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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Комплексний кваліфікаційний тренінг” є 
складовою програми професійної підготовки спеціалістів, які навча-
ються в МАУП. Вивчення курсу спрямовано на розвиток навичок са-
мопізнання, саморегуляції та професійної компетенції. Курс дисципліни 
націлений на практичне застосування отриманих у ході навчання теоре-
тичних основ психологічної діяльності. 

Психотренінг — це спосіб програмування моделі своєї поведін-
ки і діяльності, це активне групове навчання навикам спілкування 
в житті і суспільстві, адаптації до нових соціальних ролей. Цей курс 
безпосередньо пов’язаний з підтримкою психічного здоров’я людей і 
призначений для психологів, оскільки саме ця професія передбачає 
роботу з великими масами населення.

Мета  курсу: ознайомлення і навчання студентів з основними 
принципами і методами активної групової роботи.

Завдання курсу: 
 1. розгляд теоретичних основ проведення психологічного тренінгу;
 2. Вивчення сучасних методів проведення психотренінгів;
 �. освоєння основних підходів, технологій і методів групової та ін-

дивідуальної форм роботи.
Вимоги до рівня освоєння змісту курсу. студент повинен:
•  знати, за яких умов виникає потреба в психологічному тренінгу: 

закономірності його проведення; 
• використовувати методи тренінгової роботи;
• вивчити особливості і правила проведення психологічного 

тренінгу; 
• мати уявлення про розробку групових занять і підбір матеріалу, 

вважаючи на індивідуальні особливості групи;
• уміти виявляти джерела і умови найбільш ефективної групової 

взаємодії.
Знання, здобуті в результаті вивчення цього курсу, дадуть мож-

ливість свідомо і функціонально впроваджувати у вітчизняну пси-
хологічну практику ефективні методи допомоги людині, групі або 
організації з метою гармонізації професійного та особистісного буття 
людини. Для успішного засвоєння цього навчального курсу слід до-
тримуватись вимог та рекомендацій, викладених в організаційно-ме-
тодичних матеріалах МАУП.
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основними навчально-методичними посібниками з курсу “Комп-
лексний кваліфікаційний тренінг” є видання, наведені у списку літера-
тури.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни 

“КОМПЛЕКСНИЙ  КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  ТРЕНІНГ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль і. Загальна характеристика та основні 
поняття психологічного тренінгу

1 Психотренінг. Мета і завдання
2 основні напрями. Історія розвитку
� основні види тренінгових груп
4 особливості формування груп

Змістовий модуль іі. Планування і методи психологічного 
тренінгу

5 Планування тренінгу
6 Характеристика і зміст тренінгових методів
7 Тренінгові вправи, ігри, психотехніки

Змістовий модуль ііі. Психологічні особливості тренінгової 
групи (т-групи)

8 Характеристика Т-груп
9 особливості групової форми роботи

10 Вимоги до особистості тренера
Змістовий модуль IV. соціально-психологічний тренінг 
як форма розвитку компетентності в спілкуванні

11 Поняття, види й організація соціально-психологічного 
тренінгу (сПТ)

12 особливості соціально-психологічного тренінгу
1� Поняття і розвиток компетентності в спілкуванні 

за допомогою соціально-психологічного тренінгу (сПТ)
14 Тренінг сенситивності
15 Тренінг впливу і протистояння впливу
16 Мотиваційний тренінг

разом годин: 108
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“КОМПЛЕКСНИЙ  КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  ТРЕНІНГ”

Змістовий модуль і. Загальна характеристика та основні 
поняття психологічного тренінгу

Тема 1. Психотренінг. Мета і завдання
Тренінг у системі методів практичної психології. Визначення по-

няття “тренінгу”. Характерні риси тренінгу. Мета і завдання психоло-
гічного тренінгу. Тренінг як один з видів активного навчання. Пере-
ваги тренінгу. Недоліки активних форм навчання. Тренінгові групи. 
Тренінг як метод зміни поведінкового стереотипу людини. Принципи 
тренінгу. Добровільність. рівноправність. Активність. Дослідниць-
ка позиція. Конфіденційність. Завдання тренінгової групи. основні 
правила проведення психологічного тренінгу. Етапи проведення за-
нять. основні процеси.

