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Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Курс «Теорія та методика організації психотренінгу» передбачає 
засвоєння студентами основних положень та відомостей про роль і 
місце тренінгу в системі психологічної допомоги, розвитку 
особистісної та професійної компетентності людини. Вивчення 
основних тренінгових технологій, методів, прийомів і принципів їх 
структурування та використання, опанування прийомами і засобами 
психологічного та психотерапевтичного впливу сприятиме 
формуванню загальної професійної культури та компетентності 
здобувачів, їх готовності до професійної діяльності в галузі 
психології. 
 
Метою вивчення курсу є засвоєння здобувачами вищої оосвіти знань 
з питань планування, організації та проведення соціально-
психологічного психотренінгу, а також оптимізація комунікативних 
можливостей особистості майбутнього психолога, необхідних для 
організації продуктивної взаємодії з іншими людьми в практичній 
діяльності і міжособистісних взаєминах.  
Завданням курсу є ознайомлення студентів з поняттями, 
термінологією та умовами проведення психотренінгу; - 
ознайомлення з теорією психотренінгу; опанування тренінговою 
методикою;- розробка сценаріїв тренінгових занять;  розвиток 
навичок ведення тренінгових занять; формування у майбутніх 
спеціалістів розуміння напрямів застосування теоретичних знань у 
практичній діяльності; створення екопсихологічних умов для 
самопізнання та саморозвитку; визначення власної спеціалізації в 
тренінговій діяльності; оволодіння професійною етикою тренера; 
опанування професійної лексики тренера. 
 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
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платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2183  

Компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової 

новизни та / або практичної значущості.   

ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології.  

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, 

груп, організацій. 

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній 

та груповій роботі, оцінювати якість.  

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності. 

РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями 

адекватності.  

РН11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 
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Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних занять: 

1.ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД ПРАКТИЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ  

Опис теми: Пихологічний тренінг: концептуальні ідеї. Історія 
розвитку та становлення групових методів психологічної роботи. 
Характеристика Т-груп, груп зустрічей. Специфічні риси та основні 
парадигми тренінгу. Концептуальні платформи тренінгу: 
психодинамічна, поведінкова, когнітивна, екзестенційно-
гуманістична, постмодерністська, інтегральна. Переваги та 
недоліки застосування різних підходів в психологічному тренінгу. 
Суб’єктна парадигма психологічного тренінгу. Сучасна психологічна 
практика та роль психологічного тренінгу в ній.  
 

2. ТРЕНІНГ В СИСТЕМІ МЕТОДІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Опис теми:   
Психологічний тренінг як один із активних методів навчання. 

Сфери застосування психологічного тренінгу. Цілі та завдання 
психологічного тренінгу. Переваги групових форм роботи. Розвиток 
самосвідомості як мета тренінгу. Специфічні риси тренінгу. 
Атрибути тренінгу. Тренінг як форма групового впливу. 
Співвідношення понять «групова психотерапія», «групова 
психокорекція», «груповий тренінг» 
 

   3. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРОЦЕДУРНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 
ПСИХОТРЕНІНГУ  
 

Опис теми: Методологічні принципи побудови психотренінгу: 
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 парадигми тренінга: як форма 
дресури; як тренування; як форма активного навчання; як метод 
створення умов для саморозкриття учасників. 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 
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впровадження отриманих знань, умінь, навичок). 
 

4.  РІЗНОВИДИ ТРЕНІНГІВ 

Опис теми: Види, цілі, завдання психологічних тренінгів. 
Критерії їх класифікації. Характеристика тренінгової групи. Типи 
тренінгових груп. Поняття про «Мозковий штурм» Корпоративні 
тренінги. Поняття про коучінг. Ділові і організаційно-розумові ігри. 
Тренінг асертивності. Тренінг комунікативності. Тренінг 
переговорів. Відеотренінг. Тренінги особистісного росту. Бізнес-
тренінги. Тренінг підготовки персоналу. Тренінг продажів. 

