-психологів з практичними навичками ведення професійного 
спілкування (групова робота, індивідуальне психологічне консультування) з 
використанням різноманітних психологічних технік. У процесі вивчення 
курсу розглядаються актуальні проблеми соціально-психологічного тренінгу: 
групова динаміка, розвиток фасилітативних умінь та емпатії, особливості 
навчання дорослих тощо. 
 Мета курсу – сприяння засвоєнню студентами основних теоретичних 
підходів та оволодінню навичками організації та проведення соціально-
психологічного тренінгу. 
 Завдання курсу:  
використання методів і методик сучасної практичної психології в цілях 

- вивчення теоретичних аспектів методики проведення соціально-
психологічного тренінгу; 

- ознайомлення з основними напрямками тренінгової діяльності та 
технологіями проведення соціально-психологічного тренінгу; 

- 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 груп,  основні етапи розвитку 
тренінгової групи та загальні вимоги до ведучого тренінгової 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 108 год., із них: лекції – 20 год., семінарські 
заняття – 22 год., індивідуальна робота – 6 год., модульний контроль – 6 год. 

Вивчення курсу доповнено самостійною роботою студентів (54 год.) 
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 «Основи соціально-
психологічного тренінгу» завершується заліком (ПМК).  

  



 4 

 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Галузь знань 
0301 «Соціально-
політичні науки» 

Кількість кредитів – 3  
Напрями підготовки  
6.030103 «Практична 

психологія» 

нормативна 
 

Модулів –  3 Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 4-й 5-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
наукові тези; 
тренінгові модулі 
різної тематики. 

Семестр  

7-й 9-й Загальна кількість 
годин – 108 

Спеціальність: 
_____________________ 
 

Лекції 
20 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 
22 год. 4 год. 

Лабораторні 
– – 

Самостійна робота 
54 год. 96 год. 

Індивідуальні завдання:  
6 год. 

Вид контролю:  

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2  
самостійної роботи 
студента – 2 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 
 

залік залік 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Кількість годин  
 
№ 
з/
п 

 
 
Назви теоретичних розділів 

Р
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ом
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уд

ит
ор

ні
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Змістовий модуль І. 

СПТ як метод практичної психології 
 

1. Теоретичні засади соціально-
психологічного тренінгу 

  4 4     

2.  Процедурно-змістові 
особливості тренінгового 
процесу 

  4 4 2   2 

Разом: 32 20 8 8 2  12 2 
 

Змістовий модуль ІІ. 
Організаційно – методичні основи СПТ 

 
3. Складові та структура соціально-

психологічного тренінгу 
  4 4     

4. Основні тренінгові прийоми та 
методи 

  4 4 2   2 

                                                   Разом: 32 20 8 8 2  12 2 
 

Змістовий модуль ІІІ. 
Моніторинг ефективності та результативності тренінгу 

 
5. Загальні принципи розробки та 

критерії оцінки програм СПТ 
 
 

  4 6 2  30 2 

Разом: 44 14 4 6 2  30 2 
Всього за навчальним планом: 108 54 20 22 6  54 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6 

3. Програма 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД 

ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 
Тема 1.  

Теоретичні засади соціально-психологічного тренінгу (4 год.). 
 
Лекція 1. Передісторія виникнення тренінгу як ефективного методу 
роботи з групою (2 год.). 
 

Основні парадигми тренінга: як форма дресури; як тренування; як 
форма активного навчання; як метод створення умов для саморозкриття 
учасників. Місце тренінгу системі методів практичної психології.  Тренінг як 
активний метод навчання та СПТ. Роль СПТ в навчальному процесі. Його 
переваги перед іншими формами навчання. Інші області застосування 
тренінгу. 

 
Основні поняття: тренінг, практична психологія, соціально-психологічний 
тренінг (СПТ), метод, форма роботи. 
 
 
Лекція 2. Методологічні принципи побудови СПТ (2 год.). 

