


 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Методика психологічних тренінгів у системі державного управління» 

Курс 4 4 

Семестр 7 7 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 20 4 

Модульний контроль 3 - 

Семестровий контроль 1 1 

Самостійна робота 92  

Форма семестрового контролю залік залік 

 
2. Статус дисципліни: вибіркова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Введення в навчальні плани і програми МАУП дисципліни “Методика 

психологічних тренінгів у системі державного управління” зумовлено значущістю 

застосування тренінгу у практичній діяльності психолога. Тренінгова діяльність так само, 

як і психодіагностична, консультаційна і психокорекційна, належить до основних сфер 

діяльності психолога. Метод тренінгу активно застосовується з представниками 

держауправління і керівниками різних рівнів. 

Цілі курсу: 

• формування базових основ професійної компетентності в області організації і 

проведення особливого виду групових форм впливу (соціально-психологічних тренінгів) 

• сприяння виробленню практичних навичок з організації та проведення 

психокорекційних та розвивальних програм, заснованих на застосуванні тренінгових 

форматів навчання та корекції. 

До програми дисципліни входить практикум проведення тренінгу, що передбачає 

самостійну підготовку слухачем програми тренінгу, підбір вправ та ігор, обговорення і 

корекцію програми з викладачем, а потім проведення тренінгу з наступним обговоренням 

і оцінкою членами навчальної групи сильних і слабких сторін тренера-стажиста. 

На основі цих знань повинні бути сформовані вміння: 

- самостійно розробляти програму тренінгу відповідно до його мети та завдань; 

- адекватно вибирати та використовувати технології тренінгу; 

- організовувати тренінгову групу, використовуючи знання групової динаміки та 

синергії групи; 

- здійснювати аналіз ефективності тренінгу. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.  



Загальні компетентності Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Навички міжособистісної взаємодії,  

Здатність працювати в команді.   

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності  

 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології  

Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  

Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій  

Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  

 

Програмні результати навчання за дисципліною: 

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

 Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання  

 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника  

 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

 Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості.  

 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку  

 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.  

 Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії.  

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний пландисципліни 

«Методика психологічних тренінгів у системі державного управління» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Теми 

Л
ек

ц
ії

 

 С
ем

ін
а
р
сь

к
і 

  

П
р
а
к

т
и

ч
н

і,
  
 

С
а
м

.р
о
б
о
т

а
 

ст
уд

ен
т

ів
. 

Ф
о
р
м

а
 

к
о

н
т

р
о
л

ю
 

П
р
и

м
іт

к
а
. 

Змістовий модуль І. Зміст та особливості діяльності психологів у системі 

держуправління 

Тема 1 Основні моделі психологічної служби для 

вирішення психологічних проблем у системі 

держуправління 

2  6 У  

Тема 2 Основні види діяльності психологів у 

системі держуправління 

3  6 У,КР  

Змістовий модуль ІІ. Основні технології роботи психологів у системі держуправління 

Тема 3 Технології формування ефективної команди  3  10 У  

Тема 4 Технології прийняття управлінських рішень 

у системі держуправління 

3  10 У  

Тема 5 Технологія запобігання та розв’язання 

конфліктів у системі держуправління 

3  10 У  

Тема 6 Технологія формування сприятливого 

соціально-психологічного клімату  

3  10 У,ПК  

Тема 7 Технологія профілактики та подолання 

синдрому «професійного вигорання» 

3  10 У,СР  

Змістовий модуль III. Практикум проведення соціально-психологічного тренінгу 

Тема 8 Семінар-тренінг цілепокладання  2 10 У  

Тема 9 Семінар-тренінг «Ораторська майстерність»  3 10 У  

Тема 10 Семінар-тренінг «Подолання стресових 

ситуацій» 

 3 10 СР  

 Всього годин     120 20 8 92 залік  

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                               інші - _________________________________ 

 

 

 

 

 

 



6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Зміст та особливості діяльності психологів у системі державного 

управління 

 

Тема 1. Основні моделі психологічної служби для вирішення психологічних 

проблем у системі державного управління. 