Тренінг особистісного зростання. Тренінг психоаналітичної 
орієнтації. Тренінг біхевіористської орієнтації. Тренінг гуманістичної 
орієнтації. Тренінг когнітивістської орієнтації. Профілактичні 
тренінги. 

 
5. ПСИХОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ГРУПІ.  

 
Опис теми . Загальні уявлення про стадії розвитку групи в 

тренінгу. Тренінгова група як колективний суб’єкт. Ключові ознаки 

та динаміка розвитку колективного суб’єкта тренінгової взаємодії. 

Стадії розвитку тренінгової групи. Форми управління груповою 

динамікою (директивна, недирективна, фасилітативна). Групи зі 

спонтанною і керованою динамікою. Феномени групової динаміки та 

їх урахування в різних видах тренінгів. Групова напруга. Групова 

єдність. Поняття про групову згуртованість. Групові норми. 

Особистісна динаміка учасника тренінгу. 

 

6. ПЛАНУВАННЯ ТА МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПРОВЕДЕННЯ 
ТРЕНІНГУ 

Опис теми: Планування, підготовка та організація 

психологічного  тренінгу. Плановий, сценарний, модульний, 

проектний, модельний просторовий та процесуальний підходи до 

формування макроструктури тренінгу. Спонтанний, асоціативний, 

технологічний підходи до створення тренінгу. Особливості 

укладання тренінгової програми. Структура тренінгової 

програми/заняття. Основні частини/етапи тренінгу: вступна, 

основна та завершальна (рефлексивна). Логіка взаємозв’язку між 

різними етапами тренінгу та видами роботи, їх сумісність, 
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відповідність етапу групової динаміки. Змістове наповнення 

тренінгу. Розподіл часу. 

    7. ОСНОВНІ МЕТОДИ, ТЕХНІКИ ТА ІНСТУМЕНТИ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ.  

 
Опис теми: Загальне уявлення про методи та техніки 

групової роботи. Сутність тренінгових методів та технік. Активні 

та інтерактивні, вербальні та невербальні, загально психологічні 

та специфічні тренінгові методи. Специфіка, переваги та недоліки 

ділових методів, групової дискусії, тренінгових вправ, ігрових 

методів, психогімнастики, проективних методів, кейс-методу, 

методів розвитку соціальної перцепції, методів тілесно-орієнтовано 

психотерапії, медитативних технік, арт-терапії, музичної терапії. 

Методи роботи з минулими, актуальними, передбачуваними 

подіями. Візуалізація та психологічна метафора  як інструмент 

психолога в тренінгу. 

 

8. ЕКОПСИХОЛОГІЯ ТА ЕТИКА ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНІНГУ 

Опис теми: Екопсихологічний супровід учасників тренінгу. 

Основні вимоги до учасників психологічного тренінгу. Етика 

тренінгової взаємодії. Рольовий розподіл у групі, його чинники. 

Основні ролі та функції тренера. Стиль керівництва тренінговою 

групою. Нестандартні та кризові ситуації у тренінгу. Моніторинг 

ефектів тренінгу: актуальних та відстрочених. Оцінка 

ефективності тренінгу. Оцінка ефективності групових форм 

психологічної роботи. Оцінка ефективності як інструмент 

моніторингу, удосконалення та трансформації тренінгових 

програм. Критерії оцінки психологічного тренінгу. Очевидні та 

критеріальні результати тренінгу. Рефлексія учасників і тренера як 

засіб оцінки тренінгу. Психодіагностичні методи оцінювання 

ефективності тренінгу. Анкета учасника тренінгу. Аналіз 

психологічного тренінгу. Самоаналіз тренерської діяльності. 

 

9. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ТА ПРОФЕСІЙНА 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТРЕНЕРА ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ. 
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 Портрет тренера. Сучасні вимоги до професіоналізму та 

особистості тренера. Мислення, світогляд, етика тренера. 