 
Методологічні принципи: 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 поняття: методологічні принципи, персоніфікація, моделювання, 
партнерство, зворотній зв’язок, конфіденційність, діагностика, діалогічне 
спілкування. 
 
 

Семінарське заняття 1. Тренінг як метод роботи з групою (2 год.). 

Семінарське заняття 2. Система методичних принципів побудови 

тренінгу (2 год.). 
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Тема 2.  
Процедурно-змістові особливості тренінгового процесу (4 год.). 

 
Лекція 3. Специфічні риси соціально-психологічного тренінгу (2 год.). 

Основні етапи (фази) тренінгового процесу. Зміст поняття СПТ. Мета, 
завдання СПТ та його спрямування. Обґрунтування  часових меж соціально-
психологічного тренінгу. Ефективність СПТ.  
 
Основні поняття: соціально – психологічний тренінг, мета, завдання, етапи, 
тренінговий процес. 
 
Лекція 4. Тренінговий процес як процес розвитку групи (групова 
динаміка) (2 год.). 

Процес формування та розвитку групи. Структура групи та ролі.  
Функції та задачі групи. Ефективна група – гармонійне співтовариство. Фази, 
які проходить група (агресії, працездатності, розпаду). Стадії психокорекції 
особистості у груповому процесі. Основні процеси групової динаміки. 
 
Основні поняття: тренінговий процес, стадії психокорекції, груповий 
процес, динаміка, група, ролі, структура групи, групова динаміка, взаємодія, 
взаємостосунки. 
 
Семінарське заняття 3.  Групова динаміка (2 год.) 
Семінарське заняття 4.  Тренер – ведучий групи (2 год.). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СПТ  

Тема 3. 
Складові та структура соціально-психологічного тренінгу (4 год.) 

 
Лекція 5 - 6. Ключові елементи організації СПТ (4 год.). 
Класифікація компонентів тренінгу на основі схеми педагогічної взаємодії 
(В.-Д. Веблер). Вступна, основна, заключна частина тренінгу та їх 
характеристика. 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:  компонент, процедура, мета, зміст, учасники, рамкові 
умови, структурні елементи, очікування, правила, руханка, алгоритм, 
теоретичний блок, практичний блок. 
 
Семінарське заняття 5 – 6. Психологічні умови та технологія 
застосування СПТ. 
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Тема 4. 
 Основні тренінгові прийоми та методи (4 год.) 

 
Лекція 7 - 8. Загальна характеристика тренінгових методів (4 год.). 
Методи навчання і рівні засвоєння інформації. Класи методів: 
психогімнастика; ігрові методи, групова дискусія, робота в малих групах. 
Місце психодіагностичних методів у тренінговому процесі. Мета та 
доцільність використання тренінгових методів. Тренінгові вправа. 
 
Основні поняття: прийоми, методи, психогімнастика, активні методи, ігрові 
методи, групова дискусія, робота в малих групах.  
 
Семінарське заняття 7 – 8. Загальні тренінгові методи та специфіка їх 
застосування. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СПТ 

Тема 5.  
Загальні принципи розробки та критерії оцінювання програм СПТ 

 (4 год.) 
Лекція 9 -10. Основні вимоги до створення  програм СПТ (2 год.). 

Постановка цілей і формулювання завдань тренінгу. Організаційні 
умови: цільова група, технічне забезпечення, роздаткові матеріали, час.   
 
Основні поняття: мета, завдання, моніторинг, експрес-аналіз, організаційні 
умови, цільова група, роз даткові матеріали, тривалість програми. 
 
Лекція  10. Оцінка ефективності та результативності тренінгового 
процесу (2 год.). 

 Проблема оцінки ефективності СПТ. Ефекти СПТ: моніторинг успішності, 
система експрес-аналізу. Основні детермінанти успішності тренінгу. Величина 
групи. Активність учасників. Приріст знань і вдосконалення умінь як ефекти 
СПТ. Вхідна та вихідна анкета. Оцінка ефективності проведення заходу на 
основі моделі Кірпатріка.  