Поняття про модель психологічної служби. Об’єктивно-цільові критерії: категорія 

об’єктів психологічної допомоги, пріоритетність надання психологічної допомоги, 

безпосередність (опосередкованість) психологічної допомоги. 

Категорія об’єктів психологічної допомоги. Моделі психологічної служби: 

суспільна, організаційна, групова, особистісна.  

Пріоритетність надання психологічної допомоги: «екстремальна» і «стабільна» 

моделі психологічної допомоги. 

Безпосередність (опосередкованість) психологічної допомоги: «безпосередня» і 

«опосередкована» моделі психологічної служби.  

Література [6; 7; 9; 10; 12; 13; 15; 18; 24; 34; 44] 

 

Тема 2. Основні види діяльності психологів у системі державного управління 

Поняття про просвітницьку діяльність психологів в системі державного управління. 

Основне призначення просвітницької діяльності психологів в системі державного 

управління. Основні форми просвітницької роботи. Організаційні форми психологічної 

просвіти. Індивідуальні форми психологічної просвіти. Зміст фронтальних фори 

психологічної просвіти. Групові форми психологічної просвіти. 

Роль діагностичної та експертної діяльності психологів в система державного 

управління. 

Література [2; 10; 12; 13; 15; 17; 37; 44] 

 

Змістовий модуль ІІ. Основні технології роботи психологів у системі 

державного управління  

 

Тема 3. Технології формування ефективної команди 

Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик ефективної команди.    

Команда, її сутність та особливості розвитку. Стадії створення команд (по Дж.Хекману): 

підготовка, створення робочих умов, формування настрою і побудова команди, сприяння 

в роботі. Елементи ефективної роботи команди (по Дж. Адіар). 

Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності 

ефективної команди. 

Система тренінгових занять для формування ефективної команди. 

Література [1; 5; 8- 9; 10; 12; 13; 15; 18;20; 24; 32] 

 

Тема 4. Технології прийняття управлінських рішень у системі державного 

управління 

Поняття про управлінське рішення та чинники, що впливають на його прийняття. 

Види управлінських рішень: індивідуальні та колегіальні. Специфіка управлінських 

ситуацій. Модель прийняття управлінського рішення: етап підготовки, етап пошуку 

вибору альтернатів, етап реалізації.    

Методи діагностики особливостей прийняття управлінських рішень у системі 

державного управління. 

Ділові та навчально-рольові ігри для підготовки державних службовців до 

ефективного прийняття управлінських рішень. 

Література [24-26; 30; 32; 34; 43] 



 Тема 5. Технологія запобігання та розв’язання конфліктів у системі 

державного управління 

Конфлікти у системі державного управління. Види конфліктів. Причини 

виникнення конфліктів: конфлікт ролей, конфлікт бажань, конфлікт норм поведінки. 

Конструктивні, деструктивні та стабілізуючі конфлікти. Динаміка конфлікту. Шляхи 

подолання конфліктів. Напрямки та форми подолання конфліктів.    

Система діагностичних методик для вивчення особливостей конфліктів в системі 

державного управління. 

Психологічне консультування з проблеми розв’язання конфліктів в системі 

державного управління. 

Література [1-4; 24-26; 30; 32; 34; 43] 

 

Тема 6. Технологія формування сприятливого соціально-психологічного 

клімату 

Сутність соціально-психологічного клімату в системі державного управління. 

Вплив соціально-психологічного клімату на ефективність діяльності та поведінку 

держслужбоців. Структура соціально-психологічного клімату та чинники, що впливають 

на його формування. Види соціально-психологічного клімату. Характеристика 

сприятливого соціально-психологічного клімату. 

Методики для діагностики соціально-психологічного клімату в системі державного 

управління.  

Тренінгова програма формування сприятливого соціально-психологічного клімату 

в системі державного управління. 

Література [1; 6; 9; 14; 17-19; 21; 24-26; 30; 32; 34; 43]   

Тема 7. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного 

вигорання» 

Сутність синдрому «професійного вигорання» та його взаємозв’язок з професійним 

стресом. Аналіз основних підходів щодо вивчення синдрому «професійного вигорання». 

