
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ВИКЛАДАЧА 

Мета курсу – формування навичок проведення тренінгу особистісного 
зростання, інформаційно-аналітичної діяльності в галузі практичної психології, 
розвиток професійного мислення і самовизначення та їх особистісного 
розвитку. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Теорія і практика вищої школи в Україні», 
«Методика викладання фахових дисциплін», «Педагогічна та професійна 
психологія», «Моделювання діяльності фахівця». Вивчення дисципліни формує 
засади для подальшого опанування студентами дисципліни «Системний підхід 
у вищій школі», «Соціально-психологічний тренінг особисто-професійного 
становлення фахівця», «Сучасні виклики професійної діяльності». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність опанувати моральними, психологічними 
засадамипсихологічного тренінгу викладача, етичним механізмами їх 
формування; його особливостями та шляхами застосування у різних ситуаціях 
професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: технології та техніки аналізу життєвого шляху та рівня розвитку 

особистості; методи прояснення ціннісно-мотиваційної сфери і її розвитку; 
основи організації проведення тренінгів особистісного зростання для різних 
категорій населення; 

уміти: проводити психодіагностику рівня розвитку особистості; 
використовувати психологічні прийоми розвитку впевненості в собі, творчого 
потенціалу; використовувати методи подолання життєвих криз і розвитку 
емоційної стійкості людини; корегувати агресивні манери поведінки; 
встановлювати комунікативний контакт з співрозмовниками; 

володіти: способами і методами самодіагностики і самопроектування 
особистості;  аналізом феноменів спілкування, вмінням орієнтуватися в 
повсякденних і екстремальних ситуаціях при спілкуванні; володіти навиками 
конструктивної поведінки в разі конфлікту і способам його попередження. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Проблеми психології особистості. Життєвий шлях як сукупність 

життєвих занять, життєвих явищ. Розвиток особистості та особистісного 
зростання. Визначальні риси розвинутої особистості. Саморозвиток 
особистості. Поняття психологічного тренінгу та тренінгу особистісного 
зростання.  

Прояснення Я-концепції і виявлення рівня її сформованості. 
Прояснення власних потреб і життєвих цілей. Розробка особистої життєвої 
програми. Розвиток впевненості в досяжності поставлених цілей. Прояснення 
ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток. Соціальні цінності, їх регулятивна 
роль. Класифікація соціальних цінностей. Ціннісні орієнтації.  

Поняття життєвої кризи та складної ситуації. Способи подолання 
внутрішніх конфліктів. Прийоми психотерапії, що сприяють подоланню 
життєвих криз.  



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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