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ВСТУП 

   Посібник підготовлено відповідно  до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів напряму 016 Спеціальна освіта. 

  Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни 

«Технології тренінгової роботи». 

    Мета вивчення курсу: засвоєння студентами основних теоретичних 

положень, оволодіння методикою проведення тренінгів та формування у них 

практичних умінь та навичок організації та проведення тренінгових занять.  

 Завдання: 

- вивчення теоретичних аспектів методики проведення соціально–

психологічного тренінгу; 

- ознайомлення з організаційними аспектами, зі стадіями системного 

підходу до соціально–психологічного тренінгу; 

- формування в студентів уявлення про сутність та специфіку 

психотренінгового заняття, умінь та навичок підготовки та проведення 

тренінгових занять.  

Згідно з вимогами студент оволодіває такими компетентностями: 

- загальнопредметними: знання історії виникнення, розвитку тренінгової 

роботи та структури тренінгу; розуміння основних напрямків тренінгів 

(видів), його специфічних рис і парадигм. 

- фаховими: уміння застосування моделі соціально–психологічного 

тренінгу в практичній роботі, використання різних форматів групової 

роботи та здійснення діагностики та самодіагностики професійної 

придатності та ефективного застосування в практичній діяльності 

методики проведення соціально–психологічного тренінгу. 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ 

           Тема: Поняття тренінгу: історія, принципи, види, структура 

 Мета: 

а) дидактична: усвідомити сутність тренінгу, історію його виникнення, 

принципи організації, види та структуру; 

б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати 

почуття інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, 

прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної ерудиції. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, розповідь, 

приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково–

пошуковий, пошуковий). 

Дидактичні засоби навчання: структурно-логічні схеми: «Види 

тренінгів», «Структура тренінгу», презентація. 

Література: 

 1.     Вачков И.  В. Основы технологии группового тренинга. 

Психотехники: Учебное пособие – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство «Ось – 89», 2000. – 224 с. (Практическая психология). 

2.     Мілютіна К. Л. Теорія і практика психологічного тренінгу. – К. : 

Видавництво МАУП, 2006. – 175 с. 

3.     Пахальян В. Э. Групповой психологический тренинг: Учебное 

пособие. – СПб. : Питер, 2006. – 224 с. 

4.     Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н. Ю. Хрящевой. – СПб. : 

«Речь», Институт Тренинга, 2000. – 256 с. 

5.     Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб. : Изд–во «Питер», 

2000. – 384 с. – (Серия «Мастера психологии»). 

6.     Сидоренко Е. В. Технологии создания тренингов. От замысла к 

результату. – СПб. : Издательство «Речь»; ООО «Сидоренко и Ко», 2008. – 336 

с. 

7.     Ситников А. П. Акмеологический тренинг: теория, методика, 

психотехнологии. – М., 1996. – 428  
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Електронні ресурси: 

 

Лекція Тренінги [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://freedocs.xyz/docx–437938129 

 

Соціально-психологічний тренінг  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ua-referat.com/ 

 

Тренінг — ефективний метод групової роботи [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: school2barvincom.klasna.com/.../trening--efektivnii-metod.h... 

 

Зміст і структура тренінгу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

llt.multycourse.com.ua/ua/page/19/68 
 

Психологічний тренінг [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

u.osvita.ua/vnz/rerports/psychology/10044/ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми:  Поняття тренінгу: історія, принципи, види, 

структура. 

3. Повідомлення мети та основних завдань заняття :  

Мета: 

  а) дидактична: усвідомити сутність тренінгу, історію його 

виникнення, принципи організації, види та структуру; 

 б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати 

почуття інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, 

прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної ерудиції. 

Завдання:  

1. З’ясувати сутність тренінгу і його функції в соціальній роботі. 

2. Розкрити історію виникнення та розвитку тренінгової роботи. 

3.      Визначити основні напрямки тренінгів (види) та їх специфічні риси 

і парадигми. 

4. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня 

знань: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjBnNK4zJ3hAhXXRRUIHQfGDQwQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffreedocs.xyz%2Fdocx-437938129&usg=AOvVaw0khATGgJ0xQVJABBq1LWro
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjBnNK4zJ3hAhXXRRUIHQfGDQwQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffreedocs.xyz%2Fdocx-437938129&usg=AOvVaw0khATGgJ0xQVJABBq1LWro
https://freedocs.xyz/docx-437938129
https://freedocs.xyz/docx-437938129
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwijipPkxp3hAhUCVBUIHeGNAXEQFjAGegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3&usg=AOvVaw3xhKkDIlEI9-wCwRDzf2aJ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwijipPkxp3hAhUCVBUIHeGNAXEQFjAGegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3&usg=AOvVaw3xhKkDIlEI9-wCwRDzf2aJ
http://ua-referat.com/
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiBoqmcyZ3hAhWhQxUIHRacBjIQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fllt.multycourse.com.ua%2Fua%2Fpage%2F19%2F68&usg=AOvVaw1RznFjn2OzmE91ms3N7D03
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiBoqmcyZ3hAhWhQxUIHRacBjIQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fllt.multycourse.com.ua%2Fua%2Fpage%2F19%2F68&usg=AOvVaw1RznFjn2OzmE91ms3N7D03
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Запитання до студентів «Що ви знаєте про тренінги?», «З якою метою 

вони проводяться?».  

5. Мотивація навчальної діяльності студента: запитання до студентів 

«Навіщо ми вивчаємо дану тему?». Для розширення педагогічної ерудиції, для 

усвідомлення сутності основних категорій теми, для з’ясування ролі тренінгів 

у навчально–виховному процесі та в соціальному житті людини.  

6. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення 

дидактичної і виховної мети. Їх зміст і послідовність:  

1. Поняття тренінгу і його функції в соціальній роботі. 

2. Історія виникнення та розвитку тренінгової роботи. 

3. Основні напрямки тренінгів (види). 

4. Специфічні риси і парадигми тренінгу. 

5. Принципи організації і проведення тренінгів. 

7. Підведення підсумків заняття:  Тренінг – це сукупність прийомів і 

способів, спрямованих на розвиток у людини тих або інших навичок і умінь. 

У залежності від мети тренінги поділяються на різні види. Вони мають 

специфічні риси і парадигми. Ефективність тренінгу залежить від багатьох 

факторів, серед яких особливе місце посідає дотримання принципів організації 

і проведення тренінгів.  

8. Самостійна робота. Домашнє завдання: проаналізуйте зміст лекції 

та дайте відповіді на такі запитання:  

1. Що таке тренінг? 

2. На які види поділяються тренінги? 

3. Зробіть порівняльний аналіз психологічного і соціально–

психологічного тренінгів. Визначте спільні та відмінні ознаки. 

Зміст теми 

Термін «тренінг» (від англ. train, training) має багато значень.   

Педагогічний енциклопедичний словник дає таке трактування поняттю 

«психологічний тренінг»: «галузь практичної психології, орієнтована на 
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використання активних методів групової психологічної роботи з метою 

розвитку компетентності у спілкуванні». 

Тренінг – це сукупність прийомів і способів, спрямованих на розвиток у 

людини тих або інших навичок і умінь. 

 Одним з перших, хто почав використовувати тренінги, був Дейл 

Карнегі, що заснував у 1912 році «Дейл Карнегі навчання». У цьому центрі 

проводилися і досі проводяться тренінги з розвитку навичок публічного 

виступу, впевненості в собі, взаємодії між людьми та ін. 

У 1946 році Курт Левін разом з колегами в Бетелі (США) заснували 

тренінгові групи (Т–групи), спрямовані на підвищення компетентності в 

спілкуванні.   

У 1954 році з'являються тренінгові групи, орієнтовані на з'ясування 

життєвих цінностей людини, посилення почуття її самоідентичності, вони 

отримали назву груп сенситивності. 

У 60–і рр. виникає рух тренінгу соціальних і життєвих умінь, який 

застосовувався для професійної підготовки вчителів, консультантів, 

менеджерів з метою психологічної підтримки та розвитку. Він спирається на 

традиції гуманістичної психології К. Роджерса. 

У вітчизняній психології склалася традиція позначати ті види тренінгу, 

об'єктом впливу в яких є якості, властивості, вміння, здібності і установки, які 

проявляються у спілкуванні, соціально–психологічним тренінгом. Це поняття 

ввів в ужиток М. Форверг. 

У 70–і рр. в Лейпцігському і Йенському університетах під керівництвом 

М.Форверга був розроблений метод, названий соціально–психологічним 

тренінгом.   

Соціально–психологічний тренінг отримав широке поширення й у 

вітчизняній практиці. Перша в країні монографія, присвячена теоретичним і 

методичним аспектам соціально–психологічного тренінгу, була опублікована 

Л. А. Петровською в 1982 р. 
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 «Психологічний тренінг» стосується психологічних навичок: 

саморегуляції, розвитку власної особистості, спілкування тощо, включаючи 

професійні навички, особливо важливі для тих, хто працює з людьми. 

Соціально–психологічний тренінг (СПТ) займає проміжне становище, 

він спрямований на зміни і у свідомості, і у формуванні навичок. СПТ 

найчастіше спрямований на зміну соціальних установок і розвиток умінь і 

досвіду в області міжособистісного спілкування. 

Метою соціально–психологічного тренінгу є підвищення 

компетентності у спілкуванні.   

Напрямки тренінгів: 

– тренінги особистісного зростання; 

– тренінги спілкування; 

– бізнес–тренінги. 

Популярні також тренінги ведення переговорів, вирішення конфліктних 

ситуацій, формування команд, ефективного управління і т.п. 

Бізнес–майстерня – новітній  вид бізнес–тренінгу. Як і в бізнес–тренінгу, 

в ній чергуються форми активності, від міні–лекції до ділових і рольових ігор. 

Істотна відмінність – учасники самостійно створюють програму навчання під 

час майстерні, діючи в рамках теми, часу і досвіду.   

Специфічні риси і парадигми тренінгу  

 Науковець О.О. Горбатова  виділяє такі специфічні риси: 

1. Наявність постійного складу групи.   

2. Присутність групового тренера.  

3. Наявність мети тренінгу. 

4. Чітка просторово–часова організація тренінгу. 

5. Дотримання загальногрупових норм. 

6. Використання активних методів роботи. 

7. Орієнтація на внутрішні процеси. 

8. Наявність зворотнього зв'язку. 

9. Атмосфера психологічної безпеки. 
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10. Наявність креативного середовища. 

Натомість, А.Г. Грецов визначає наступні характерні риси: 

1. Дотримання принципів групової роботи:  

– активність учасників;  

– партнерське спілкування, що допускає визнання цінності особистості 

кожного з учасників;  

– дослідницька позиція учасників у процесі групової роботи;  

–   можливість об'єктивного погляду на свою поведінку очима інших 

людей, засобом чого виступає зворотній зв'язок. 

2. Застосування активних методів групової роботи, до яких відносить 

ігри й групові дискусії. 

3. Акцент на взаєминах учасників групи. Система стосунків, що 

складається між учасниками групи під час роботи, називається груповою 

динамікою. 

4. Наявність більш–менш постійної групи. Пропуски зустрічей не 

вітаються, а обговорювати події, що відбуваються в групі, за її межами 

забороняється, оскільки це призводить до втрати тієї емоційної «енергії», яка 

повинна витрачатися в процесі роботи. 

5. Просторова організація спрямована на те, щоб забезпечити найкращі 

можливості для інтенсивного спілкування учасників і звести до мінімуму 

зовнішні відволікаючі чинники. 

6. Спрямованість на психологічну допомогу учасникам групи. Результат 

тренінгу не зводиться до формування в учасників системи знань і умінь, 

велике значення має суб'єктивне поліпшення психічного стану і отримання 

імпульсу подальшого саморозвитку. Тому разом з об'єктивними критеріями 

результативності тренінгів розглядаються і суб'єктивні. 

7. Атмосфера розкутості й свободи спілкування. Спілкування в умовах 

СПТ інтенсивніше, емоційніше, більш відкрите і щире, ніж у звичайних 

міжособистісних контактах. На початкових етапах роботи з групою основним 
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завданням ведучого є створення відповідної атмосфери, моделювання 

психологічно безпечних умов для такого спілкування. 