Структура синдрому «професійного вигорання»: симптоми синдрому та  можливі прояви 

у держслужбовців.  

Методики для діагностики синдрому «професійного вигорання». 

Індивідуальна та групова програма для профілактики та подолання синдрому 

«професійного вигорання». 

  

Література [6-7; 8-10; 17; 24-26; 30; 32; 34; 40-42] 

 

Змістовий модуль 3. Практикум проведення соціально-психологічного тренінгу 

 

Тема 8. Семінар-тренінг цілепокладання 

Мотивація у процесі досягнення цілей. Поняття про ресурси особистості. 

Психологічні бар’єри на шляху досягнення цілей. Техніки планування та постановки 

цілей. 

 Література [6-7; 8-10; 11; 13; 15; 17; 24-26; 30; 32; 34; 38-39; 41-42] 

 

Тема 9. Семінар-тренінг «Ораторська майстерність»  

Поняття про комунікативну компетентність та ораторське мистецтво. Вербальна та 

невербальна комунікація. Основні правила ефективного висловлення та самовираження. 

Конфлікти у спілкуванні: причини, шляхи запобігання та розв’язання.  

Прийоми та техніки публічного виступу. Техніки регуляції емоційної напруги. 

Техніки роботи з опором аудиторії 

Література [5-7; 8-10; 17; 24-26; 30; 32; 34; 37-39; 41-42] 

 



Тема 10. Семінар-тренінг «Подолання стресових ситуацій» 

Поняття та види стресу. Види стресорів у  професійній діяльності державних 

службовців. Ресурси стресостійкості людини. Техніки ефективного подолання стресових 

ситуацій та регуляції стресового стану. 

Література [1; 3; 6-7; 13; 17; 20-21; 37-39] 

 

 

6. Плани семінарських (практичних) занять 

Семінарське заняття 1. Технології формування ефективної команди  
1. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик ефективної команди. 

2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності ефективної 

команди. 

3. Система тренінгових занять для формування ефективної команди. 

Література [1; 5; 8- 9; 10; 12; 13; 15; 18;20; 24; 32] 

 

Семінарське заняття 2. Технології прийняття управлінських рішень у системі 

державного управління 

1. Поняття про управлінське рішення та чинники, що впливають на його прийняття.  

2. Методи діагностики особливостей прийняття управлінських рішень у системі 

державного управління. 

3. Ділові та навчально-рольові ігри для підготовки державних службовців до ефективного 

прийняття управлінських рішень. 

Література [24-26; 30; 32; 34; 43] 

 
Семінарське заняття 3. Технологія запобігання та розв’язання конфліктів у 

системі державного управління 

1. Конфлікти у системі державного управління, види, причини та шляхи подолання 

конфліктів.      

2. Система діагностичних методик для вивчення особливостей конфліктів в системі 

державного управління. 

3. Психологічне консультування з проблеми розв’язання конфліктів в системі державного 

управління. 

Література [1-4; 24-26; 30; 32; 34; 43] 

 

Семінарське заняття 4. Технологія формування сприятливого соціально-

психологічного клімату 

1. Зміст, структура та види соціально-психологічного клімату в сфері державного 

управління.   

2. Методики для діагностики соціально-психологічного клімату в системі державного 

управління.  

3. Тренінгова програма формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 

системі державного управління. 

Література [1; 6; 9; 14; 17-19; 21; 24-26; 30; 32; 34; 43]   

 

Семінарське заняття 4. Технологія профілактики та подолання синдрому 

«професійного вигорання» 

1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у 

держслужбовців.  

2. Методики для діагностики синдрому «професійного вигорання». 



3. Індивідуальна та групова програма для профілактики та подолання синдрому 

«професійного вигорання». 

   

Практичне заняття 1.  Тренінг цілепокладання 

1. Мотивація у процесі досягнення цілей.  

2. Поняття про ресурси особистості.  

3. Психологічні бар’єри на шляху досягнення цілей.  

4. Техніки планування та постановки цілей. 