 
Основні поняття: вимоги, оцінка, моніторинг, експрес-аналіз, організаційні 
умови, цільова група, роз даткові матеріали, тривалість програми. 
 
 
Семінарське заняття 9 – 11. Оцінка ефективності СПТ (6 год.). 
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4. Навчально-методична карта дисципліни «Основи соціально – психологічного тренінгу» 
Разом: 108 год. із них:  лекції – 20 год., семінарські,практичні заняття – 22 год., індивідуальна робота – 6 год., 

модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 54 год. 
Модулі І ІІ ІІІ 
Назва 

модуля 
СПТ як метод практичної психології 

 
Організаційно – методичні основи СПТ 

 
Основні вимоги до  
створення програм СПТ

Кількість балів  
за модуль 

83 83 90 

Теми 

Теоретичні засади СПТ Процедурно-змістові 
особливості  
тренінгового процесу 

Складові та структура 
СПТ 

Основні тренінгові 
прийоми та методи 

Загальні принципи 
розробки та критерії 
оцінки програм СПТ 

 

Лекції 
1 – 2 

 
3 – 4 

 
5 – 6  7 – 8  9 – 10  

Бали 4 бали 4 бали 2 бали 

Теми  

Тренінг як метод роботи      
з групою 

Групова 
динаміка 

Тренер - 
ведучий  
групи  

Психологічні умови 
та технологія 
застосування СПТ. 

 

Загальні тренінгові 
методи та специфіка їх
застосування. 

Оцінка ефективності СПТ

Семінарські, 
практичні 
заняття 

1 – 2       3        4 5 – 6  7 – 8  9 – 11  

Бали 44 балів 44 балів 33 балів 
Самостійна 

робота 
10 балів 10 балів - 

ІНДЗ - - 30 балів 
Модульна 

контрольна 
робота 

25 балів 25 балів 25 балів 

Підсумковий 
контроль 

Залік 



5. ПЛАНИ  
СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД 

ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 
Тема 1.  

Теоретичні засади соціально-психологічного тренінгу  
 
 
Семінарське заняття 1. Тренінг як метод роботи з групою (2 год.) 

1. Передумови виникнення тренінгу (основні представники – розробники 

методу). 

2.  Основні концептуальні напрями психологічного тренінгу : 

гуманістичний, поведінковий, психодинамічний. 

3. Різні види груп: «Т-групи», «Б-групи», «» Пси-групи», «ТА-групи», «Г-

групи» (Їх цілі, основні положення, принципи організації, специфічні 

ознаки. 

Література: 

1. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-

психологичского тренинга. – М.: Изд-во МГУ, 1982. 

2. Рамендик Д.М., Солонина О.В., Славка С.П. Психологический 

практикум: Учеб. пособие для студ. высших учеб заведений. – М.: 

Мастерство, 2002. – 160 с. 

3. Зайцева Т.В.  Теория психологиского тренинга. Психологический 

тренинг как инструментальное действие. СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002. 

– с.  8 -31. 

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

2000. 346 с. (Психотерапия на практике). 
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Семінарське заняття 2. Система методичних принципів побудови 

тренінгу (2 год.). 

1. Особливості соціально – психологічного навчання. 

2. Інтерактивний характер групової роботи. 

3. СПТ як форма активного групового навчання. 

4. Переваги СПТ перед іншими формами навчання. 

Література: 

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

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

2. Дэвид Ли Практика группового тренинга. – СПб., 2001. – 224. 

3. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологические обучение. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1985. 

4. Кей Торн, Дэвид Маккей Тренинг настольная книга тренера. – СПб., 

2001. – 208. 

5. Ковалев Г.А. Активное социальное обучение как метод коррекции 

психологических характеристик субъекта общения: Автореф. дисс. на 

соискание ученой степени канд. психол. наук. – М., 1980. 

6. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Пер. 

с нем. – М.: Генезис, 2003. – с. 46-61. 