Науковці розглядають тренінги з точки зору різних парадигм і 

визначають відповідні його форми: 

- дресирування, при якій за допомогою позитивного підкріплення 

формуються потрібні форми поведінки, а за допомогою негативного – 

«стираються» небажані; 

- тренування, в результаті якого відбувається формування і 

відпрацювання умінь і навичок; 

- активне навчання, метою якого є передача знань, розвиток деяких 

умінь і навичок; 

- створення умов для саморозкриття учасників і самостійного 

пошуку ними способів вирішення власних психологічних проблем. 

Отже, тренінг являє собою сукупність прийомів і способів, спрямованих 

на розвиток та формування у людини: 

-  навичок і умінь саморегуляції, самокорекції, самоконтролю, 

спілкування; 

- об’єктивної самооцінки, почуття власної гідності, гуманістичної 

спрямованості особистості тощо. 

 Науковці виділяють напрямки, характерні особливості, принципи та 

парадигми тренінгу, знання та розуміння яких сприятиме доцільній 

організації, методично правильному проведенню та досягненню ефективності 

його результатів. 

 

 

 

 

 

 

           



 12 

Тема: Методика підготовки та проведення тренінгу 

Мета: 

а) дидактична: усвідомити методику підготовки та проведення тренінгу 

б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати 

почуття інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, 

прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної ерудиції. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, розповідь, 

приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково–

пошуковий, пошуковий). 

Дидактичні засоби навчання: структурно-логічні схеми: «Види 

тренінгів», «Структура тренінгу», презентація. 

Література: 

1. Бозаджиев В. Л. Тренинговая компетенция психолога // 

Фундаментальные исследования. – 2008. – № 5. 

2. Вачков И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные, 

организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. — М. 

: Эксмо, 2007. 

3. Кроль Л. М., Михайлова Е. Л. Тренинг тренеров: как закалялась сталь. 

— М. : Независимая фирма «Класс», 2002. 

4. Сидоренко Е. В. Технологии создания тренинга. От замысла к 

результату. – СПб. : Речь; ООО «Сидоренко и Ко», 2007. 

      5. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. / 

В. М. Федорчук – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 250 с. 

Електронні ресурси: 

1. Бевз В., Главник О. Основні положення щодо проведення тренінгів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598/ 

2. Підготовка і проведення тренінгу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: old.ippo.edu.te.ua/.../03_pidgotovka_provedennja.pdf 

 

3. Методика проведення тренінгу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ipas.org.ua/old/doc/pr/pauci/metodyka.pdf 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiL9PGqiYHhAhULYlAKHb7BDKcQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fold.ippo.edu.te.ua%2Ffiles%2Fgromad_osvita%2Fresursy%2Ftrening_osnovni_pologennja%2F03_pidgotovka_provedennja.pdf&usg=AOvVaw2BY4380ZMGFo5Gnr4wG2rO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiL9PGqiYHhAhULYlAKHb7BDKcQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fold.ippo.edu.te.ua%2Ffiles%2Fgromad_osvita%2Fresursy%2Ftrening_osnovni_pologennja%2F03_pidgotovka_provedennja.pdf&usg=AOvVaw2BY4380ZMGFo5Gnr4wG2rO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiL9PGqiYHhAhULYlAKHb7BDKcQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fipas.org.ua%2Fold%2Fdoc%2Fpr%2Fpauci%2Fmetodyka.pdf&usg=AOvVaw20fubhm6xUKHqYX-qoCW9-
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4. Підготовка до тренінгу: Методичні рекомендації для тренерів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

 iteach.com.ua/online–resources/methodological.../pidgotovka... 

5. Тренінговий процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studfiles.net/preview/5110417/ 

6. Підготовка і проведення тренінгу (зміст, план, ведення занять) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://old.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/trening_osnovni_pologe

nnja/03_pidgotovka_provedennja.pdf 

7. Основні положення щодо проведення тренінгів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598/ 

8. Як проводити уроки-тренінги [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

SlideSharehttps://www.slideshare.net/ssuserf2afbe/ss-58822618 

 

  Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми: Методика підготовки та проведення тренінгу   

3. Повідомлення мети та основних завдань заняття :  

Мета: 

  а) дидактична: усвідомити методику підготовки та проведення 

тренінгу;   

 б) виховна: виховувати толерантність, гуманне ставлення; формувати 

уміння підтримувати один одного; створити атмосферу емоційного підйому; 

викликати почуття інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість 

дисципліною, прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення 

педагогічної ерудиції. 

  Завдання:  

1. Розкрити специфіку підготовки до проведення тренінгу. 

2. Подати загальну структура тренінгу. 

3. Ознайомити з обладнанням приміщення для тренінгу. 

4. Визначити матеріально–технічне забезпечення тренінгу. 

5. Усвідомити критерії оцінки ефективності тренінгу. 

         4. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня 

знань. Запитання до студентів «Що таке тренінг?», «З якою метою 

проводяться тренінги?».  

http://iteach.com.ua/online-resources/methodological-recommendations/pidgotovka/
http://iteach.com.ua/online-resources/methodological-recommendations/pidgotovka/
http://iteach.com.ua/online-resources/methodological-recommendations/pidgotovka/
http://iteach.com.ua/online-resources/methodological-recommendations/pidgotovka/
https://studfiles.net/preview/5110417/
http://old.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/trening_osnovni_pologennja/03_pidgotovka_provedennja.pdf
http://old.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/trening_osnovni_pologennja/03_pidgotovka_provedennja.pdf
Основні%20положення%20щодо%20проведення%20тренінгів %5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20http:/ru.osvita.ua/school/method/technol/598/
Основні%20положення%20щодо%20проведення%20тренінгів %5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20http:/ru.osvita.ua/school/method/technol/598/
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5. Мотивація навчальної діяльності студента: запитання до студентів 

«Навіщо ми вивчаємо дану тему?». Для розширення педагогічної ерудиції, для 

усвідомлення сутності основних категорій теми, для з’ясування ролі тренінгів 

у навчально–виховному процесі та в соціальному житті людини; для вивчення 

методики організації та проведення тренінгів.  

6. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення 

дидактичної і виховної мети. Їх зміст і послідовність:  

1.  Підготовка до проведення тренінгу. 

2. Загальна структура тренінгу. 

3. Обладнання приміщення для тренінгу. 

4. Матеріально–технічне забезпечення тренінгу. 

5. Оцінка ефективності тренінгу.  

7. Підведення підсумків заняття:  Тренінг – це сукупність прийомів і 

способів, спрямованих на розвиток у людини тих або інших навичок і умінь. 

 Ефективність тренінгу залежить від багатьох факторів, в тім числі і від 

знання методики його організації та проведення.  

 8. Самостійна робота. Домашнє завдання: проаналізуйте зміст 

лекції та дайте відповіді на такі запитання:  

1. Яка структура тренінгу? 

2. Які особливості підготовки та проведення тренінгу? 

3. За якими критеріями оцінюється ефективність тренінгу? 

4. Вимоги до приміщення, в якому проводиться тренінг. 

5. Що входить до матеріально-технічного забезпечення тренінгу? 

Зміст теми 

           Методика підготовки то тренінгу на прогностичному етапі включає такі 

напрямки роботи: 

1)    визначення цілей та завдань тренінгу; 

2)    розробка плану-сценарію тренінгу; 
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3)   попередня підготовка групи до проведення тренінгу (роздати 

питання, що будуть розглядатися на тренінгу, проблеми, які будуть 

обговорюватися, літературу для попереднього опрацювання тощо); 

4)    здійснення самопідготовки: продумати власні дії щодо проведення 

інтерактивної взаємодії, передбачити план обговорення проблеми та можливі 

висновки, що зроблять педагоги, спрогнозувати появу суперечних точок зору 

та кінцевий результат роботи, обрати час і форми узагальнення висновків, 

продумати зворотній зв'язок та ін.; 

5)    розподілення ролей між учасниками, визначення стимулів 

активізації  кожного учасника; 

6)    підготовка приміщення до проведення тренінгу та необхідних ма-

теріалів (медіапроектору, бейджиків, табличок, скотчу, паперу для індиві-

дуальних та групових вправ, маркерів, роздрукованих матеріалів для вивчення 

тощо). Якість навчання суттєво зростає, якщо слухачі мають хороші 

роздаткові матеріали. 

Важливим фактором є підготовка матеріалів: текстів, процедур і вправ, 

які дозволяють ефективно працювати на мету і результат тренінгу у тому 

форматі, що легко читається, а саме: 

– небагато тексту; 

– наявність чітких схем замість деяких текстових блоків; 

– малюнків; 

– можливості робити помітки у цих матеріалах. 

7. Вивчення літератури та аналіз свого досвіду з теми передбачуваного 

тренінгу. 

8. Складання докладної робочої програми; інструкцій, які тренер буде 

давати групі; всі інформаційні повідомлення; питання тренера групі. 

Характеристика структурних компонентів тренінгу на підготовчому етапі 

  Вибір вправи. Вибираючи ту чи іншу психогімнастичну вправу, тренер 

орієнтується на наступне: 

1. Які наслідки: 
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– чи зміниться стан групи як цілого; 

– чи зміниться стан кожного з учасників групи окремо; 

– більшою мірою зміниться стан когось одного чи двох–трьох учасників; 

– буде отриманий матеріал для просування вперед у змістовому плані. 

2. На якому етапі розвитку знаходиться група: чим вона є 

згуртованішою, чим вільніше і безпосередніше відчувають себе її учасники, 

тим ризикованішими можуть бути вправи. До них насамперед належать такі, 

що передбачають фізичний контакт учасників групи в ході виконання вправи, 

а також вправи, які виконуються з закритими очима. Несвоєчасне 

використання подібних вправ призводить до підвищення напруженості, 

виникнення дискомфорту в групі. 

 3. Склад групи: соціально–демографічні характеристики (стать, вік 

тощо), а також фізичні дані. 

 4. Час дня: на початку дня доцільно проводити вправи, які дозволяють 

відволіктися від турбот і проблем, що не відносяться до групової роботи, 

включитися в ситуацію «тут і тепер», відчути групу і т. д.; крім того, буває 

необхідно мобілізувати увагу, інтелектуальну активність. 

У другій половині дня слід проводити вправи, які допомагають зняти 

втому, що створюють умови для емоційної розрядки. Останні також корисно 

виконувати після напружених обговорень, складних для всіх або деяких 

учасників групи ситуацій. 

Загальна структура тренінгу 

– привітання: ритуал привітання дозволяє об'єднувати учасників групи, 

створювати атмосферу групової довіри і прийняття; 

 – знайомство: створення доброзичливої і продуктивної атмосфери. Він 

проходить у формі самопрезентації чи взаємопрезентації учасників тренінгу.    

– вироблення правил роботи у групі. Головне, що забезпечує сприятливу 

атмосферу для навчання в тренінговій групі – це правила, яких має 

дотримуватися кожен учасник. 
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 При розробці правил роботи у групі доцільно запропонувати слухачам 

декілька з них і надати можливість доповнити ці правила. 

Приклади правил: 

   1.     Бути активним.  

   2.     Говорити від себе. 

   3.     Бути відвертим і відкритим. 

   4.     Бути толерантним. 

   5.     Дотримуватися відведеного часу. 

             6.     Конфеденційність. 

                7.    Аргументовано висловлювати свою думку. 

             Правила можуть бути і такими: 

–       Співчуваємо 

–       Жартуємо 

–       Аналізуємо 

–       Позитивно налаштовуємося 

–       Випромінюємо впевненість 

–       Демонструємо відкритість 

–       Дослухаємось 

–       Слухаємо і чуємо 

–       Навчаємося разом 

–       Навчаємося з натхненням 

–       Радіємо успіхам 

–       Не критикуємо 

–       Посміхаємося 

–       Гендерно рівні 

–       Тут і зараз 

–       Доброзичливі 

–       Правило піднятої руки 

–       Пунктуальні 

–       Говоримо по черзі. 
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 Група може запропонувати свої правила, які допоможуть учасникам 

відчувати себе більш комфортно. 