 Література [6-7; 8-10; 11; 13; 15; 17; 24-26; 30; 32; 34; 38-39; 41-42] 

 
 Практичне заняття 2. Семінар-тренінг «Ораторська майстерність»  

1. Поняття про комунікативну компетентність та ораторське мистецтво. 

2. Вербальна та невербальна комунікація.  

3. Основні правила ефективного висловлення та самовираження.  

4. Конфлікти у спілкуванні: причини, шляхи запобігання та розв’язання.  

5. Прийоми та техніки публічного виступу.  

6. Техніки регуляції емоційної напруги.  

7. Техніки роботи з опором аудиторії 

Література [5-7; 8-10; 17; 24-26; 30; 32; 34; 37-39; 41-42] 

 

Практичне заняття 3.  Семінар-тренінг «Подолання стресових ситуацій» 

1. Поняття та види стресу.  

2. Види стресорів у  професійній діяльності державних службовців.  

3. Ресурси стресостійкості людини.  

4. Техніки ефективного подолання стресових ситуацій та регуляції стресового стану. 

Література [1; 3; 6-7; 13; 17; 20-21; 37-39] 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1 . Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид  

діяльності студента 
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К
-т

ь
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

. 
 

к
-с

ть
 б

ал
ів

  

К
-т

ь
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

. 
 

к
-с

ть
 б

ал
ів

  

К
-т

ь
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

. 
 

к
-с

ть
 б

ал
ів

  

Відвідування лекцій 10 1 2 1 5 1 3 

Відвідування семінарських занять 6 - - - - 2 6 

Робота на семінарському занятті 12 - - - - 4 12 

Практична (лабораторна) робота 

(в тому числі допуск, виконання, 

захист) 

12 - - - - 4 12 

Виконання модульної роботи 15 1 5 1 5 1 5 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
15 1 5 1 5 1 5 

Виконання ІНДЗ 5  1  2  2 

Залік 25       

Разом   13  17  45 

Максимальна кількість балів: 100       

 

 



8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота 1. (62 години): 

Творчі завдання 1 

1. Наведіть приклади правил групи у процесі тренінгу. Обґрунтуйте їх доцільність. 

2. Які вимоги до приміщення та обладнання важливі на вашому тренінгу? 

3. Сформулюйте власні етичні позиції щодо свого тренінгу та групи. 

4. Придумайте вправи на фазу знайомства на тренінгу. 

5. Знайдіть або придумайте три вправи на розігрівання групи. 

6. Підберіть дві-три психогімнастичні вправи з метою створення доброзичливої 

атмосфери в групі. 

7. Складіть анкету оцінювання тренінгу учасниками, використовуючи основні 

критерії оцінювання. 

8. Наведіть приклади рольових ігор, які можна використовувати з метою підвищення 

самооцінки учасників.  

9. Які ритуали прощання на тренінгу Ви знаєте? Проведіть їх у навчальній групі. 

 

Творчі завдання 2 

1. Здійсніть діагностику власної особистості за допомогою опитувальників. 

2. Що з виявленого сприяє, а що перешкоджає успішній тренінговій роботі? 

3. Створіть щонайменше п’ять варіантів знайомої вам вправи. 

4. Проведіть самооцінку наявного рівня компетентності за окремими шкалами та 

бажаного рівня через три роки. 

 

Самостійна робота 2. (30 годин) 

Творчі завдання 

1. Підберіть, користуючись літературою, компоненти власного тренінгу. 

2. Обґрунтуйте доцільність і послідовність цих компонентів. 

3. Створіть власний конспект тренінгу. 

4. Підберіть дві-три психогімнастичні вправи з метою створення доброзичливої 

атмосфери в групі. 

5. У вас на тренінгу закінчився час, а учасники залишаються у приміщенні. Наведіть 

варіанти дій тренера. 

6. Які ритуали прощання на тренінгу Ви знаєте? Проведіть їх у навчальній групі. 

 

 Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

8.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентам  пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

8.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 



Залік 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

- усне опитування 25 балів 

1 питання (теоретичне) – 10 б:алів 

      2 питання (практичне) – 15 балів 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт. 

1. Міні-лекції в роботі тренера. 