Література [1; 2; 5; 8; 10; 15; 19; 21; �1; ��]

Тема 2. Основні напрями. Історія розвитку
Етапи розвитку тренінгових груп. Діяльність де сада. Досвід 

А. Мессмера. Лікувальна групова терапія Дж. Пратта. Практика 
групової роботи в психоаналізі (З. Фрейд). Діяльність Я. Морено. 
Гуманістичний напрям. Класифікація та види тренінгових груп. Тра-
диційні і нетрадиційні методи роботи. Інтегративний та еклектичний 
підходи.

Література [1; 2; 5; 8; 10; 15; 19; 21; �1; ��]

Тема 3. Основні види тренінгових груп
Критерії класифікації тренінгових груп. Гештальт-терапія. Іс-

торія розвитку гештальт-терапії. основні теоретичні положення. 
Механізми порушення саморегуляції. рівні невротизації особистості. 
Концепція терапії. основна мета гештальт-терапії. Психотехніки 
гештальт-терапії та їх роль у корекційному процесі. основні проце-
дури. Принципи гештальт-терапії. основні ігри та їх використання. 
основні форми роботи: клієнт-центрована терапія, групо-центрова-
на терапія. Види роботи. Аналітичний підхід. Транзактний аналіз у 
групі. Психодраматичний підхід. Тілесно-орієнтований підхід. Мето-
ди групової роботи в НЛП.

Література [1; �; 5; 7; 10; 1�–15; 17; 18; 22; 24; �4; �5]
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Тема 4. Особливості формування груп
Феномен малої групи. різновид груп. Принципи роботи: 

об’єктивації, активності, вільного простору. особливості роботи в 
малих і великих групах. Кількісний склад учасників. Комплекту-
вання малої тренінгової групи. Вікова однорідність групи. Прийоми 
та методи взаємодії. Групові норми. Єдність і конкуренція в групі. 
Уточнення мотивації. Групова динаміка. Групова дискусія. Мета дис-
кусії. Вибір тем. Функції дискусії. об’єкти діагностики: план роботи, 
розвиток групи, характер взаємовідносин, психічний стан учасників 
групи. Проблема психологічного опору. рольова структура групи. 
стадії розвитку групи. Взаємодія тренера і групи. Взаємозв’язок мети 
тренінгу та структури групи. особистісні якості керівника групи: ав-
тентичність, життєвий досвід. 

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 2�; 25; 28; �1; �8]

Змістовий модуль іі.  Планування і методи психологічного 
тренінгу

Тема 5. Планування тренінгу
Завдання і план тренінгу. система тренінгу. Час проведення 

тренінгу. Технічне обладнання. Посібники та друковані матеріали. 
робота двох. Початок, перерви, закінчення. Вимоги до приміщення, 
де проводиться тренінг. Конспект тренінгу. сценарії тренінгових за-
нять. Загальна характеристика і зразковий сценарій тренінгових за-
нять. Алгоритми і тренінгова робота. ритуали. Приклади ритуалів у 
тренінгу. ритуали і несвідомі механізми психіки. Приклади ритуалів: 
вітання, прощання, аплодисменти і т. д. Ефективність тренінгу. само-
діагностичні процедури в тренінгу. Методи підвищення ефективності 
тренінгових занять.

Література [2; �; 5; 11; 15; 19; 21; �1; ��]

Тема 6. Характеристика і зміст тренінгових методів
Групова дискусія. Ігрові методи. Методи, спрямовані на розви-

ток соціальної перцепції. Методи тілесно-орієнтованої психотерапії. 
Медитативна техніка. Мозковий штурм. Малювання. Демонстрація. 
Тестування. рольова гра. 

Література [2; �; 5; 10; 1�–15; 17; 18; 24; �4; �5]
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Тема 7. Тренінгові вправи, ігри, психотехніки
Вправи, які спрямовані на розвиток взаєморозуміння. Комуніка-

тивні ігри. Вправи, які спрямовані на розвиток впевненості у собі. 
Література [1; �; 5; 7; 10; 14; 15; 18; 22; 24; �4]

Змістовий модуль ііі.  Психологічні особливості тренінгової 
групи (т-групи)

Тема 8. Характеристика Т-груп
Історія розвитку. Дослідження Т-груп. спрямованість групи. Гру-

пові інтереси. система цінностей. Методологія Т-груп. Застосування 
Т-груп в організаціях. Гомогенність та гетерогенність Т-груп.