– оголошення теми роботи;  

– висловлювання очікувань;  

– розминка: налаштовує учасників на продуктивну групову діяльність, 

дозволяє встановити контакт, активізувати членів групи, підняти настрій, 

зняти емоційне напруження. Розминка проводиться не лише на початку 

заняття, але і між окремими вправами у випадку, коли виникає необхідність 

якось змінити емоційний стан учасників. Вправи розминок вибираються з 

урахуванням актуального стану групи і завдань майбутньої діяльності; 

– основна частина: вступне слово тренера (міні–лекція, повідомлення, 

інструкції тощо), різноманітні вправи, що закінчуються обговоренням і 

рефлексією; основним змістом заняття є сукупність вправ і прийомів, 

спрямованих на розвиток пізнавальних процесів, формування соціальних 

навичок, встановлення взаємин між учасниками групи.  

   В основній частині тренінгу виділяють теоретичний і практичний 

блоки. Проте цей поділ є досить умовним. Адже знання (як уміння та навички) 

на тренінгу поповнюються у процесі виконання практичних завдань (міні–

лекції у формі бесіди, презентації, взаємонавчання, робота в групах). 

– заключна частина:  

– підбиття підсумків;  

– отримання зворотнього зв'язку за тематикою поточного тренінгу;  

– релаксація і процедури завершення тренінгу; 

– прощання: ритуал прощання сприяє завершенню заняття і зміцненню 

почуття єдності в групі. 

      Під час спілкування один з одним використовуються бейджики, на 

яких кожен учасник записує своє ім'я так, якби він хотів, щоб до нього 

зверталися. Це допомагає створити відповідний комфортний психологічний 

клімат у групі. 

 



 19 

Обладнання приміщення для тренінгу 

Перша вимога до приміщення для тренінгу – в ній повинні бути вікна.   

Друга вимога – розмір приміщення для тренінгу повинен бути достатнім 

для того, щоб учасникам не було тісно. І навпаки, щоб вони не відчули себе 

занадто маленькою групою. Зазвичай, для роботи групи з 10–16 осіб найкраще 

підходить приміщення 30 кв. м. з вікнами, без виступів і колон. 

Вважається, що санітарно–гігієнічні норми, психологічні вимоги і 

технічні умови передбачають: 

– приміщення для занять повинно бути просторим, з достатньою 

вентиляцією, звукоізольованим. Бажано, щоб на кожного учасника 

відводилося не менше 5 кв. м; 

– не рекомендується проводити тренінг у тому приміщенні, де в 

учасників проходять інші заходи; 

– 10–15 хв. перерви в роботі робляться в середньому через півтори–дві 

години. 

Ще одна вимога до аудиторії – адекватне цільове призначення. 

Приміщення повинно бути призначене для навчальної та конференційної 

роботи.   

Матеріально-технічне забезпечення 

 Для проведення занять потрібне просторе приміщення, з наявністю 

сидячих місць за кількістю учасників, аудіоапаратура, ватман, папір А 4, 

олівці, фломастери, кольорова крейда, гуаш, пензлики для малювання, 

маркери, м'яч, мотузок, клубок ниток, дзеркало, бейджики та ін. за принципом 

«хай буде» тощо.  

Оцінка ефективності тренінгу 

 Описані стандартні критерії оцінки ефективності тренінгу. Додаткові 

критерії можна розробити самостійно, зважаючи на мету і завдання 

конкретного тренінгу. 

Для оцінки тренінгу як процесу необхідно з'ясувати: 

-  емоційний стан учасників (комфортність); 
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-  оцінку форм тренінгу учасниками; 

-  «сильні» і «слабкі» блоки (інформаційні й ігрові). 

   Крім того, існують позитивні критерії ефективного тренінгу. їх 

фіксація дозволяє тренерові або учасникові групи оцінити результативність 

тренінгу. Ці критерії можуть бути і критеріями оцінки роботи тренера, його 

рефлексії.  

Критерії ефективного тренінгу: 

1. Зниження егоцентричних позицій в поведінці учасників. 

2. Загострення соціальної чутливості (зниження комунікативних бар'єрів 

у ставленні до інших людей). 

3. Послаблення дії захисних механізмів (менше страху подолання 

стереотипів, більше саморозкриття). 

4. Підвищення почуття відповідальності за свої слова і вчинки. 

5. Об'єктивізація поведінки учасників. У кожного підвищується 

адекватність самооцінки і взаємооцінки. 

6. Актуалізація творчого потенціалу учасників. 

7. Виникнення суб'єктивного відчуття легкості в кінці заняття і всього 

курсу. 

8. Розвиток самодостатності групи. 

9. Підвищення ефективності групової роботи. 

 Оцінку ефективності тренінгу можна здійснити за такими методиками: 

опитування учасників, анкетування, спостереження, тестові завдання, 

«панельне інтерв'ю – вихід», «фокус–групи» та ін. 

 Отже, науковці розробили основні структурні компоненти підготовки, 

проведення та оцінки тренінгу та наповнили їх методичним змістом. Тренер 

зобов’язаний володіти методикою, оскільки від його методичної та практичної 

компетентності залежить ефективність тренінгу, який таким вважається тоді, 

коли досягнута поставлена мета. Тому дуже важливо при підготовці тренінгу 

чітко усвідомлювати його кінцеву мету і завдання, які потрібно розв'язати для 

її досягнення. 
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         Тема: Групова динаміка 

Мета: 

а) дидактична: усвідомити етапи розвитку групи, специфіку кожного з 

них, методи та форми тренінгової роботи на кожному з них; 

б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати 

почуття інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, 

прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної ерудиції; 

формування педагогічної культури. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, розповідь, 

приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково-

пошуковий, пошуковий). 

Дидактичні засоби навчання: структурно–логічні схеми: «Методи 

тренінгів», «Форми тренінгів», презентації. 

Література: 

1. Бондаренко А. Ф. Социальная психотерапия личности 

(Психосемантический подход). Киев, 1991. Групповая психотерапия / Под ред. 

Б. Д. Карвасарского, С. Ледера. Москва, 1990. 

2. Емельянов Ю. Н. Активное социально–психологическое обучение. 

Ленинград, 1985. 

3. Лазм Дж. Психология и психиатрия в СІЛА. Москва, 1984. 

4. Петровская Л. А. Теоретические и методологические проблеми 

социально–психологического тренинга. Москва. 1982. 

5. Петровская Л. А. Компетентность в общении: социально–

психологический тренинг. Москва, 1989. 

6. Рудестам Н. М. Групповая психотерапия. Психокоррекционные 

группы: теория и практика. Москва, 1990. 

7. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы 

психологического консультирования / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. 

Москва, 1989. 
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8. Яценко Т. С. Социально–психологическое обучение в подготовке 

будущих учителей. Киев, 1987. 

9. Спиваковская А. С. Профилактика детских неврозов (комплексная 

психологическая коррекция). Москва, 1988. 

Електронні ресурси: 

Групова динаміка і її роль у процесі тренінгової роботи [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://pidruchniki.com/.../grupova_dinamika_rol_protsesi_t... 

 

Динаміка розвитку тренінгової групи  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g... 

 

Структура тренінгової групи: ролі, керівництво, лідерство [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5110417/page:3/ 

 

Тренінговий процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

      https://studfiles.net/preview/5110417/ 

 

Групова динаміка та етапи тренінгового процесу [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: chito.in.ua/ministerstvo-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukra... 

 

Групова динаміка і групова ефективність [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stud.com.ua/.../grupova_dinamika_grupova_efektivni.. 

 

Процес формування та розвитку тренінгової групи [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://allref.com.ua/.../Proces_formuvannya_ta_rozvitku_tre... 
 

 Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми: Методи та форми тренінгової роботи   

3. Повідомлення мети та основних завдань заняття :  

Мета: 

  а) дидактична: усвідомити сутність групової роботи, її переваги, 

умови комплектування та принципи роботи тренінгових груп;   

 б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати 

почуття інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, 

https://pidruchniki.com/.../grupova_dinamika_rol_protsesi_t
Динаміка%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20https:/studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g...
Динаміка%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20https:/studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g...
Динаміка%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20https:/studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g...
Динаміка%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20https:/studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g...
Структура%20тренінгової%20групи:%20ролі,%20керівництво,%20лідерство%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/studfiles.net/preview/5110417/page:3/
Структура%20тренінгової%20групи:%20ролі,%20керівництво,%20лідерство%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/studfiles.net/preview/5110417/page:3/
Тренінговий%20процес%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20%20%20%20%20%20https:/studfiles.net/preview/5110417/
Тренінговий%20процес%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20%20%20%20%20%20https:/studfiles.net/preview/5110417/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiOhbuMyp3hAhXCUhUIHYxKDHsQFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fchito.in.ua%2Fministerstvo-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrayini-umanseki.html%3Fpage%3D8&usg=AOvVaw3ncocKmEPqbBAiqLoIO_H5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiOhbuMyp3hAhXCUhUIHYxKDHsQFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fchito.in.ua%2Fministerstvo-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrayini-umanseki.html%3Fpage%3D8&usg=AOvVaw3ncocKmEPqbBAiqLoIO_H5
https://stud.com.ua/.../grupova_dinamika_grupova_efektivni
Процес%20формування%20та%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/allref.com.ua/.../Proces_formuvannya_ta_rozvitku_tre...
Процес%20формування%20та%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/allref.com.ua/.../Proces_formuvannya_ta_rozvitku_tre...
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прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної ерудиції; 

формування культури педагогічної взаємодії. 

  Завдання:  

1. З’ясувати сутність поняття групи та переваги групової роботи. 

2. Розкрити умови комплектування тренінгових груп. 

3. Визначити мету і завдання тренінгових груп. 

4. Охарактеризувати принципи роботи тренінгової групи. 

5. Виокремити та розкрити етапи групового процесу. 

4. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня 

знань: 

Запитання до студентів «Що таке тренінг?», «З якою метою проводяться 

тренінги?», «Які основні структурні компоненти тренінгу?».  

5. Мотивація навчальної діяльності студента: запитання до студентів 

«Навіщо ми вивчаємо дану тему?». Для розширення педагогічної ерудиції, для 

усвідомлення сутності поняття групи та переваги групової роботи.   

6. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення 

дидактичної і виховної мети. Їх зміст і послідовність:  

1. Поняття групи та переваги групової роботи. 

2. Умови комплектування тренінгових груп. 

3. Мета і завдання тренінгових груп. 

4. Принципи роботи тренінгової групи. 

5. Етапи групового процесу. 

 7. Підведення підсумків заняття:  Тренінг – це сукупність прийомів і 

способів, спрямованих на розвиток у людини тих або інших навичок і умінь. 

 Ефективність тренінгу залежить від багатьох факторів, в тім числі і від 

знання методики його організації та проведення, доцільного добору та 

застосування тренінгових методів та форм та правильної комплектації груп.  

 8. Самостійна робота. Домашнє завдання: проаналізуйте зміст 

лекції та дайте відповіді на такі запитання:  

1. Які переваги групової роботи? 
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2. Які існують принципи роботи тренінгових груп? 

3. Визначіть умови комплектації тренінгових груп.  

Зміст теми 

 Психокорекційна група – це штучно створена мала група, об'єднана 

цілями міжособистісного дослідження,  особистісного навчання, 

саморозкриття. Ця взаємодія «тут» і «тепер» при якому учасники вивчають 

відбуваються з ними процеси міжособистісної взаємодії в даний момент і в 

даному місці. 