2. Групова дискусія, вправи, демонстрація як компоненти тренінгу. 

3. Тестування в роботі тренера. 

4. Ділові та рольові ігрияк компоненти тренінгу. 

5. Підготовка і захист проектів як компоненти тренінгу. 

6. Організація психологічного тренінгу, його складові. 

7. Стандарти тренерської роботи при проведенні тренінгу. 

8. Індивідуальний стиль у роботі тренера. 

9. Оцінювання ефективності тренінгу. 

10. Оцінювання ефективності тренінгу за допомогою опитуванняучасників. 

11. Оцінювання ефективності тренінгу на основі спостереження за зміною 

поведінки учасників. 

12. Оцінювання ефективності тренінгу на основі одержаних експертних оцінок від 

замовників. 

13. Види тренінгових груп: основна характеристика. 

14. Т-групи: зміст і вимоги. 

15. Групи зустрічей: зміст і вимоги. 

16. Гештальтгрупи: зміст і вимоги. 

17. Групи тілесно-орієнтованої терапії: зміст і вимоги. 

18. Групи танцювальної терапії: зміст і вимоги. 

19. Психодрама в роботі тренера. 

20. Групи, що використовують транзактний аналіз: зміст і вимоги. 

21. Групи тренінгу партнерського спілкування: зміст і вимоги. 

22. Групи тренінгу інтенсивності: зміст і вимоги. 

23. Групи тренінгу фасилітації і медіації: зміст і вимоги. 

24. Програма тренінгу навичок переговорів і вирішення конфліктів. 

25. Програма тренінгу «Робота зі стресом». 

26. Програма тренінгу зкомандоутворення. 

27. Програма тренінгу креативності. 

28. Програма тренінгу ефективного спілкування. 

29. Програма тренінгу управління емоціями. 

30. Програма тренінгу з тілесно-орієнтованої психотерапії. 

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

1. Поняття про модель психологічної служби.  

2. Об’єктивно-цільові критерії: категорія об’єктів психологічної допомоги, 

пріоритетність надання психологічної допомоги, безпосередність 

(опосередкованість) психологічної допомоги. 

3. Категорія об’єктів психологічної допомоги. Моделі психологічної служби: 

суспільна, організаційна, групова, особистісна.  

4. Пріоритетність надання психологічної допомоги: «екстремальна» і «стабільна» 

моделі психологічної допомоги. 



5. Безпосередність (опосередкованість) психологічної допомоги: «безпосередня» і 

«опосередкована» моделі психологічної служби.  

6. Поняття про просвітницьку діяльність психологів в системі державного 

управління.  

7. Основне призначення просвітницької діяльності психологів в системі 

державного управління.  

8. Основні форми просвітницької роботи.  

9. Організаційні форми психологічної просвіти.  

10. Індивідуальні форми психологічної просвіти.  

11. Зміст фронтальних форм психологічної просвіти.  

12. Групові форми психологічної просвіти. 

13. Роль діагностичної та експертної діяльності психологів в система державного 

управління. 

14. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик ефективної команди. 

15. Команда, її сутність та особливості розвитку.  

16. Стадії створення команд (по Дж.Хекману): підготовка, створення робочих 

умов, формування настрою і побудова команди, сприяння в роботі.  

17. Елементи ефективної роботи команди (по Дж. Адіар). 

18. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності 

ефективної команди. 

19. Система тренінгових занять для формування ефективної команди. 

20. Поняття про управлінське рішення та чинники, що впливають на його 

прийняття.  

21. Види управлінських рішень: індивідуальні та колегіальні.  

22. Специфіка управлінських ситуацій.  

23. Модель прийняття управлінського рішення: етап підготовки, етап пошуку 

вибору альтернатів, етап реалізації.    

24. Методи діагностики особливостей прийняття управлінських рішень у системі 

державного управління. 

25. Ділові та навчально-рольові ігри для підготовки державних службовців до 

ефективного прийняття управлінських рішень. 

26. Конфлікти у системі державного управління.  

27. Види конфліктів.  

28. Причини виникнення конфліктів: конфлікт ролей, конфлікт бажань, конфлікт 

норм поведінки.  