Розвиток самосвідомості як умова підвищення професійної 

компетентності тренера в сучасних умовах. Полімодальнісний 

підхід у підготовці тренера. Особливості професійної підготовки 

тренера в Україні: освіта, досвід, вимоги до сертифікації та 

акредитації. Галузеві вимоги до кваліфікації та компетентності 

тренера. 

10. ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ . 

Тренінг як форма роботи практичного психолога в освіті. Групові 

методи в роботі практичного психолога закладу освіти. 

Особливості проведення тренінгів з дітьми різного віку. 

Спрямованість і тематика тренінгів в закладах дошкільної, 

загальної середньої та вищої освіти (тренінг самопізнання, 

розвитку комунікативних навичок, згуртованості колективу, 

креативності, толерантності). 

 

 

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ: 

Тема 1. (2/  години)   
Історичний огляд виникнення тренінгової практики. Мета, завдання 

та принципи психологічного тренінгу. Психологічний тренінг, як 

інструментальна дія.  Особистісна динаміка учасників. Ведучий 

психологічного тренінгу. Переваги та недоліки застосування різних 

підходів в психологічному тренінгу. Суб’єктна парадигма 

психологічного тренінгу. Сучасна психологічна практика та роль 

психологічного тренінгу в ній.  

Практичні завдання: 

Робота з психологічним словником над поняттями: Т-група, тренінг 

соціально-психологічний, Курт Левін, групова динаміка, інтеграція 

групова. 

 

Презентація та обговорення результатів дослідження, проведеного 
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студентами групи, на тему: «основні парадигми психологічного 
тренінгу?» 

Тема 2. (2 / 2 години) 

Психологічний тренінг як один із активних методів навчання. 

Сфери застосування психологічного тренінгу. Цілі та завдання 

психологічного тренінгу. Переваги групових форм роботи. 

Специфічні риси тренінгу. Атрибути тренінгу. Тренінг як форма 

групового впливу. Співвідношення понять «групова психотерапія», 

«групова психокорекція», «груповий тренінг» 

 

Аналіз відеоповідомлень на тему «Атрибути тренінгу» 

.  
Тема 3. (2 / 2 години) 

 
 Загальні методологічні принципи побудови психотренінгу. 

Основні парадигми тренінга: як форма дресури; як тренування; як 

форма активного навчання; як метод створення умов для 

саморозкриття учасників.  

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). 

 

Обговорення реферативних повідомлень на тему «Процедурні  

складові соціально –психологічного тренінгу». « Технології 

психологічного тренінгу». 

 

Тема 4. (2 / 2 години) 

 

Критерії їх класифікація  тренінгів. Види, цілі, завдання психологічних 

тренінгів. Характеристика тренінгової групи. Типи тренінгових 

груп. Поняття про «Мозковий штурм» Корпоративні тренінги. 

Поняття про коучінг. Ділові і організаційно-розумові ігри. Тренінг 

асертивності. Тренінг комунікативності. Тренінг переговорів. 

Відеотренінг. Тренінги особистісного росту. Бізнес-тренінги. 
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Тренінг підготовки персоналу. Тренінг продажів. 

Тренінг особистісного зростання. Тренінг психоаналітичної 

орієнтації. Тренінг біхевіористської орієнтації. Тренінг гуманістичної 

орієнтації. Тренінг когнітивістської орієнтації. Профілактичні 

тренінги. 

 
Презентація та обговорення результатів дослідження, проведеного 
студентами групи, на тему: «Види соціально-психологічних 
тренінгів» 

 

Тема 5. (2 / години) 

 

Поняття групової динаміки. Стадії розвитку групи в тренінгу. 

Тренінгова група як колективний суб’єкт. Ознаки та динаміка 

розвитку колективного суб’єкта тренінгової взаємодії. Стадії 

розвитку тренінгової групи. Форми управління груповою динамікою 

(директивна, недирективна, фасилітативна). Групи зі спонтанною і 

керованою динамікою. Феномени групової динаміки та їх урахування в 

різних видах тренінгів. Групова напруга. Групова єдність. Поняття 

про групову згуртованість. Групові норми. Особистісна динаміка 

учасника тренінгу. 