  У більшості випадків психологічний тренінг проводиться в груповій 

формі, що дає низку додаткових переваг, які виділяються багатьма авторами 

(К. Рудестам, 1993; І. В. Вачков, 2000). Зокрема, виокремлюють такі переваги 

групової форми роботи: 

 – груповий досвід протидіє відчуженню, допомагає розв'язанню 

міжособистісних проблем: людина уникає непродуктивного замикання в собі 

зі своїми труднощами, розуміє, що її проблеми не унікальні, – інші люди 

переживають схожі почуття; 

– група віддзеркалює суспільство в мініатюрі: робить очевидними такі 

чинники, як тиск партнерів, соціальний вплив і конформізм. По суті, в групі 

яскраво моделюється система взаємовідносин і взаємозв'язків, характерна для 

реального життя учасників. Це дає їм можливість побачити і проаналізувати в 

умовах психологічної безпеки психологічні закономірності спілкування і 

поведінки інших людей і самих себе в життєвих ситуаціях; 

– групова робота надає можливість отримання зворотнього зв'язку і 

підтримки від людей зі схожими проблемами: в реальному житті далеко не всі 

мають шанс отримати щирий, безоцінювальний зворотний зв'язок, що 

дозволяє побачити своє відображення в очах інших людей, які добре 

розуміють суть чужих переживань, оскільки самі вони переживають майже те 

ж саме. Можливість «заглянути» в галерею «живих дзеркал» є, мабуть, 

найважливішою перевагою групової психологічної роботи, яку неможливо 

досягти ніяким іншим способом; 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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– у групі людина може навчатися новим умінням, експериментувати з 

різними стилями стосунків серед рівних партнерів: якщо в реальному житті 

подібне експериментування завжди пов'язане з ризиком нерозуміння, 

неприйняття і навіть покарання, то тренінгові групи є своєрідним 

«психологічним полігоном», де можна спробувати поводитися інакше, ніж у 

звичайних умовах, «приміряти» нові моделі поведінки, навчитися по–новому 

ставитись до себе й людей – і усе це в атмосфері доброзичливості, прийняття і 

підтримки; 

– у групі учасники можуть ідентифікувати себе з іншими, «зіграти» роль 

іншої людини для кращого розуміння її і себе та для ознайомлення з новими 

ефективними способами поведінки, які використовують інші. Відтак виникає 

емоційний зв'язок, співпереживання, емпатія, які сприяють особистісному 

зростанню і розвитку самосвідомості; 

– взаємодія в групі створює напругу, яка допомагає з'ясувати 

психологічні проблеми кожного. Цей ефект не виникає при індивідуальній 

психокорекційній роботі. Створюючи додаткові складнощі для ведучого, 

психологічне напруження в групі може (і повинно) відігравати конструктивну 

роль, підживлювати енергетику групових процесів. Завдання ведучого – не 

дати напрузі вийти з–під контролю і зруйнувати продуктивні стосунки в групі; 

– група полегшує процеси саморозкриття, самодослідження і 

самопізнання. Ці процеси можливі тільки в групі, за допомогою інших людей. 

Відкриття себе іншим і відкриття себе самому дозволяють зрозуміти, змінити 

себе і підвищити самовпевненість; 

– групова форма є прийнятнішою і з економічного погляду: для 

учасників робота в тренінгу дешевша, ніж індивідуальна терапія (і для 

багатьох тренінгова робота набагато ефективніша); психолог також отримує 

вигоду як економічно, так і в часі. 

У підготовці тренінгу важливе місце посідає комплектування групи.   У 

тренінговій практиці є напрацювання (принципи), якими керуються ведучі при 

комплектуванні групи. 



 26 

1. Принцип добровільності.   

2. Принцип інформованої участі.    

Крім цього, для комплектування груп можна використовувати й інші 

ознаки: особистісні якості, рівень інтелектуального розвитк,  віковий склад 

групи, стать, професійний склад, досвід учасників, розмір групи.   

Не рекомендується включати в тренінгову групу: 

– осіб, що мають виражені фізичні дефекти із порушенням психічного 

здоров'я; 

– осіб, які відчувають свою непридатність до праці в групі; 

– невротиків і осіб зі зниженим рівнем розвитку інтелекту; 

– осіб, які запізнилися на декілька годин; 

– близьких родичів; 

– осіб, що знаходяться в службовій залежності один від одного; 

– осіб, що відчувають стійку неприязнь один до одного. 

Цілі групової роботи в тренінгу: 

1. Допомога в дослідженні й розв'язанні психологічних проблем. 

2. Поліпшення психічного здоров'я. 

3. Вивчення психологічних основ спілкування. 

4. Розвиток самосвідомості з метою зміни самого себе і корекція 

поведінки. 

5. Сприяння особистісному росту та розвитку. 

6.  розвиток комунікативних навичок, які зміцнюють соціальні зв'язки; 

7. розвиток соціально–перцептивної чутливості, соціального уявлення про 

людину, здатність до емпатії, співпереживання, створення у вихованців 

відчуття, що їх розуміють і приймають; 

8. розвиток здатності до самоаналізу, самопізнання, навичок ведення 

позитивного внутрішнього діалогу про самого себе; 

9. усвідомлення своєї позиції у спілкуванні з членами групи; 

10. розуміння й аналіз своєї установки під час сприймання різних людей; 
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11. оволодіння способами вираження своїх емоцій (як позитивних, так і 

негативних); 

12. навчання конструктивним способам виходу з конфліктних ситуацій, 

вираження своїх почуттів і переживань без конфліктів і насилля; 

13. формування й розвиток, здібностей прогнозувати поведінку іншого, 

передбачати свій вплив на нього; 

14. формування активної соціальної позиції учасників і розвиток у них 

здатності ефективно взаємодіяти з оточуючими; 

15. розвиток уміння й потреби в пізнанні інших людей, гуманному 

ставленні до них. 

    Крім загальних цілей, які досягаються в процесі групової роботи, фахівці 

виділяють цілі, що залежать від виду тренінгу (наприклад, тренінг 

креативності, особистісного росту, сенситивності, партнерського спілкування 

тощо).  

Основні аспекти групового процесу 

 Когнітивний аспект – отримання нової інформації за допомогою 

постановки дослідницьких завдань, спрямованих на підвищення рівня 

інформативності про спілкування в цілому, аналіз ситуацій, про себе, про 

психологію. 

Емоційний аспект – переживання особистісної значущості отриманої 

інформації, відчуття і проживання її; переживання і оцінювання нових знань 

про себе й інших; відчуття своїх невдач і недоліків, переживання зниження як 

своєї загальної самооцінки, так і низки власних самооцінок. 

Конотативний аспект, або поведінковий – розширення поведінкового 

репертуару через усвідомлення неефективності деяких звичних способів 

поведінки. Шлях, який проходить кожен учасник тренінгових груп, йде від 

обережності, скутості, невпевненості (виражених природно, індивідуально), 

через агресію, підвищену тривожність, розгубленість – до пошуку адекватних 

форм поведінки і їх обробки (закріплення). 
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 Саме тренінгова група забезпечує безпечний, ефективний, 

збалансований, гармонійний розвиток усіх аспектів особистості. 

Принципи роботи тренінгової групи 

Робота тренінгової групи відрізняється рядом специфічних принципів, 

серед яких: 

- принцип активності;  

- принцип дослідницької творчої позиції;   

- принцип об'єктивації (усвідомлення) поведінки; 

- принцип партнерського (суб'єкт–суб'єктного) спілкування як учасників 

тренінгу між собою, так і тренера з групою в цілому.   

Етапи групового процесу 

Перший етап — це створення групи та знайомство.     

Знайомство триває близько години, але напруга та внутрішня 

невизначеність в учасників не вщухають. Якщо керівник не намагається 

структурувати груповий процес, то на другому етапі напруга сягає максимуму 

і супроводжується агресивними випадами на адресу керівника, 

звинуваченнями в некомпетентності, нерішучості. 

Керівник сприймає почуття ворожості не захищаючись, забезпечує 

зворотний зв'язок, щиро й відкрито висловлюючи свої почуття, підтримує 

вираження почуттів в інших учасників. Це веде до зростання довіри та 

свободи в групі. 

Відтак група переходить до третього етапу – формування групової 

згуртованості як найважливішої умови її функціонування. 

 На третьому етапі поступово складається атмосфера взаємної емоційної 

привабливості учасників, виникає підтримка.    

  Четвертий етап – це період активно працюючої групи. Тепер, 

спілкуючись на основі довіри, учасники можуть актуалізувати 

внутріособистісні та міжособистісні конфлікти. 

 Основним методом роботи на четвертому етапі є групова дискусія.   
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 На п'ятому, заключному етапі робота групи вирізняється тісною 

згуртованістю, значним терапевтичним та коригуючим потенціалом, 

обов'язковим виконанням групових норм, високою інтенсивністю 

міжособистісного спілкування.   

Заняття закінчуються, але груповий ефект живе в кожному з учасників. 

Наскільки він буває стійким та корисним, свідчить про результативність 

групи.   

Зворотній зв'язок. Шерінг 

Необхідною умовою діяльності тренінгових груп є зворотній зв'язок. Це 

один із основних чинників, що забезпечують ефективність психологічного 

тренінгу. З методичного погляду, зворотній зв'язок у психологічному тренінгу 

можна визначити як сукупність методів і прийомів, спрямованих на отримання 

учасниками і (або) ведучим інформації про те, як їх поведінка позначається на 

інших учасниках тренінгового процесу. Складниками цього є і певним чином 

організовані висловлювання ведучого і учасників групи, і набір спеціальних 

тренінгових процедур. А. Г. Грецов вважає, що зворотній зв'язок може 

відбутися при виконанні двох умов: 

1. Надходження відомостей про людину. 

2. Готовність цієї людини прийняти їх. 

Л. Ф. Анн розробила «Положення про зворотній зв'язок». Зворотній 

зв'язок – це адресоване іншій людині повідомлення про те, що я про неї 

думаю, як я сприймаю наші з нею стосунки, які почуття у мене викликають її 

слова, дії, вчинки. 

Необхідно пам'ятати 

Здійснюй зворотний зв'язок тільки тоді, коли тебе про це просять. 

Говорячи про свої думки і почуття, скажи про те, які конкретно слова, вчинки 

їх викликали. Не говори про людину в цілому. Говори так, щоб не образити 

іншу людину. 
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Не оцінюй 

Не давай порад. Фрази: «Я б на твоєму місці…», «Ти повинен…» – 

заборонені. 

Увага! 

Зворотній зв'язок – не привід звести рахунки з тим, хто тобі давно не 

подобається. Якщо ти відчуваєш, що не можеш бути об'єктивним, краще 

промовчи. Зворотний зв'язок говорить про тебе стільки ж, скільки ти говориш 

про іншого. Говори про те, що тобі приємне, і про те, що тобі неприємне. 

Д. У. Джонсон розглядає зворотній зв'язок як вираження почуттів і 

думок щодо поведінки іншої людини. На його думку, мета зворотного зв'язку 

– дати  таку інформацію, яка допоможе партнерові зрозуміти, як його 

поведінка впливає на вас і як ви його сприймаєте. Тому важливо давати 

зворотній зв'язок так, щоб інформація не була загрозливою для партнера і не 

призводила до захисту ним його «Я». Чим більше захисних реакцій, тим 

менша вірогідність того, що партнер почує й зрозуміє ваш зворотній зв'язок. 

Далі автор наводить ознаки зворотнього зв'язку, які сприяють розумінню і не 

викликають захисних реакцій у партнера: 

1. У зворотньому зв'язку потрібно звертати увагу на поведінку партнера, а не 

на його особистість. 

2. Зворотній зв'язок варто будувати більше на спостереженні, ніж на 

умовисновку. 

3. У зворотньому зв'язку повинен використовуватися більше опис, ніж власна 

думка. 

4. У зворотньому зв'язку опис поведінки вірогідніше є як «більш або менш» 

такий, ніж або «такий», або «інший». У зворотньому зв'язку варто відображати 

поведінку, яка стосується певної ситуації «тут і зараз», а не поведінки 

«взагалі», «там» і «тоді». 

5. У зворотньому зв'язку потрібно намагатися вивчати різні можливості, а не 

виголошувати відповіді або рішення. 
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6. У зворотньому зв'язку потрібно висловлювати більшою мірою свої думки 

або інформацію, ніж поради. 

7. Потрібно звернути увагу на цінність зворотнього зв'язку для партнера. Він 

не повинен бути «виходом із становища» для того, хто його дає. 

8. Зворотній зв'язок повинен містити ймовірніше ту кількість інформації, яку 

партнер може використати, ніж ту, яку ви маєте або вам хотілось би дати. 

9. Передаючи зворотній зв'язок, необхідно враховувати чинники часу й місця 

так, щоб інформація, яка стосується партнера, сприймалась у сприятливий час. 

10. Зворотній зв'язок повинен відображати більше того, що сказано, ніж того, 

чому це сказано. Коли зворотній зв'язок відображає що, як, коли, де щодо 

сказаного, він ґрунтується на характеристиках, які ми спостерігаємо.   