 

Тема 2.  
Процедурно-змістові особливості тренінгового процесу  

 
Семінарське заняття 3.  Групова динаміка (2 год.) 

1. Зміст поняття групова динаміка і його автор 

2. Фази розвитку групи 

3. Роль ведучого у групових процесах (за класифікацією Г.А. Ковальова) 

4. Групові норми та рольові позиції у тренінговій групі. 

 

Література: 
1. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: посібник для 

підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для 
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молоді. - 5-а ч./ За ред. А.Я. Ходорчук. 

2. Профессиональная кухня тренера (из опыта неформального 

образования в третьем секторе)/Отв. ред. Е. Карпиевич, В. Величко. – 

СПб.: «Невский простор», 2003. – 256 с. 

3. Федорчук В. М. Соціально-психологічний тренінг „Розвиток 

комунікативної компетентності викладача”: Навчально-методичний 

посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. – 240 с.  

4. Рай Л. Развитие навыков тренинга. – СПб.: Питер, 2002. – 208 с.: ил. – 

(Серия «Эффективный тренинг»). 

5. Я хочу бути тренером: настільна книга тренера-початківця /Автори- 

упорядники: Петрович В.С., Закусило О.Ю., – Луцьк, 2004.– с.  

 

Семінарське заняття 4.  Тренер – ведучий групи (2 год.). 
 

1. Завдання та функції тренера СПТ.  

2.  Ролі ведучого групи.  

3. Види діяльності ведучого групи.  

4. Професійні вимоги до тренера.  

5. Робота тренерів у парі (ко-тренери).  

6. Професійна підготовка тренера. 

 
Література: 

1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Пер. с 

нем.- М.: Генезис, 2003. – 272 с. 

2. Профессиональная кухня тренера (из опыта неформального 

образования в третьем секторе)/Отв. ред. Е. Карпиевич, В. Величко. – 

СПб.: «Невский простор», 2003. – 256 с. 

3. Практикум по социально-психологическому тренингу. 3-е изд., испр. и 

доп. / Под. ред  Б.Д. Парыгина. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СПТ 

  
Тема 3. 

Складові та структура соціально-психологічного тренінгу 
 
 

Семінарське заняття 5 – 6. Психологічні умови та технологія 

застосування СПТ. 

1. Мета, завдання та принципи СПТ. 

2. Проблема мотивації та відповідальності у СПТ 

3. Умови, які забезпечують психологічний комфорт учасників тренінгу. 

4. Самопізнання та саморозвиток у СПТ 

5. Технологія застосування СПТ. 

Література: 

Див. у загальному списку. 

 
Тема 4. 

 Основні тренінгові прийоми та методи 
 
Семінарське заняття 7 – 8. Загальні тренінгові методи та специфіка їх 
застосування (4 год.). 

Визначити мету кожного методу, специфіку застосування, алгоритм 
впровадження, «плюси» та «мінуси»: 

1. Мозковий штурм. 

2. Групова дискусія: керована та некерована. 

3. Рольова гра. 

4. Проблемні ситуації (Метод   кейсів). 

 

Література: 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Писхотехники: 
Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось-
89», 2000. – стр.  39-45. 

2. Ли Д. Практика группового тренинга. – СПб.: Питер, 2001. – стр. 46-
89. 
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3. Я хочу бути тренером: настільна книга тренера-початківця /Автори- 

упорядники: Петрович В.С., Закусило О.Ю., – Луцьк, 2004.– с.  

 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ  ПРОГРАМ СПТ 
 

Тема 5.  
Загальні принципи розробки та критерії оцінювання програм СПТ 

 (4 год.) 
 
Семінарські заняття 9 – 11. Оцінка ефективності СПТ 

1. Методи оцінки ефективності тренінгу (опитування, анкетування та 
інші). 

2. Критерії оцінки тренінгових програм. 
3. Підібрати вже надруковані тренінгові програми 
4. Знайти авторські тренінгові програми (до комунікативних тренінгів 

тощо). 
5. Розробити програму соціально-психологічного тренінгу (тематику 

обрати самостійно). 
 