 

Презентація та обговорення реферативних повідомлень про 
групову динаміку в тренінгу.  
 

 

Тема 6. (2 /2 – години) 

Організація психологічного  тренінгу. Особливості укладання 

тренінгової програми. Структура тренінгової програми/заняття. 

Основні частини/етапи тренінгу: вступна, основна та завершальна 

(рефлексивна). Логіка взаємозв’язку між різними етапами тренінгу 

та видами роботи, їх сумісність, відповідність етапу групової 

динаміки. Змістове наповнення тренінгу. Розподіл часу. Шерінг. 

Презентація та обговорення результатів дослідження, проведеного 
студентами групи, на тему: « Структура соціально-психологічних 
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тренінгів» 
Тема 7. (2 / - години) 

Техніки, прийоми та інструменти соціально-психологічних 

тренінгів їх сутність. Активні та інтерактивні, вербальні та 

невербальні, загально психологічні та специфічні тренінгові методи. 

Специфіка, переваги та недоліки ділових методів, групової дискусії, 

тренінгових вправ, ігрових методів, психогімнастики, проективних 

методів, кейс-методу, методів розвитку соціальної перцепції, 

методів тілесно-орієнтовано психотерапії, медитативних технік, 

арт-терапії, музичної терапії. Візуалізація та психологічна 

метафора  як інструмент психолога в тренінгу. 

 

Тема 8. (2 / - години) 

Основні ролі та функції тренера. Стиль керівництва 

тренінговою групою. Нестандартні та кризові ситуації у тренінгу. 

Моніторинг ефектів тренінгу: актуальних та відстрочених. Оцінка 

ефективності тренінгу. Оцінка ефективності групових форм 

психологічної роботи. Оцінка ефективності як інструмент 

моніторингу, удосконалення та трансформації тренінгових 

програм. Критерії оцінки психологічного тренінгу. Очевидні та 

критеріальні результати тренінгу. Рефлексія учасників і тренера як 

засіб оцінки тренінгу. Психодіагностичні методи оцінювання 

ефективності тренінгу.  

 

Розробка здобувачами вищої освіти анкети учасника тренінгу. 

Аналіз психологічного тренінгу. Проведення самоаналізу тренерської 

діяльності. 

Тема 9. (2 / - години) 

 Місце тренінга в системі роботи практичного психолога закладу 

освіти. Групові методи в роботі практичного психолога закладу 

освіти Особливості проведення тренінгів з дітьми різного віку. 

Спрямованість і тематика тренінгів в закладах дошкільної, 

загальної середньої та вищої освіти (тренінг самопізнання, 

розвитку комунікативних навичок, згуртованості колективу, 

креативності, толерантності). 
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Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Взаємодія з людьми, загальнокультурна грамотність, здатність до 

навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, навички 

усного та письмового спілкування, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки, організаторські здібності та ін. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання: демонстрація, навчальна дискусія, дебати; 

технології викладання: тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних 

ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 

дослідження, навчання на основі досвіду, аналіз кейсів та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 

 
      Для досягнення цілей та завдань курсу здобувачам вищої освіти 
потрібно вчасно виконати завдання пов’язане із пошуком інформації 
стосовно вибраної професійної діяльності, оформити у 
презентаційний вигляд та представити-захистити перед групою 
студентів; вчасно здати модульні контролі знань. 
      Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
студентів шляхом проставлення балів за визначеними критеріями, 
що вчасно доводяться здобувачам освіти. Також, студент під 
наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу. 
За вчасне та якісне створення презентаційного завдання, студент 
отримує такі обов’язкові бали: 
- 10 балів за вчасне (згідно визначеного графіка) виконання 
завдання; 
- 10 балів за якісне оформлення завдання; 
- 20 балів за представлення завдання; 
- 20 балів за захист та відповіді на запитання. 
 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
 
Усього 100 балів. 
 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання 
рефератів, розробку програм тренінгів, есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему можуть дослідницької роботи 
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вибрати самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали 
студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції 
з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тестах 
300 запитань різної складності: в одному білеті: рівень 1 – 25 
запитань по 0,6 балів (12 балів), рівень 2 – 4 запитання по 1,5 балів 
(6 балів), рівень3 – 1 запитання (2 бали). Усього – 20 балів.  
 
