
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ВИКЛАДАЧА  
Мета курсу — теоретичне та практичне вивчення закономірностей 

формування особистості, психічних і поведінкових проявів, внутрішніх 
конфліктів, негармонійних міжособистісних стосунків. Оволодіння 
тренінговими технологіями.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами, як: психологія 
вищої школи, педагогічна майстерність, методичний тренінг.  

         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати методологію теоретичних та 
експериментальних досліджень у галузі психології (екстремальної психології, 
психології діяльності в особливих умовах); володіння знаннями про сучасні 
інтерактивні методи та форми навчання; здатність використовувати 
науковотеоретичні та науковопрактичні психологічні ресурси для рішення 
практичних завдань у галузі професійної діяльності; вміння та здатність 
діагностувати особливості психіки (включно і особливості особистості: 
мотивацію, пізнавальні процеси, емоційну регуляцію поведінки), 
операційносмислову структуру професійного досвіду.  

         Програмні результати навчання:  
знати: загальні принципи проведення СПТ; прийоми та техніки впливу, які 

використовуються у різних психологічних школах; характеристику умов 
ефективного тренінгового процесу; особливості поведінкових та емоційних 
проявів, що характерні для різних груп.   

вміти: виділяти та адекватно аналізувати особливості поведінкових та 
емоційних порушень; застосовувати психологічні знання на практиці; робити 
аналіз психологічних ситуацій, які виникають в учнівському середовищі, в різних 
обставинах; проводити тренінг з будь якими групами учнів; знаходити шляхи 
психологічного впливу для учнівської молоді.   

володіти: навичками аналізу психологічних першоджерел (літератури); 
збору, обробки та інтерпретації психологічної інформації; проведення тренінгів 
різної спрямованості, з різним методологічним підґрунтям та для різних 
категорій замовників.  

Зміст навчальної дисципліни:  
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ як виду активного соціально-
психологічного навчання. Визначення тренінгу, класифікація видів тренінгу. 
Методологічна основа СПТ. Вимоги до умов проведення різних видів тренінгу. 
Цілі та завдання тренінгу на сучасному етапі розвитку суспільства. Можливості 
використання тренінгових технологій у підрозділах МНС.   

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО- 



ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ. Можливості застосування тренінгу з точки 
зору різних психологічних шкіл та напрямків. Теоретична обумовленість 
різноманітних тренінгових програм. Розвивальні, поведінкові та 
психотерапевтичні тренінгові технології, можливості їх використання та 
ефективність в різних групах. Вимоги до особистості та професійній кваліфікації 
тренера.   

ОСНОВНІ ФАЗИ ТА МЕТОДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СПТ 
РІЗНИХ НАПРЯМКІВ. Ознайомлення з тренінговими техніками, які 
використовуються на підґрунті різних психологічних напрямків: біхевіоризм, 
психоаналіз, когнітивна психологія, гуманістична психологія, НЛП, позитивна 
психологія та ін.   

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОГО ПРОЦЕСУ У СПТ. Роль психолога- 
тренера в організації групового процесу. Загальні принципи роботи з групою, 
динаміка групового процесу, подолання опору окремих членів групи чи всієї 
групи, етапи розвитку групи, правила закінчення групового процесу, оцінювання 
ефективності групової роботи тренером та членами групи. Вимоги до 
особистості і підготовки тренера. Особливості ко-тренера.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, загальний обсяг 
90 годин, у тому числі 36 практичних занять, 45 години самостійної роботи та 11 
годин індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік.  
  