Література [1; �; 5; 7; 10; 14; 15; 17; 18; 22; 24; �4; �5]

Тема 9. Особливості групової форми роботи
структуровані форми групової роботи. основні поняття. само-

презентація, зворотний зв’язок. Комунікативні навички. Мета і пере-
ваги групової форми роботи. рольові позиції в групі. Поняття групо-
вої згуртованості. Якісний і кількісний склад тренінгових груп.

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 2�; 25; 28; �1; �7]

Тема 10.  Вимоги до особистості тренера
особистісні якості тренера. рівень знань тренера. Види тре-

нерської компетенції. Контекстуальна компетенція. Вербальне пові-
домлення замовника. очікування замовника. роль тренера. Технічна 
компетентність. Комунікативна компетентність. Етичні проблеми 
тренінгової роботи. оцінка ефективності тренінгу.

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 2�; 25; 28; �1; �6]

Змістовий модуль IV. соціально-психологічний тренінг 
як форма розвитку компетентності 
в спілкуванні

Тема 11.  Поняття, види й організація 
соціально-психологічного тренінгу (СПТ)

Визначення сПТ. сПТ як фактор розвитку компетентності в спіл-
куванні. співвідношення понять “групова психотерапія”, “групова 
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психокорекція”, “груповий тренінг”. Форми тренінгу: тренінг спілку-
вання, тренінг сенситивності, ділового спілкування, тренінг спілку-
вання у великій групі.

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 12; 16; 20; 2�; 25; 26; 28; �1; �6]

Тема 12.  Особливості соціально-психологічного тренінгу
Поняття і види соціально-психологічного тренінгу. Мета і задачі 

соціально-психологічного тренінгу. Методи впливу в процесі про-
ведення соціально-психологічного тренінгу. Методика проведення 
соціально-психологічного тренінгу ділового спілкування. основні 
етапи проведення тренінгу. Попередня діагностика комунікативної 
установки членів групи за методикою В. В. Бойко. основні етапи та 
методологія соціально-психологічного тренінгу ділового спілкуван-
ня. особливості проведення тренінгу. Процедура тренінгу. 

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 12; 16; 20; 2�; 25; 26; 28; �1; �6]

Тема 13.  Поняття і розвиток компетентності в спілкуванні 
за допомогою соціально-психологічного тренінгу 
(СПТ)

Поняття і коротка характеристика компетентності в спілкуванні. 
розвиток компетентності в спілкуванні засобами сПТ. Тренінг парт- 
нерського спілкування (ТПс). Визначення ТПс. Зразкова схема і 
сценарій проведення тренінгу. Вправи, спрямовані на розвиток на-
виків партнерського спілкування. Тренінг ділового спілкування. Ви- 
значення ділового спілкування. Зразкова схема і сценарій проведен-
ня тренінгу. Вправи, спрямовані на розвиток навиків ділового спіл-
кування.

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 12; 16; 20; 2�; 25; 26; 28; �1; �6]

Тема 14.  Тренінг сенситивності 
Визначення сенситивності і її основні характеристики. Зразкова 

схема і сценарій проведення тренінгу. Вправи, спрямовані на розви-
ток навиків сенситивності.

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 12; 16; 20; 2�; 25; 26; 28; �1; �6]
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Тема 15.  Тренінг впливу і протистояння впливу

Загальна характеристика тренінгу. Методика розвитку позитив-
ного впливу на особу. Психологічне айкідо. Методи протидії чужому 
впливу. Протистояння маніпулятивній дії на особу.

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 12; 16; 20; 2�; 25; 26; 28; �1; �6]

Тема 16.  Мотиваційний тренінг 

Загальна характеристика тренінгу. Визначення поняття мотив і 
мотивація. способи і засоби мотивації персоналу в організації. Ме-
тодики розвитку і формування позитивної мотивації персоналу в ор-
ганізації.