Якщо здобувача вищої освіти не влаштовують оцінки, отримані на 
модульних контролях, він може замість них складати підсумковий 
тест. 
Підсумковий тест проходитиме у формі тестування. У тесті 40 
запитань різної складності: рівень 1 – 30 запитань по 0,9 бала (24 
бали), рівень 2 – 9 запитань по 1 балу (9 балів), рівень 3 – 1 
запитання по 4 бали (4 бали). Усього – 40 балів. 
Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення 
поточного та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм 
подання апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Поєднання навчання та досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, 
а також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. Здобувачі вищої освіти можуть 
використовувати отримані вміння з даного предмету для 
проведення прикладних та емпіричних досліджень в галузі психології 
та психотерапії адитивної поведінки.  
В освітньому процесі використовуються методи психодіагностики 
та психокорекції, а також новітні методики в галузі психології 
організації та проведення соціально психологічного тренінгу. 

Інформаційні ресурси 

 
Основна література 
 
1. Афанасьєва Н. Є. Теоретико-методологічні основи соціально-
психологічного тренінгу : Навчальний посібник / Афанасьєва Н. Є., 
Перелигіна Л. А. Харків: УЦЗУ, 2008. 251 с. 
2. Вачков И. В. Психологический тренинг: методология и методика 
проведения / И. В. Вачков. М. : Эксмо, 2010. 560 с. 
3. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. 
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Психологический тренинг как инструментальное действие / Т. В. 
Зайцева. Спб. : Речь, М. : Смысл, 2002. 116 с. 
4. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг / Марасанов 
Г. И. М. : Когито-Центр, 2001.  249 с. 
5. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. 
Посіб. К. МАУП, 2006. 175 с. : ил. 
6. Мороз Л. І. Професійно-психологічний тренінг : Підручник для 
студ. ВНЗ / Мороз Л. І., Яковенко С. І. Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. 
251 с. 
7. Пахальян В. Э. Групповой психологический тренинг : Учебное 
пособие / Пахальян В.Э. СПб. : Питер, 2006. 224 с. : ил. 
8. Перепелюк Т. Д. Організація і методика соціально-психологічних 
тренінгів: навчальний підручник / Т. Д. Перепелюк, І. С. Ільченко, 
Умань : видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. 255 с. 
9. Технологія тренінгу / Упоряд. : О. Главнік, Г. Бевз / За заг. ред. С. 
Д. Максименка К. : Главник, 2005. 152 с. 
10. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. 
Пер. с нем. / Фопель К. М. : Г енезис, 2003. 272 с. 
 