Л. А. Петровська пропонує таку диференціацію міжособистісного 

зворотнього зв'язку: 

1) навмисний–ненавмисний (передається свідомо або мимовільно); 

2) вербальний–невербальний (відповідно до засобів передачі). Вона 

вважає, що налагоджений зворотний зв'язок є суттєвим у контексті будь–якого 

спілкування, а для того, щоб він досягнув свого найбільшого ефекту, повинен 

задовольняти дві умови: конструктивність та повноту й насиченість. 

Під конструктивним зворотнім зв'язком розуміють такий, який, по–

перше, прямо подає реципієнтові реальні відомості про те, як він 

сприймається комунікатором, а, по–друге, дається у формі, яка сприяє і його 

сприйняттю, і можливому використанню. 

Конструктивний зворотній зв'язок досягає своєї мети за дотримання 

таких умов: 

1) описовий характер; 

2) невідкладний зворотний зв'язок; 

3) специфічність зворотного зв'язку, тобто він стосується конкретного прояву 

учасника, а не його поведінки в цілому; 

4) релевантність зворотного зв'язку, тобто він повинен бути відповідний 

потребам комунікатора і реципієнта; 
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5) орієнтація зворотного зв'язку на властивості, які можуть бути змінені; 

6) реалізація зворотного зв'язку в контексті взаємодії тренінгової групи. 

Другою умовою зворотного зв'язку є його повнота й насиченість, тобто 

використання всіх форм і видів подачі зворотного зв'язку. 

«Золоте правило» психологічного тренінгу полягає в тому, що на 

обговорення необхідно залишати часу вдвічі більше, ніж на виконання самої 

вправи. 

Пусковим механізмом роботи в групі є зворотний зв'язок між 

учасниками й керівником групи. Для збільшення ефективності зворотного 

зв'язку доцільно дотримуватися правил, розроблених О. Д. Бреусом: 

1) дотримання балансу при подачі учасникові групи позитивного й 

негативного зворотного зв'язку; 

2) дотримання балансу при подачі зворотного зв'язку від різних джерел: 

відеозв'язку, зворотного зв'язку від членів групи, від керівника. 

Схеми аналізу були побудовані з урахуванням того, щоб кожна з 

розіграних ситуацій спілкування давала можливість проаналізувати: 

– відповідність своїх уявлень про почуття й уявлення партнера його 

почуттям і уявленням про себе (наскільки кожний із учасників групи 

орієнтується в інших людях); 

– відповідність уявлень про себе уявленням про себе інших (наскільки 

точно кожний із учасників групи здатний доносити свій образ іншим, 

об'єктивувати назовні свої почуття, стани, ставлення й т. ін.); 

– відповідність уявлень про себе своєму зображенню на відеозапису 

(наскільки уявлення про себе учасників групи відповідає тому, що вони бачать 

на екрані, тобто об'єктивують ззовні); 

– свої уявлення про рівень домінування–підкорення себе й партнера в 

процесі спілкування й уявлення про це в партнера. 

 Іноді зворотний зв'язок ототожнюється з шерінгом.  
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Шерінг – це поняття зі словника тренінгу, слово походить від англ. «to 

share» (ділитися). На тренінгу шерінг зазвичай відбувається після вправи або 

на початку/кінці тренінгового дня. 

Мета шерінгу – усвідомлення своїх почуттів і внутрішніх процесів, що 

відбуваються, аналіз і закріплення досвіду, постановка мети на майбутнє. 

Формат його такий: надається слово кожному учасникові (приблизно по 

5 хвилин). Пропонується 3 питання: 

1. Що я зараз відчуваю? 

2. Чого я сьогодні навчився? 

3. Яким я хочу бути завтра? Питання першого шерінгу: 

– Представтеся і розкажіть щось про себе, що ви вважаєте за потрібне. 

– Скажіть, навіщо ви прийшли на тренінг? Або, що ви хочете отримати 

від тренінгу? (ті, хто відповідають на перший варіант – націлені на процес, на 

другий – для них важливо отримати відчутний результат). І. В. Шевцова 

ділить шерінг «зворотній зв'язок» (не розкручений) і шерінг «робота в зоні 

найближчого розвитку» (розкручений), змістовну сторону яких подамо у 

скороченому варіанті. Вона пише: «В контексті тренінгу, зона найближчого 

розвитку (ЗНР) означає потенційні можливості учасника, в межах яких він 

може сприйняти допомогу ведучого». 

Життєві уявлення учасників не мають ні усвідомленості, ні довільності. 

Тільки коли учасники за допомогою ведучого піднімають їх до рівня 

наукових уявлень і понять, вони стають усвідомленими, а отже, 

контрольованими. 

Шерінг «зворотній зв'язок» (не розкручений) 

Тренер виступає в пасивній позиції – визначає мету зворотного зв'язку, 

ставить питання і слухає те, що говорять учасники. Змістовно цілями цього 

шерінгу можуть бути: 

– Знайомство, надання особистісної інформації. Перший шерінг тренінгу 

може проходити саме так: «Представтеся і розкажіть щось про себе». 
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– Вітання, емоційне приєднання. Фрази тренера, як–от: «Я дуже радий 

тебе бачити» або «Я розумію, про що ти говориш» з відповідною емоційною 

реакцією. 

– Інформація про стан «тут і зараз». Якщо впродовж шерінгу тренер 

спостерігає емоційні прояви, про які учасник не говорить, то задає питання 

«Що ти зараз відчуваєш?», і це дозволяє перевести почуття в зону 

усвідомлення. Дуже часто тренер цим і обмежується. 

– Відповіді тренера на питання, які виникли, роз'яснення того, що 

відбувається. Ініціатива в постановці питання належить учасникові, тренер 

питання не провокує, але і не ухиляється від них. 

– Діагностика і формування гіпотез. Навіть якщо тренер не займається 

випитуванням учасників, матеріал шерінгу дає можливість з великою часткою 

вірогідності сформулювати гіпотези щодо особистісних особливостей 

кожного, які проявлятимуться у вправах упродовж тренінгу. 

Шерінг «робота в зоні найближчого розвитку» (розкручений) 

Активність тренера на шерінгу – цілеспрямована, індивідуальна робота з 

кожним учасником. Мета – визначити зону найближчого розвитку кожного і 

попрацювати в ній. 

– Визначення меж ЗНР, вибір напряму роботи й інструментарію. Тренер 

визначає напрям бесіди, який дасть учасникові нове усвідомлення власного 

матеріалу, обирає ті методи, які дозволять уникнути опору і будуть зрозумілі 

учасникові. 

– Підняття «життєвих уявлень» учасників до наукових понять. 

Пояснення матеріалу учасникам з погляду психології, передача методів 

самодослідження. 

– Допомога в здійсненні тих дій, які учасник не може виконати 

самостійно. Йдеться про психотерапевтичні методи, які дозволяють отримати 

новий досвід і бажання його здобути. 

– Усунення перешкод на шляху розвитку у вигляді почуттів, 

переживань, установок. Психотерапевтична робота з проблемою. 
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– Демонстрація поведінки і можливостей, які визначають орієнтир 

формування змін в учасників. Феномен «дотягування до майстра» – тренер 

демонструє на шерінгу ту поведінку, ті можливості, які дуже бажані для цього 

учасника і доступні йому. 

– Передача інструментарію, за допомогою якого можна здійснювати 

розвиток. Тренер активно демонструє той інструмент, яким він користується у 

своїй роботі, – називає, пояснює, описує і вчить ним послуговуватися. Це 

підтримує горизонтальні стосунки з учасниками і сприяє формуванню 

універсальних навичок самодослідження. 

Основним методом «розкручування» шерінгу є, звичайно ж, питання. І 

чим більше їх в арсеналі тренера, тим він успішніший. 

Крім питань, тренер може використати ті методи роботи, які доречні й 

ефективні саме з цим учасником. До того ж, різноманіття методів робить 

шерінг цікавим для всієї групи, утримує увагу, провокує внутрішню роботу. 

Отже, зворотний зв'язок і шерінг посіли вагоме місце в тренінговій 

практиці. Ведучий для себе обирає, що конкретно буде використовувати на 

тому чи іншому тренінгу. З аналізу психологічної літератури та з практичного 

досвіду можна зробити висновок, що для тренінгу особистісного зростання 

більш прийнятним є шерінг розкручений. Це завжди міні–консультація, бесіда 

з дуже глибоким сенсом. Тренер говорить мало, але він веде цю бесіду, 

ненав'язливо, але точно спрямовуючи її в потрібне русло і завдяки цьому 

ефективність групової роботи суттєво зростає, і кожний її учасник відчуває 

зміни власного «Я». 
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Тема: Тренер – ключова постать  тренінгу 

Мета: 

а) дидактична: усвідомити етичні вимоги до тренера, його функції та 

роль під час проведення тренінгу; 

б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати 

почуття інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, 

прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної ерудиції; 

активізувати потребу в формуванні в себе морально–значущих якостей 

тренера. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, розповідь, 

приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково–

пошуковий, пошуковий). 

Дидактичні засоби навчання: структурно–логічні схеми: «Функції 

тренера тренінгової групи», «Умови успішності тренінгової роботи», 

презентація. 

Література: 

1. Абрамова Г. С. Введення в практичну психологію. М. : 

Міжнародна педагогічна академія, 2007. 

2. Большаков В. Ю. Психотренінг: Соціодинаміка. Вправи. Ігри. СПб

.: Соціально–психологічний центр, 2007. 

3. Бачків І. В. Основи технології групового тренінгу. Психотехніки: 

Навчальний посібник. M. : Видавництво «Вісь 89», 2009. 

4. Деркач А. А., Ситніков О. П. Формування і розвиток професійної 

майстерності керівних кадрів: соціально–психологічний тренінг і прикладні 

психотехнології. Вип. 1–2. М. : Промінь, 2006. 

5. Зав'ялова Ж. В. Шлях тренера. СПб. : Мова, 2002. 

6. Захаров В. П. Практичні рекомендації з ведення груп соціально–

психологічного тренінгу: методичні вказівки. СПб. : Нева, 2008. 

 

 
 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Електронні ресурси: 

 

1. Секрети успішного тренера - Тренінг особистісного зростання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera 

 

2. Методичні рекомендації для тренерів щодо розроблення та проведення 

тренінгів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://nsj.gov.ua/files/1491898085Методичка%20з%20проведення%20тренінгів

%20-%20FINAL.pdf 

 

3. Кто такой тренер? Роль тренера в проведении тренинга [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/ 

 

Структура заняття 

 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми: Тренер – ключова постать тренінгу 

3. Повідомлення мети та основних завдань заняття:  

Мета: 

  а) дидактична: усвідомити етичні вимоги до тренера, його функції та 

роль під час проведення тренінгу; 

 б) виховна: виховувати почуття власної гідності, повагу один до 

одного; створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття інтересу, 

відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, прагнення до 

оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної ерудиції; формувати 

культуру педагогічної взаємодії. 

  Завдання:  

1) Визначити вимоги до особистості ведучого тренінгу. 

2) Подати критерії моделі партнерських стосунків. 

3) Розкрити етичні вимоги до керівника тренінгу. 

4) Охарактеризувати функції та основні ролі ведучого тренінгу. 

5) Виявити умови успішності тренінгової роботи. 

6) Розкрити секрети тренерської роботи. 

Секрети%20успішного%20тренера%20-%20Тренінг%20особистісного%20зростання%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera
Секрети%20успішного%20тренера%20-%20Тренінг%20особистісного%20зростання%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera
Секрети%20успішного%20тренера%20-%20Тренінг%20особистісного%20зростання%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera
Секрети%20успішного%20тренера%20-%20Тренінг%20особистісного%20зростання%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://pidruchniki.com/1157071863038/psihologiya/sekreti_uspishnogo_trenera&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://pidruchniki.com/1157071863038/psihologiya/sekreti_uspishnogo_trenera&prev=search
http://nsj.gov.ua/files/1491898085Методичка%20з%20проведення%20тренінгів%20-%20FINAL.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1491898085Методичка%20з%20проведення%20тренінгів%20-%20FINAL.pdf
Кто%20такой%20тренер?%20Роль%20тренера%20в%20проведении%20тренинга%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/
Кто%20такой%20тренер?%20Роль%20тренера%20в%20проведении%20тренинга%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/
Кто%20такой%20тренер?%20Роль%20тренера%20в%20проведении%20тренинга%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/
Кто%20такой%20тренер?%20Роль%20тренера%20в%20проведении%20тренинга%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/
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4. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня 

знань: 

Запитання до студентів «Що таке тренінг?», «З якою метою проводяться 

тренінги?», «Яка роль тренера?»  