Література [1; 2; 4; 6; 9; 11; 12; 16; 20; 2�; 25; 26; 28; �1; �6]

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет, мета і завдання курсу.
 2. Історія розвитку психотренінгу.
 �. основні зарубіжні і вітчизняні концепції і напрями.
 4. особливості комплектування груп.
 5. Групові взаємини і взаємодії.
 6. Групова динаміка.
 7. особа тренера.
 8. Помилки проведення тренінгового процесу.
 9. Психодіагностика в психотренінговій роботі.
 10. особливості проведення розігріваючих ігор.
 11. ролеві ігри.
 12. Діагностуючі ігри.
 1�. Психодрама.
 14. “Теорія поля” К. Левіна.
 15. Гештальт-терапія, загальна характеристика.
 16. Психотехніки гештальт-терапії.
 17. Т-групи.
 18. Арттерапія.
 19. Ігротерапія.
 20. Казкотерапія.
 21. Пісочна терапія.
 22. Аутотренінг.
 2�. Тренінги саморегуляції.
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 24. Музикотерапія.
 25. Естетотерапія.
 26. Бібліотерапія. 
 27. Чим обумовлена різниця в підходах до визначення “Психотренін-

гу”?
 28. Принципи класифікації тренінгових груп.
 29. Позитивні і негативні моменти еклектичного підходу.
 �0. Коли і як була заснована в сША Національна лабораторія тренін-

гу?
 �1. Які методи відстежування соціодинамічних процесів використо-

вуються в психотренінгу?
 �2. Як відбувається процес встановлення принципів роботи в групі?           
 ��. Що таке “розігріваюча” гра?
 �4. Наведіть приклади конкретних вправ з метою розігрівання гру-

пи.
 �5. У яких психологічних напрямах і з якою метою використовуєть-

ся ролева гра?
 �6. Які, на вашу думку, існують основні функціональні ролі в психо-

драмі? Назвіть основні принципи гештальт-терапії.
 �7. Дайте загальну характеристику концепції порушень гештальт-те-

рапії.
 �8. Яка роль методів когнітивної терапії в тренінгу соціальних нави-

ків?
 �9. охарактеризуйте основні цикли взаємодії учасників один з од-

ним в Т-групах.
 40. Дайте порівняльну характеристику активній і рецептивній фор-

мам музикотерапії.
 41. Визначте основні механізми дії в бібліотерапії.
 42. Визначте історичне коріння української казки.
 4�. Поясніть, яке значення в корекційному процесі має малювання 

мандал.
 44. Визначте біопсихологічні основи психотренінгу.
 45. Які ви знаєте допоміжні засоби спілкування, що сприяють поліп-

шенню настрою, поведінки і психомоторики дітей?
 46. Визначення сПТ. 
 47. сПТ як фактор розвитку компетентності в спілкуванні. 
 48. співвідношення понять “групова психотерапія”, “групова пси-

хокорекція”, “груповий тренінг”. 
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 49. Форми тренінгу: тренінг спілкування, тренінг сенситивності, ді-
лового спілкування, тренінг спілкування у великій групі.

 50. Мета і завдання соціально-психологічного тренінгу. 
 51. Методи впливу в процесі проведення соціально-психологічного 

тренінгу.
 52. Методика проведення соціально-психологічного тренінгу ділово-

го спілкування. 
 5�. основні етапи проведення тренінгу. 
 54. Попередня діагностика комунікативної установки членів групи 

за методикою В. В. Бойко. 
 55. основні етапи і методологія соціально-психологічного тренінгу 

ділового спілкування.
 56. особливості проведення тренінгу. 
 57. Процедура тренінгу. 
 58. Загальна характеристика тренінгу мотивації. 
 59. Визначення поняття мотив і мотивація. 
 60. способи і засоби мотивації персоналу в організації. 
 61. Методики розвитку і формування позитивної мотивації персона-

лу в організації.
 62. Методика розвитку позитивного впливу на особу. 
 6�. Психологічне айкідо. 
 64. Методи протидії чужому впливу. 
 65. Протистояння маніпулятивній дії на особу.
 66. Тренінг партнерського спілкування (ТПс). Визначення ТПс. 
 67. Вправи, спрямовані на розвиток навиків партнерського спілку-

вання.
 68. Тренінг ділового спілкування. Визначення ділового спілкування. 
 69. Вправи, спрямовані на розвиток навиків ділового спілкування.
 70. Поняття і види соціально-психологічного тренінгу. 
 71. Мета і завдання соціально-психологічного тренінгу. 
 72. Методи впливу в процесі проведення соціально-психологічного 

тренінгу. 
 7�. Методика проведення соціально-психологічного тренінгу ділово-

го спілкування. основні етапи проведення тренінгу. 
 74. основні етапи і методологія соціально-психологічного тренінгу 