Додаткова література 
1. Беседин А.Н. Липатов И. И., Тимченко А.В., Шапарь В.Б. Книга 
практического психолога: Часть І. X. РИП «Оригинал», фирма 
«Фортуна пресс», 1996. 424 с. 
2. Болотова А.К. Прикладная психология: Учеб. для вузов / 
А.К.Болотова, И.В. Макарова. М.: Аспект Пресс, 2001. 
3. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. Харків, 
1996. 
4. Васильев Н.Н. Тренинг преодоления конфликтов. СПб: Речь, 2007. 
174с. 
5. Василькевич Х.М., Козій М.В. Урок психологічного розвантаження в 
школі: Методичний посібник. Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. 43 
с. 
6. Васьковская С.В. Психологическое консультирование: 
Ситуационные задачи / С.В. Васьковская, П.П. Горностай. К.: Вища 
шк., 1996. 
7. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога: 
учебно-методическое пособие. 2-е изд., доп. М.: Ось-89, 2006. 224 с. 
(Практическая психология). 
8. Вачков И.В. Основи технологии группового тренинга. 
Психотехники: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательство «Ось-98», 2000. - 224 с. 
9. Высокиньска-Гонсер Т. Поведение группового психотерапевта 
//Групповая психотерапия /Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. - 
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М.: Медицина, 1990, С. 160 171. 
10. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. СПб.: 
Издательство «Речь», 2004, 256 с. 
11. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 168 с. 
12. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая 
психотерапия. 5-е изд. М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. 
464 с. (Серия «Gaudeamus»).14 
13. Лабунская В.А. О структуре социально-перцептивной 
способности личности // Вопросы психологии межличностного 
познания и общения. Краснодар, 1983. С. 63 – 71. 
14. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально- 
психологический тренинг. М.: Изд-во МГУ, 1987. 302 с. 
15. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. 2-
е изд., дополи, и перераб. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 640 с. 
16. Рогов Е.И. Психология общения. М.: ВЛАДОС, 2001. 
17. Роджерс К.Р. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. М.: МГУ, 
1984. С. 108. 
18. Рудестам К. Групповая психотерапия СПб.: Питер Ком, 1998 
384с. (Мастера психологии). 
19. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для 
ведущего: Практическое пособие: Пер. с нем. 6-е изд. М.: Генезис, 
2008. 256 с.: ил. 
20. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне 
соціально-психологічне навчання: Навч.посіб. К.: Вища школа, 2004. 
 
Інтернет-ресурси: 
 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/  
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. 
Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. URL: 
http://www.libr.rv.ua/ 
3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. URL: http://cbs.rv.ua/ 
4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75) / [Електронний ресурс]. URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
5. Психологічний сайт. / [Електронний ресурс]. URL: 
http://psychology.net.ru/ 
6. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 
7. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
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http://psy.com.ru 
8. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://www.pssp.nm.ru/ 
9. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://www.pssp.nm.ru/ 
10. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://psihogarmonik.narod.ru/ 
11. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://old.weblist.ru/russian/Social_science/Psychoanalysis 
12. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://passion.sitecity.ru/  
13. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/  
14. Психологія та соціологія. [Електронний ресурс]. URL: 
http://tipolog.narod.ru/index.html 
15. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://psy.piter.com/ 
16. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://psychology.net.ru/ 

17. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. URL: 
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 
 

Дедлайни та перескладання 

   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. Оголошення стосовно 
дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного Положення про неформальну та 
інформальну освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 
Зокрема студенти можуть виконувати поставлені завдання, 
користуючись будь-якими валідними методиками та корекційними 
програмами. 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

 

http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/
http://psy.ft.inc.ru/index.shtml
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
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До викладання курсу долучені викладачі кафедри. Викладач цього 
курсу, Ставицька О.Г., має практичний досвід проведення соціально-
психологічних тренінгів. Ставицька О.Г. має сертифікат « Тренера 
освітніх тренінгів» та є спікером в компанії « Бізнес-Академія» м. 
Луцьк. У 2021 році пройшла підготовку за напрямком « Психіатрична 
пропедевтика» Львівського інституту ментального здоров»я.  
Сертифікат УСП. 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі вищої освіти виконані навчальні завдання самостійно 
перевіряють на виявлення текстових запозичень через 
університетську платформу MOODLE  
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   
В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – 
за порушення принципів академічної доброчесності викладач може 
накладати санкції: зниження балів, повернення роботи на 
доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
 

Вимоги до відвідування 

 
Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну 
причину, то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 
заняття.  
      При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3649 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу планується 
оновлювати щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 
наукових досягнень у галузі психології. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у 
галузі психологічної, патопсихологічної та медико-клінічної  
практики щодо  організації та проведення тренінгів. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 

 
Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
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академічну мобільність: 
- Положення про академічну мобільність учасників освітнього 

процесу Національного університету водного господарства та 
природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 
академічної мобільності в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

 
Здобувачі  можуть отримати доступ до таких міжнародних 
інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-
avtoram 
- База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-
dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

  

 

Лектор    Ставицький О.О., доктор психол. наук, професор 

Ставицька О.Г., кандидат психол. наук, доцент 
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