5. Мотивація навчальної діяльності студента: запитання до студентів 

«Навіщо ми вивчаємо дану тему?». Для розширення педагогічної ерудиції, для 

усвідомлення сутності основних категорій теми, для з’ясування ролі тренінгів 

у навчально–виховному процесі та в соціальному житті людини; для вивчення 

методики організації та проведення тренінгів; для усвідомлення ролі та 

функцій тренера тренінгів.  

6. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення 

дидактичної і виховної мети. Їх зміст і послідовність:  

1) Вимоги до особистості ведучого тренінгу. 

2) Критерії моделі партнерських стосунків. 

3) Етичні вимоги до керівника тренінгу. 

4) Функції ведучого. 

5) Основні ролі ведучого тренінгу. 

6) Умови успішності тренінгової роботи. 

7) Секрети тренерської роботи. 

7. Підведення підсумків заняття:  Тренінг – це сукупність прийомів і 

способів, спрямованих на розвиток у людини тих або інших навичок і умінь. 

 Ефективність тренінгу залежить від багатьох факторів, в тім числі і від 

підготовленості, обізнаності та майстерності тренера.  

 8. Самостійна робота. Домашнє завдання: проаналізуйте зміст 

лекції та дайте відповіді на такі запитання:  

1. Яка роль ведучого тренінгу? 

2. Які функції тренера тренінгу? 

3. За якими критеріями оцінюється ефективність тренінгу? 
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Зміст теми 

Фахівця, який організовує групову роботу у форматі тренінгу, називають 

«провідним тренінгових програм», або просто «тренером». 

 Керівник тренінгу не може бути випадковою людиною, яка вирішила 

виявити себе в цій сфері діяльності. Ведучий СПТ, його особистісні 

характеристики, знання, навички, уміння є, певною мірою, засобом розвитку 

як окремої особи, так і групи в цілому. Позиція консультанта, його стиль 

керівництва групою (авторитарний, ліберальний, дипломатичний, 

демократичний) і методи роботи з групою не можуть бути одноманітними 

впродовж усього тренінгу. У психології вважають, що демократичний стиль 

управління є більш продуктивним, ніж авторитарний чи ліберальний. Разом з 

тим, усе залежить не лише від особистісних особливостей керівника, мети 

тренінгу, загального напряму, якого дотримується керівник, а й від потреб 

учасників, групової ситуації, рівня розвитку групи тощо. 

В окремих випадках авторитарні прояви можуть бути доцільними: 

– коли завдання для групи чітко структуровані (наприклад, у навчальних 

тренінгах); 

– коли учасники виявилися розгубленими і самі не розуміють, що 

відбувається в групі та як себе поводити в цій ситуації; 

– коли учасники переживають сильний стрес тощо. 

Щодо дипломатичного стилю, то його доцільно використовувати в 

напружених емоційних і конфліктних ситуаціях. Він увібрав в себе 

найвитонченіший інструментарій управління груповим процесом, який 

спирається не тільки на ґрунтовні знання, власний досвід, але й внутрішні 

відчуття, інтуїцію, є гнучким упродовж усього тренінгу. 

А. Г. Грецов зазначає, щоб успішно впоратися з проведенням 

психологічних тренінгів з підлітками, керівник повинен володіти: 

1) спеціальними знаннями і уміннями, необхідними для проведення 

такої роботи. Вони стосуються як тренінгової роботи, так і специфіки роботи з 

даною віковою категорією; 
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2) знанням закономірностей розвитку психіки підлітків, знайомством з 

їх сучасною субкультурою, потребами, цінностями і життєвими реаліями. Те, 

що говорить і робить керівник, повинно бути для підлітків релевантним, тобто 

відповідати їх потребам і співвідноситись з їх реальним життєвим досвідом; 

3) власним досвідом проходження тренінгів як учасника, а також, 

бажано, і в ролі асистента тренера; 

4) психологічними рисами, які сприяють цій роботі, зокрема: 

– високий рівень соціального інтересу: концентрація на інших людях, 

бажання і здатність їм допомагати; 

– відкритість для нового досвіду; 

– чутливість до переживань інших людей, емпатійність; 

– здатність виражати оточуючим справжні емоції та переживання; 

– рольова гнучкість, здатність приймати різні ролі з урахуванням 

поточної ситуації; 

– оптимізм, ентузіазм; 

– високий рівень саморегуляції; 

– врівноваженість, терпимість до фрустрацій і ситуацій невизначеності; 

– упевненість в собі, позитивне самоставлення; 

– високий рівень загального і соціального інтелекту. 

Л. Ф. Анн  вважає, що основні завдання групового психолога в 

роботі з підлітками такі: 

– спонукання підлітків до проявів ставлення, установок, поведінки, 

емоційних реакцій та їх обговорення й аналізу, а також до розробки 

запропонованих тем; 

– створення в групі умов для повного розкриття дітьми своїх проблем і 

емоцій в атмосфері взаємного прийняття, безпеки, підтримки і захисту; 

– розробка і підтримка в групі певних норм, прояв гнучкості у виборі 

директивних або недирективних технік впливу. 

Засоби впливу, які використовує груповий психолог, поділяють на два 

види: вербальні і невербальні. 
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На переконання Л. Ф. Анн керівник тренінгу, який працює з дітьми, 

зобов'язаний: 

I) мати чітке уявлення про тип групи, яку створює, її мету і завдання; 2 ) 

володіти діагностичними засобами відбору підлітків у групи; 

3) перенаправляти на стадії відбору в групу дітей, схильних до 

психічних хвороб, або тих, що знаходяться в глибокій депресії, до інших 

фахівців; 

4) інформувати учасників групи про головні правила, якими повинна 

керуватися група у своїй діяльності; 

5) уникати форм роботи в групі, для виконання яких у учасників 

недостатньо підготовки і досвіду; 

6) давати зрозуміти з самого початку роботи, на чому буде 

концентруватися увага групи; 

7) захищати права дітей в групі, вирішувати, який матеріал давати групі, 

у яких видах діяльності брати участь, бути чутливим до будь–якої форми 

групового тиску, до спроб принизити гідність окремої людини; таку поведінку 

членів групи психолог повинен блокувати; 

8) логічно обґрунтувати для себе необхідність використання того або 

іншого прийому, бути компетентним у своїх діях; 

9) створювати свій неповторний стиль, який базується на теоретичних 

положеннях і максимальній реалізації особистісного потенціалу, 

використовувати в практиці групового навчання новітні досягнення в цій 

галузі; 

10) підкреслювати важливість принципу конфіденційності, що 

стосується особистісного матеріалу, який належить підлітку в групі; 

11) уникати нав'язування своїх цінностей і переконань дітям у групі, 

поважати їх здатність самостійно розмірковувати і приходити до певних 

висновків на основі отриманої інформації; 
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12) бути уважним до появи в окремих дітей ознак психічного 

виснаження; це можна ліквідувати, зробивши загальну перерву, оскільки в 

інших перевтома може бути менш помітною; 

13) планувати додаткові (після завершення роботи групи) зустрічі, щоб 

діти могли обговорити свої успіхи, а психолог міг оцінити ефективність групи 

як інструмента змін у людини; 

14) необхідно продовжувати індивідуальну роботу з тими дітьми, які 

після завершення роботи групи відчувають у цьому необхідність. 

О. В. Сидоренко розробила практичний курс мотиваційного тренінгу, 

який на її думку пред'являє особливі вимоги до особистості тренера. Він 

повинен володіти такими особистісними якостями, як енергія, інформованість, 

досвід, владність, гострота розуму і харизматичність. 

Енергія – це, перш за все, потенційна сила. Енергія тренеру необхідна, 

щоб енергетизувати інших. 

Інформованість тренера створює відчуття безпеки будь–якого 

експерименту. Широке пізнання і уміння захоплююче розповідати про те, що 

ти знаєш, – вірний засіб подолання будь–яких емоційних ускладнень в групі. 

Владність. Тренер повинен бути людиною, упевненою в цінності того, 

що він говорить і робить. Для нього повинно бути звичним, що будь–якому 

його слову довіряють на 100% і що будь–яке його слово вагоме. 

Гострота розуму. Тренер повинен бути людиною з досить рухливими 

мислительними процесами. 

Харизматичність. В ідеалі тренер повинен бути такою людиною, щоб 

учасникам хотілось дивитись на нього, слухати уважно, йти за ним. 

Освіта. М. А. Чуркіна і Н. В. Жадько вважають, що наявність вищої 

освіти не є достатньою умовою для роботи тренером. 

Тренер повинен володіти не тільки теоретичними знаннями, але й 

власним досвідом і уявленнями. За відсутності досвіду продаж неможливо 

проводити тренінг з продаж. Далі вони виокремлюють такі навички (подаємо в 

скороченому варіанті), які стосуються тренінгу. 
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Навички. Найважливішою в роботі тренера є навичка публічних 

виступів. Серед ключових тренерських навичок відмітимо уміння визначати 

можливість досягнення мети тренінгу. Разом з цим тренер повинен уміти 

сформувати цілісну концепцію тренінгу. Однією з навичок тренера є уміння 

підготувати програму тренінгу. Програма – основа тренінгу. Якщо програми 

нема – тренерське навантаження зростає в рази. Важливою професійною 

навичкою тренера є уміння обирати адекватні методи. Навичка роботи з 

групою дорослих учасників – одна з актуальних, до того ж, це обов'язок у 

тренерській роботі. І, насамкінець, до вершини тренерської майстерності 

можна зарахувати вміння оцінити ефективність тренінгу. 

Крім цього, вони виділили якості, які допомагають у тренерській роботі. 

Для того, щоб тренінг пройшов у атмосфері доброзичливості та 

відкритості, тренер повинен вміти виявляти і викликати симпатію в учасників. 

Тренеру треба бути цілеспрямованим і наполегливим, оскільки все має 

доводитися до логічного завершення, наполегливо рухатися до мети і вести за 

собою групу. 

У будь–яких формах публічної роботи з людьми витримка – обов'язкова 

особиста характеристика. Витримка не виключає швидкої реакції. Головне, 

щоб реакція була саме швидкою, а не бурхливою. Швидка реакція – зворотній 

бік підготовки і наявності підготовлених рішень, вона дозволяє оперативно 

реагувати на будь–які зміни під час тренінгу, виконання або невиконання 

завдань, питання учасників. 

Відсутність схильності до крайнощів, наприклад, будь–який підвищений 

інтерес до себе (самокопання) говорить про те, що вам цікаво тільки з собою. 

Вони виділяють і такі риси: гнучкість, наполегливість, вміти не 

вдаватися до ролі «актора», грамотність, харизма, творчість, гумор, зовнішній 

вигляд, право на помилку і репутація. Остання в інтелектуальному сервісі, 

тренінгах, складає дві третіх, якщо не всі 90% успіху. Репутація – це те, що 

дається один раз і знаходиться повсякчас під загрозою. 
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Свої погляди на особистість керівника має Б. М. Мастєров. Він вважає, 

що керівник психологічної групи повинен: 

а)  бути підготовленим і компетентним особистісно і професійно; 

б) знати закони групової динаміки і бачити їх прояви в конкретному 

груповому процесі; 

в) знати й уміти використовувати арсенал психотехнічних засобів 

відповідно до актуального моменту СПТ; 

г) уміти володіти мовою тіла, почуттів, ставлень, образів, метафор і т.ін. 