29. Конструктивні, деструктивні та стабілізуючі конфлікти.  

30. Динаміка конфлікту.  

31. Шляхи подолання конфліктів.  

32. Напрямки та форми подолання конфліктів.    

33. Система діагностичних методик для вивчення особливостей конфліктів в 

системі державного управління. 

34. Психологічне консультування з проблеми розв’язання конфліктів в системі 

державного управління. 

35. Поняття, мета і завдання соціально-психологічного тренінгу. 

36. Основні принципи психологічного тренінгу. 

37. Принцип добровільної участі: зміст і вимоги. 

38. Принцип рівноправності: зміст і вимоги. 

39. Принцип активності: зміст і вимоги. 

40. Принцип конфіденційності: зміст і вимоги. 

41. Історія виникнення тренінгу. 

42. Психологічний зміст взаємодії у тренінговій групі. 

43. Планування психологічного тренінгу. 



44. Основні компоненти тренінгу. 

45. Загальна характеристика тренінгу. 

46. Міні-лекція, презентація, інструктаж і коментарі тренера як компоненти 

тренінгу. 

47. Групова дискусія, вправи, демонстрація як компоненти тренінгу. 

48. Організація психологічного тренінгу, його складові. 

49. Організація відеозйомки і відеоперегляду. 

50. Використання звукових сигналів і сигнальних жестів. 

51. Групові правила роботи і групові ритуали. 

52. Планування технічного оснащення аудиторії і застосування наочних засобів 

навчання. 

53. Фази тренінгу та їх характеристика. 

54. Планування процедури початку і завершення тренінгу. 

55. Групи розвитку сенситивності (особистісного зростання). 

56. Групи розвитку комунікативних навичок і вмінь. 

57. Поняття конфлікту. Типи конфліктів. Конструктивний та деструктивний 

конфлікти. 

58. Основні поняття груп зустрічей. 

59. Поняття про групові норми у психологічному тренінгу. 

60. Поняття про групову згуртованість. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

9. Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Абрамова Г. С. Практическая психология. — М., 1997. 

2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. — М.:Прогресс, 1995. 

3. Акишина А. А., Кано X., Акишина Т. Э. Жесты и мимика русского языка. — М.: Рус. 

яз., 1991. 

4. Антонова-Турченко О. Т., Дробот Л. С. Музична психотерапія: Посібник-хрестоматія. 

— К.: ІЗМН, 1997. 

5. Балинтовские группы и супервизия в подготовке специалистов, которые работают с 

людьми: Учеб. пособие. — СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. 

6. Большаков В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, упражнения, игры. — СПб.: Соц.-

психол. центр, 1996. 

7. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. — К.: Укртехпресс, 

1997. 

8. Бурлачук Л. Ф. Введение в практическую психологию. — К.,1997. 

9. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним 

підліткам/Пер. з англ.. В.Хомика. – К:Либідь, 2003.  

10. Горняк А. М. Основи психопедагогіки. — К.: КВГІ, 1996. 



11. Григорьева Т. Г., Линская Л. В., Усольцева Т. П. Основы конструктивного общения: 

Метод. пособие для преподавателя. — Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та; М.: 

Совершенство, 1997. 

12. Групповая психотерапия / Под ред. Б. Д. Карвасарского, С. Ледера. М.: Медицина, 

1990. 

13. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с 

гештальтупражнениями. — М.: Прогресс, Прогресс-Универс, 1993. 

14. Емельянов Ю. Н., Кузьмин Э. С. Теоретические и методические основы социально-

психологического тренинга. — Л.: Изд-во ВРУ, 1983. 

15. Жуков Ю. М., Петровская Л. А., Растяников П. В. Диагностика и развитие 

компетентности в общении. — М., 1990. 

16. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. - СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002 

17. Игры — обучение, тренинг, досуг... / Под ред. В. В. Петрусинского. М.: Новая шк., 

1994. 

18. Лезер Ф. Тренировка памяти. — М.: Мир, 1979. 

19. Ли Д. Практика группового тренинга. — СПб.: Питер, 2001. 
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