Література: 

1. Матеріали тренінгу „Компетентність тренера”. – Тернопіль. – 6-8 
червня 2004р.  

2. Смит М.Дж. Тренинг уверенности в себе / Пер. с англ. В. Путяты. СПб.: 
ООО «Речь», 2002. 244 с. 

3. Прихожан А.М. Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе. 
М.: ТЦ Сфера, 2001. 192 с. (Сер. «Практическая психология»). 

4. Федорчук В. М. Соціально-психологічний тренінг „Розвиток 
комунікативної компетентності викладача”: Навчально-методичний 
посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. – 240 с.  

Див. у списку додаткової літератури. 
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6. Завдання для самостійної роботи 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 
СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД 

ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
 
Тема 1. Теоретичні засади соціально – психологічного тренінгу (12 год.). 
 
Завдання: Ознайомитися з проблемою  соціально-психологічного тренінгу в 
теоретичній та методичній психолого-педагогічній літературі. Скласти 
список опрацьованих джерел. Записати всі визначення поняття тренінг 
(Обов’язково зробити посилання). Скласти словник основних тематичних 
термінів та розкрити їх зміст, з посиланням на джерела (неменше 20 слів). 
 
Форма подання: у друкованому вигляді. 
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, кількість, 
обґрунтованість, відповідність темі виділених джерел, понять,термінів, 
правильність оформлення бібліографії. 
 
 

Тема 2. Тренінговий процес (12 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. 

 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ПРОГРАМ СПТ 

 
 
 

Тема 5. Загальні принципи розробки та критерії оцінювання програм 
СПТ (30 год.). 
Завдання: Розробити програму соціально-психологічного тренінгу за 
схемою: 

- Тема тренінгу/ Назва; 
- Мета тренінгу; 
- Завдання тренінгу; 
-  Очікуванні результати (Учасники будуть знати; Учасники будуть 

вміти); 
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- 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: ІНДЗ (подати на ел.скриньку викладача).  
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість, доцільність 
використаних методів. 
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7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни « Основи соціально-

психологічного тренінгу » 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 21 х 1 = 21 

2. Семінарські, практичні  заняття  11 х 10 = 110 

3. Модульна контрольна робота  3 х 25 = 75 
4. Самостійна робота 2 х 10 = 20 
5.  ІНДЗ 30 

Загальна сума балів за роботу в семестрі  
 Коефіцієнт перерахунку  256 : 100 = 2,56  
   

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 
 
 

35 – 59 «незадовільно» 
(з можливістю повторного 

складання) 

FX 

н
е 
за
р
ах
ов
ан
о 

 

60 – 68 «достатньо» E 
69-74 «задовільно» D 

75 – 81 «добре» C 
82-89 «дуже добре» B 

90 – 100 «відмінно» A за
р
ах
ов
ан
о 

 
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. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 



 19 

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. Тренінгова програма; 
5. Контрольні практичні вправи тематичного (модульного) оцінювання 

навчальних досягнень студентів. 
 

10. Рекомендована література 
 
Основна: 

4. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. – М., 1995. 
5. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось-
89», 2005. – 256 с. 

6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 
Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось-
89», 2000.  

7. Евтихов О. Практика психологического тренинга. – СПб.: Издательство 
«Речь», 2004. 

8. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л., 
1985. 

9. Єфремцева С.А. Тренінг спілкування для старшокласників / За ред. 
Ю.З. Гільбуха. – Пер. з рос. – К.: Ін-т психології АПН України, 1994. – 
76 с. – (Серія „На допомогу шкільному психологу”; Вип.4) – 76 с. 

10. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический 
тренинг как инструментальное действие. – СПб.: Речь, М.: Смысл, 
2002. – 80 с. 

11. Игры – обучение, тренинг, досуг…/ Под ред. В.В. Петрусинского // В 
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