Зважаючи на вимоги до ведучого тренінгів, буде логічним подати більш 

повний перелік особистісних рис, якими він повинен володіти, вважає 

І. В. Вачков, що узагальнив чисельні дослідження професійно важливих 

особистісних рис керівників: 

– концентрація на клієнтові, бажання й здатність йому допомогти; 

– відкритість до відмінних від власних поглядів і суджень, гнучкість і 

терплячість; 

– емпатійність, сприйнятливість, здатність створювати атмосферу 

емоційного комфорту; 

– автентичність поведінки, тобто здатність демонструвати групі 

справжні емоції, переживання; 

– ентузіазм і оптимізм, віра в здібності учасників групи до змін і 

розвитку; 

– врівноваженість, терпимість до фрустрації і невизначеності, високий 

рівень саморегуляції; 

– впевненість у собі, позитивне ставлення до себе, адекватна самооцінка, 

усвідомлення власних конфліктних точок, потреб, мотивів; 

– багата уява, інтуїція; 

– високий рівень інтелекту. 

Він вважає, що саме особистість психолога (а не рівень його професійної 

підготовки або підхід, якого він дотримується) є важливим чинником, який 

визначає успішність чи неуспішність тренінгу. 
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О. О. Горбатова пише, що світова практика висуває основні вимоги до 

керівника тренінгових груп: 

– теоретична грамотність; 

– практична грамотність; 

– постійне особистісне удосконалення. 

Теоретична грамотність тренера передбачає: 

– знання основ психології; 

– володіння теорією групової роботи; 

– ознайомлення з професійною етикою; 

– загальну широку освіченість. 

Знання основ психології. Насамперед це стосується психології 

особистості, психології розвитку, загальної психології, соціальної психології, 

психодіагностики, психокорекції та інших галузей. 

Володіння теорією групової роботи. Психолог повинен мати уявлення 

про динаміку групової роботи, володіти управлінням груповим процесом, 

чинниками, від яких залежить ефективність участі в групі тощо. 

Знання професійної етики. Тренер повинен керуватися етичним 

кодексом психологів. Цей пункт виділений в окремий параграф, про що мова 

буде йти далі. 

Практична грамотність 

Спираючись на теоретичні джерела і на власний досвід, О. О. Горбатова 

виділила п'ять основних умінь: 

– розподіляти свою увагу; 

– швидко орієнтуватися в ситуації; 

– моделювати програму тренінгу і об'єктивно оцінювати результати 

роботи; 

– бути прикладом ефективної участі в груповій роботі; 

– правильно використовувати методичні прийоми тренінгу. Цей перелік 

навичок, на наш погляд, варто доповнити умінням розробляти програму 

тренінгу з урахуванням усіх чинників, зокрема, досягнень у групових формах 
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роботи. Досягнення конкретних результатів кожним учасником залежить від 

досконалої та сучасної програми ПТ. Неможливо побудувати палац за 

проектом курятника, аналогічно не можна досягти успіху в тренінгу, який 

проводиться за примітивною і поверховою програмою. 

Особистісне удосконалення 

Переконаний, що цей третій компонент ефективності роботи тренінгу є 

основним. Адже важко собі уявити успішного тренера без притаманної йому 

властивості – потреби в самовдосконаленні, саморозвитку. 

О. О. Горбатова, спираючись на спеціальну літературу і власний досвід, 

серед основних якостей тренера, які потребують постійного 

самовдосконалення, виділила такі: 

– автентичність; 

– особистісна інтегрованість; 

– високий рівень самоконтролю; 

– чарівність; 

– енергійність; 

– толерантність; 

– емоційна активність; 

– креативність; 

– почуття гумору. 

Свої критерії відбору учасників до тренерської майстерні визначила 

І. В. Шевцова: 

– Академічна психологічна освіта. Професія не вчить, але формує 

розуміння важливості й складності процесу і відповідальності за результат. 

– Додаткова освіта з психокорекції. Вчить працювати технологічно. Як 

правило, випускник «обізнаний» з декількома психотехніками, що вже добре. 

У нього є інструменти. 

– Навчання на семінарах–тренінгах для поповнення інструментарію. 

– Проходження особистісних тренінгів. Як можна цим займатися 

професійно, не відчувши процес «зсередини» і не повіривши в результат? 



 47 

– Досвід консультування. Розслабитись і почати слухати клієнта, а не 

думати про себе, легше в консультуванні, ніж на групі. Це лише одна причина, 

не одинична, але важлива. 

– Власний досвід проходження терапії. Профілактика професійної 

зверхності та можливість розібрати особистісні «завали». 

У результаті відбору людей, які б відповідали цим вимогам, у групі 

майже немає». 

Крім викладених вище вимог, тренер повинен володіти умінням 

ораторського мистецтва, оскільки в нього буває різна за чисельністю, освітою, 

віком, професійною діяльністю аудиторія. Перед аудиторію йому доводиться 

не тільки читати міні-лекції, але й здійснювати презентацію тренінгу. Саме від 

навичок публічного виступу тренера залежать його успіх і кар'єра в цілому. 

До цього варто додати, що тренер повинен уміти сформувати концепцію 

тренінгу, розробити його програму, дібрати відповідні методи. 

Вершиною тренерської майстерності можна вважати те, як тренер уміє 

конструктивно розв'язувати конфлікти, що виникають зі складними 

учасниками групи. 

2. О. В. Сидоренко у своєму описі тренінгу комунікативної 

компетентності відводить неординарну роль критеріям моделі партнерських 

стосунків, які наводяться нижче. 

1. Принцип партнерства виявляється в тому, що тренер виходить із 

передумови рівного права кожного учасника висловлювати свою думку, 

проявляти свої почуття, виражати протест, вносити пропозиції тощо, і тому 

уважно і доброзичливо приймає все. 

2. Тренер розглядає тренінг як спільну творчість, цінує внесок кожного 

і відмічає цей внесок. 

3. Тренер виконує свої обов'язки і обіцянки. 

4. Тренер дотримується заявлених правил і послідовно вимагає цього від 

кожного учасника. 
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5. Не уникає відповіді на незручні для нього питання, надає допомогу, 

«коли його про це просять», і не відмовляється демонструвати запропоновані 

ним «техніки»  Власний досвід підтверджує те, що в групі з непарною 

кількістю учасників керівникові доводиться брати безпосередню участь в 

парних вправах, замінюючи відсутнього учасника тренінгу. 

 До керівника ПТ, який створює особливу атмосферу, сприяє 

саморозкриттю і психологічному зростанню її членів, як зазначає академік 

АПН України Т. С. Яценко, висуваються певні етичні вимоги, а саме: 

1) мати чітке уявлення про тип групи, яка створюється, її цілі та 

завдання; 

2) володіти діагностичними засобами відбору членів групи; 

3) не включати в групу людей, які схильні до психічних захворювань або 

знаходяться в глибокій депресії; 

4) попередити майбутніх членів групи про те емоційне навантаження, 

яке вони можуть відчути (пережити); 

5) доводити до відома учасників основні правила, якими повинна 

керуватися група у своїй діяльності; 

6) уникати таких форм роботи з групою, для виконання яких у її 

учасників недостатньо підготовки і досвіду; 

7) з'ясувати з самого початку роботи групи, на чому буде 

концентруватися її увага; 

8) захищати право членів групи вирішувати, який матеріал представляти 

в групі, у яких видах діяльності брати участь. Бути чутливим до будь–якої 

форми групового тиску, до спроб принизити гідність окремої людини. Таку 

поведінку членів групи керівник зобов'язаний блокувати; 

9) логічно обґрунтовувати для себе необхідність використання того чи 

іншого прийому, бути компетентним у своїх діях; 

10) створити свій неповторний стиль, заснований на теоретичних 

положеннях і максимальній реалізації власного особистісного потенціалу. 
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Використовувати у практиці групового навчання новітні досягнення цієї 

галузі; 

11) не користуватися можливістю «ідеалізації» себе з боку окремих 

членів групи і не маніпулювати учасниками навчання у своїх інтересах; 

12) підкреслювати важливість принципу конфіденційності щодо 

особистісного матеріалу, який належить членам групи; 

13) уникати нав'язування своїх цінностей і переконань учасникам 

тренінгу. Поважати їхні здібності самостійно розмірковувати і приходити до 

певних висновків на основі інформації, яку можна отримати в групі. 

Блокувати замасковане бажання допомогти, спроби членів групи нав'язати 

свою волю іншим; 

14) бути уважним до появи в окремих членів групи ознак 

психологічного виснаження... Якщо впродовж занять у когось з'являться 

хворобливі симптоми в поведінці, то таких людей необхідно у винятково 

тактовній формі (не травмуючи психіки) відмежувати від занять; 

15) підготувати учасників групи до того, що з боку оточуючих можлива 

негативна реакція на спроби реалізувати групові норми в повсякденному 

житті. Проблеми, які можуть виникнути, краще за все обговорювати в групі, 

розглянувши способи і шляхи їх розв'язання; 

16) планувати додаткові (після завершення роботи групи) засідання для 

того, щоб учасники могли обговорити свої успіхи, та, щоб керівник мав 

можливість оцінити ефективність групи як інструменту змін у людині;  

17) продовжувати індивідуальну роботу з тими її членами, які після 

завершення основної роботи відчувають у цьому необхідність. Пояснити 

учасникам, що ця група є своєрідною навчальною лабораторією самопізнання, 

а норми її функціонування (незважаючи на їх гуманність) у житті необхідно 

використовувати дуже обережно.  

Свої погляди на особистість керівника має Б. М. Мастєров. Він  вважає, 

що керівник психологічної групи повинен: 

а) бути підготовленим і компетентним особистісно і професійно; 
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б) знати закони групової динаміки і бачити їх прояви в конкретному 

груповому процесі; 

в) знати й уміти використовувати арсенал психотехнічних засобів 

відповідно до актуального моменту СПТ; 

г) уміти володіти мовою тіла, почуттів, ставлень, образів, метафор і т.ін. 

Зважаючи на вимоги до ведучого тренінгів, буде логічним подати більш 

повний перелік особистісних рис, якими він повинен володіти, вважає І.В. 

Вачков, що узагальнив чисельні дослідження професійно важливих 

особистісних рис керівників: 

– концентрація на клієнтові, бажання й здатність йому допомогти; 

– відкритість до відмінних від власних поглядів і суджень, гнучкість і 

терплячість; 

– емпатійність, сприйнятливість, здатність створювати атмосферу 

емоційного комфорту; 

– автентичність поведінки, тобто здатність демонструвати групі 

справжні емоції, переживання; 

– ентузіазм і оптимізм, віра в здібності учасників групи до змін і 

розвитку; 

– врівноваженість, терпимість до фрустрації і невизначеності, високий 

рівень саморегуляції; 

– впевненість у собі, позитивне ставлення до себе, адекватна самооцінка, 

усвідомлення власних конфліктних точок, потреб, мотивів; 

– багата уява, інтуїція; 

– високий рівень інтелекту. 

Він вважає, що саме особистість психолога (а не рівень його професійної 

підготовки або підхід, якого він дотримується) є важливим чинником, який 

визначає успішність чи неуспішність тренінгу. 

Отже, щоб відповідати всім зазначеним вище вимогам до керівника 

тренінгу, необхідно не тільки мати відповідні природні якості, а й належну 

фахову підготовку, яку можна здобути в інститутах і на методологічних 
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тренінгах, які готують тренерів із групових форм роботи. Якщо поставимо 

перед собою питання, від кого і чого залежить успіх тренінгу, то наша 

відповідь буде такою. Якщо поставити на терези, з одного боку, особистість 

психолога, а з іншого – його професійну підготовку, то особистість керівника, 

ми вважаємо, переважить.   

Функції ведучого 

Науковці виділяють чотири основні функції керівництва групою: 

1. Емоційна стимуляція (керівник спонукає учасників засумніватися в 

адекватності їхньої поведінки, вступає в конфронтацію, активно моделює 

ситуацію шляхом особистого ризику і високого рівня саморозкриття). 

2. Піклування (керівник надає підтримку, виражає симпатію, хвалить, 

захищає, виражає доброзичливість, прийняття, щирість і зацікавленість). 

3. Надання смислу (керівник пояснює, роз'яснює, інтерпретує, 

забезпечує учасників когнітивною структурою, необхідною для зміни, 

переводить почуття й особистий досвід учасників у сферу ідей). 

4. Виконавча функція (керівник встановлює межі, правила, норми, мету, 

розподіляє час, задає темп, зупиняє, примушує, пропонує процедури). 