ділового спілкування. 
 75. Феномен малої групи. 
 76. різновид груп. 
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 77. Принципи роботи: об’єктивації, активності, вільного простору. 
 78. особливості роботи в малих та великих групах. Кількісний склад 

учасників. 
 79. Комплектування малої тренінгової групи. Вікова однорідність 

групи. 
 80. Прийоми і методи взаємодії. 
 81. Групові норми. Єдність і конкуренція в групі. Уточнення мотива-

ції. 
 82. Групова динаміка. 
 8�. Групова дискусія. Мета дискусії. Вибір тем. Функції дискусії. 
 84. об’єкти діагностики: план роботи, розвиток групи, характер взає-

мовідносин, психічний стан учасників групи. 
 85. Проблема психологічного опору. 
 86. рольова структура групи. 
 87. стадії розвитку групи. Взаємодія тренера і групи. 
 88. Взаємозв’язок мети тренінгу і структури групи. 
 89. особистісні якості керівника групи: автентичність, життєвий до-

свід. 
 90. Принципи тренінгу: добровільність; рівноправність; активність; 

дослідницька позиція; конфіденційність.



1�

ВКАЗІВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ
Навчальним планом дисципліни “Комплексний кваліфікаційний 

тренінг” передбачається контроль засвоєння знань у формі виконан-
ня контрольної роботи реферативного типу й складання іспиту. 

Контрольна робота має на меті виявити ступінь засвоєння студен-
тами теоретичних основ проведення психологічного тренінгу, сучас-
них методів проведення психотренінгів. освоєння основних підходів, 
технологій і методів групової та індивідуальної форм роботи.

Тему контрольної роботи з дисципліни “Комплексний кваліфіка-
ційний тренінг” визначає викладач.

При виконанні контрольної роботи студент має користуватись та-
кими вказівками: об’єм контрольної роботи 12–15 друкованих лист-
ків (А4), 14 шрифтом 1,0 міжрядковий відступ. На титульній сторінці 
наводяться такі відомості:

МіЖРеГіОНАЛЬНА АКАДеМіЯ УПРАВЛіННЯ 
ПеРсОНАЛОМ

Шифр групи, № залікової книжки
ПіБ студента
Домашня адреса, тел.
Місце роботи та посада

КОНтРОЛЬНА РОБОтА

із навчальної дисципліни “Комплексний кваліфікаційний тренінг”

на тему “-----------------”

Науковий ступінь та ПіБ 
викладача

Київ 200-
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самостійну роботу рекомендується проводити рівномірно протя-
гом всього часу вивчення курсу в такій послідовності:

ознайомитися з програмою дисципліни.
ознайомитися з рекомендованою літературою та вибрати базовий 

посібник. Питання, які не висвітлені в цьому посібнику, слід опрацю-
вати за іншими матеріалами.

В процесі роботи за посібниками слід зробити короткий кон-
спект.

Дати відповіді на контрольні запитання і виконати завдання для 
самостійного вивчення.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. “Теорія поля” Курта Левіна.
 2. Т-групи.
 �. Історія розвитку групової терапії.
 4. Тренінг соціальних і життєвих умінь. 
 5. Поведінковий тренінг.
 6. сучасний стан проблеми. 
 7. Повчальні тренінги. 
 8. Тілесно-орієнтована терапія.
 9. Танцювальна терапія.
 10. Аутотренінг.
 11. Емоційно-вольове тренування. 
 12. Психорегулюючий тренінг для спортсменів. 
 1�. Психом’язове тренування для дітей.
 14. Психотонічний тренінг з музичним супроводом.
 15. суфістський напрям. 
 16. Методи Александера.
 17. Естетотерапія.
 18. Арттерапія.
 19. Музикотерапія.
 20. Кінотерапія.
 21. Бібліотерапія.
 22. Вокалотерапія.
 2�. Нейролінгвістичне програмування. 
 24. Психосинтез.
 25. Позитивна психотерапія.
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 26. Використання нетрадиційного підходу. 
 27. Еклектичний підхід у груповій роботі. 
 28. стадії розвитку психотренінгових груп. 
 29. Взаємозв’язок ефективності роботи групи і особи тренера.
 �0. Тренінги особистісного зростання. 
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