 Крім означених вище функцій ведучого ПТ, Н. В. Клюєва і 

М. А. Свистун  виділяють такі: 

1. Керівна функція (керівна роль ведучого розглядалася в різних 

аспектах, тому немає необхідності зупинятися на її аналізі). 

2. Експертна функція полягає в тому, що керівник допомагає учасникам 

об'єктивно оцінювати свою поведінку, побачити, як вона діє на інших. 

Експертиза може здійснюватися через подання інформації про проблему й 

аналіз того, що відбувається. 

3. Аналітична функція – керівник узагальнює й коментує те, що 

відбувається в групі. Вони можуть бути: 

а) спостереженнями, які ведучий подає не від себе особисто, а як опис 

діяльності групи без вираження власних почуттів і оцінювальних суджень; 
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б) гіпотезами, в яких ніби пропонується, що в групі може відбутися і 

чому. Аналіз залежить від інтерпретаційних схем, якими володіє керівник. 

4. Посередницька функція полягає в організації групових процесів. Тоді, 

коли група переживає труднощі в процесі розвитку, керівник може 

втрутитися, використовуючи методи психологічного впливу. Ведучий 

використовує також своє уміння діяти в міжособистісному спілкуванні в 

довірливій манері, створювати у групі ефективну комунікацію, швидко 

реагувати на ситуації, які виникають. 

5. Ведучий як зразок поведінки для учасників. Наслідування ведучого, 

особливо на початкових етапах, неминуче. Саме тому консультант повинен 

надати учасникам таку можливість. Він щирий у вираженні своїх почуттів, 

активний, бере участь у процедурах разом із групою. 

 Функції тренера, якими оперують М. А. Чуркіна і Н. В. Жадько, 

частково збігаються з уже охарактеризованими раніше, разом з тим мають 

відмінність. Вони вважають, що професійний тренер повинен уміти 

поєднувати різні функції: 

– адміністратора (зібрати, підготувати, домовитися, врахувати в роботі 

будь–які організаційні питання); 

– лектора (цікаво розповідати); 

– методиста (підготувати програму, завдання і методичні матеріали); 

– експерта (знати тенденції та бути обізнаним у предметній галузі); 

– перемовника (уміти формулювати і просувати свої уявлення, 

домагатися дотримання правил і процедур); 

– педагога (вміти навчити); 

– керівника і лідера (вести за собою і відповідати за результат); 

– спортсмена (уміти «розкласти на дистанції»). Вони зазначають, що 

тренер повинен передбачати проблемні ситуації в тренінгу, які потребують 

експертного висновку. 
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Основні ролі ведучого тренінгу 

 С. Ледер і Високінська–Гонсер виділяють шість ролей (технічний 

експерт, ініціатор, диригент, опікун, товариш, довірений), пропонуючи як 

критерій цієї класифікації такі параметри: спосіб впливу керівника на 

учасників, рівень його директивності та активності, здатність до 

саморозкриття і передачі позитивних емоцій, а також його професійну 

підготовку. 

 А. Адлер стверджує, що ефективність лікування часто зумовлюється не 

фаховою підготовкою терапевта, а якостями його особистості, хоча сама по 

собі підготовка також відіграє певну роль у веденні ПТ. Якщо поєднати 

особистісний потенціал керівника з його відповідною фаховою підготовкою, 

то ведення тренінгів буде супроводжуватися мінімальною кількістю можливих 

помилок. 

 На думку І. Ялома, психотерапевт може виступати у двох основних 

ролях: 

1) технічного експерта (коментує процеси, які відбуваються в групі, 

акти поведінки окремих учасників, висловлює міркування і надає інформацію, 

що допомагає групі рухатися в потрібному напряму); 

2) еталонного учасника (у цьому разі груповий психотерапевт 

домагається двох основних цілей: демонстрації бажаного й доцільного зразка 

поведінки та підсилення динаміки соціального научіння через досягнення 

групової незалежності та згуртованості). 

На думку К. Рудестама, у тренінгових групах керівники виконують 

наступні провідні ролі: експерта, каталізатора, диригента, зразкового 

учасника. 

Роль експерта керівник групи реалізує через коментування групових 

процесів. 

Роль каталізатора сприяє розвиткові подій.   

Виконуючи роль диригента групової поведінки, керівник намагається 

полегшити групі розв'язання проблеми і досягнення мети.   
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Роль зразкового учасника.  Саме щирість і автентичність при 

саморозкритті й втручанні в групову ситуацію опосередковано дають 

можливість членам групи спостерігати високий рівень міжособистісного 

функціонування й навчатися йому. 

 С. Кратохвілл у книзі «Групова психотерапія неврозів» описує п'ять 

основних ролей керівника групи. 

1. Активний керівник (інструктор, вчитель, режисер, ініціатор і опікун). 

Керівник виявляє свою активність і постійно впливає на учасників групи, 

виконуючи при цьому перераховані вище ролі. Як правило, керівникові 

доводиться робити це коректно і ненав'язливо на початку тренінгу. Важливо, 

щоб це не стало нормою, оскільки може призвести до того, що група буде 

позбавлена активності, креативності і постійно чекатиме допомоги від 

керівника. Внаслідок цього група не отримає кінцевого результату, що 

передбачався тренінгом. 

2. Аналітик (найчастіше – психоаналітик, який зберігає дистанцію та 

особистий нейтралітет стосовно членів групи). Керівник веде себе 

індиферентно, слухає пасивно, не проявляє себе, нічого не радить, не виражає 

свої почуття і оцінки. Аналітик повинен залишатися для пацієнтів 

незнайомою, загадковою і незворушливою особистістю, яка учасникам групи 

зовсім невідома. 

3. Коментатор, як і аналітик, дозволяє бути групі самою собою, не 

керує і не спрямовує її діяльність надто активно. Через невеликі інтервали 

часу він збирає групу, узагальнює і коментує все, що відбулося за певний 

відрізок часу. Керівник допомагає групі підбити підсумки, зробити резюме 

групового обговорення будь–якої гри. Іноді він може висловити свою думку 

як учасник групи або може звернути увагу учасників на ті моменти, які при 

обговоренні залишились поза увагою членів групи. 

4. Посередник–експерт.  Сам посередник у тренінгу особливої участі не 

бере, про свої відчуття не говорить, але іноді рекомендує, що потрібно 
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зробити, підказує зміст того чи іншого заходу. Він стежить за учасниками і 

координує обговорення. 

 Переважно тренер виступає у допоміжній ролі. Він втручається в 

груповий процес тоді, коли це потрібно. 

5. Член групи (автентичне обличчя зі своїми індивідуальними 

особливостями і життєвими проблемами). 

Керівник повинен бути природним, без маски виконувати свою основну 

роль. Це означає, що тренер всією своєю вербальною і невербальною 

поведінкою демонструє свою щирість і відвертість у стосунках. 

 Отже, можна сказати, що під час ПТ навчає насамперед не керівник, а 

група, але щоб її вплив досягав відповідного ефекту, керівникові необхідно 

вивести її на певний рівень. Роль керівника полягає в тому, щоб задати, а 

потім підкріпити необхідні норми групового спілкування. Він при цьому 

виконує функцію «пускового механізму» і «страхувальника» групового 

процесу, оскільки останній значною мірою відбувається потім за принципом 

саморозвитку. Тому загальне завдання керівника полягає в тому, щоб 

безпосередньо впливати на параметри групового процесу і лише 

опосередковано – на окремих його учасників. 

Ведучий – фасилітатор 

Основне завдання впродовж усього тренінгу, й особливо на перших 

заняттях, – створення умов, необхідних для активної самостійної й 

продуктивної роботи кожного учасника над собою. Успішно розв'язати це 

завдання можна за відповідних умов, які створює керівник–фасилітатор. 

Специфіка роботи тренера полягає в постійному спостереженні та оцінці 

всього, що відбувається в групі. Для цього необхідно, щоб тренер увесь час – 

приступаючи до проведення тренінгу, плануючи роботу на день 

безпосередньо в процесі роботи – ставив собі три питання: 

– Якої мети я хочу досягти? 

– Чому я хочу досягти цієї мети? 

– Якими засобами я зможу її досягти? 
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Відповідь на третє питання дає тренерові можливість оцінити групу. 

Об'єкти оцінки: 

– змістовний план роботи; 

– рівень розвитку і згуртованості групи, характер стосунків, що 

складаються між її учасниками; 

– стан кожного учасника групи, його ставлення до себе, до інших, до 

тренінгу. 

 Найбільш важливі завдання тренера при роботі з групою: 

– сприяти розумінню учасниками мети і завдань тренінгу; 

– мотивувати учасників на роботу в рамках тренінгу і після його 

завершення; 

– створити довірливу атмосферу, кожен учасник може бачити усіх, 

вільно спілкуватися з усіма, зокрема, з ведучим. 

 Заслуговує уваги думка Ю. М. Ємельянова, який зазначає, що зусилля 

інструктора тренінгової групи повинні бути спрямованні на забезпечення 

низки умов. 

Умови успішності тренінгової роботи 

1. Ті, хто навчаються, повинні зрозуміти, що їх індивідуальні цілі 

досяжні лише в умовах створення кооперативної структури цілей. Для цього 

необхідно спільно обговорювати цілі та колективно розробляти правила, які 

були б усіма схвалені й сприяли їх досягненню. 

2. Двостороння схема комунікації, яка вимагає відповідної організації 

навчального простору (оптимальне розміщення учасників колом, включаючи 

інструктора). 

3. Включення кожного з учасників досягається прийняттям обов'язкових 

для всіх правил про заборону висловлюватися «Я не знаю», «Я не можу» 

тощо. 

4. Визнання авторитетності тільки тих висловлювань, які спираються на 

достовірні знання предмета обговорення. 
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5. Заохочення до конструктивної полеміки між учасниками, включаючи 

інструктора. 

6. Відкрите обговорення дискусійних питань, при якому не допускається 

замовчування, посилання на недоречність тощо. 

7. Створення довірливої атмосфери, підтримка правилом «Говорити 

тільки правду, або в крайньому разі не обманювати». 

8. Обов'язковість визначення учасниками сильних сторін особистості 

один одного і вербалізація своїх позитивних вражень про оточуючих. 

Надзвичайно важливим для зростання професійної компетентності керівника є 

його участь у різних СПТ як учасника. 

 Успішний тренер відрізняється від неуспішного тим, що він усе бачить, 

чує, відчуває, передбачає і навіть випереджає події, які могли бути в групі, 

тобто все те, що є і може бути з окремим учасником і групою в цілому. 

Секрети успішного тренера 

  1. Створіть у групі атмосферу довіри – один до одного і до вас 

особисто. Як це зробити? Введіть на початку тренінгу правило 

конфіденційності, забезпечивши так безпеку учасникам. Не забувайте 

ділитися з групою самі, демонструючи включеність до групи, свою довіру 

групі, нагадуючи, що Ви теж жива людина, а не просто тренер. Використайте 

в процесі подання матеріалу приклади зі своєї практики – тільки 

практикуючий фахівець викликає до себе довіру учнів. Якщо в процесі 

тренінгу передбачена оцінка групою роботи окремого її члена, введіть таке 

правило: критику необхідно видавати за схемою «позитивне–негативне–

позитивне». Це нехитре правило дозволяє учасникам бути більше задоволеним 

критикою, що надходить, а Вам – впливати на загальний настрій групи. 

Забезпечте формування єдності, об'єднання. Це можна зробити, 

наприклад, вводячи в структуру тренінгу вправи на згуртування. Одна така 

правильно дібрана вправа тривалістю лише 5–10 хвилин може істотно 

згуртувати вашу групу, що неодмінно позначиться на успішності проведення 

тренінгу. 
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3. Відстежуйте настрій кожного члена групи і за потреби будьте 

уважнішими до невдоволених членів групи. Виявіть вірогідні причини 

невдоволення (не звертаючи на це уваги групи!), за можливості усуньте їх. 

4. У процесі подання матеріалу використовуйте гумор, метафори, 

приклади з життя учасників. Цим Ви зможете оживити навіть найсухішу 

теорію, досягнете кращого розуміння і засвоєння інформації тими, хто 

навчається. 

5. Відстежуйте потреби членів групи. Якщо ви планували перейти до 

наступної частини тренінгу, але бачите, що в групи сформувалися інші 

потреби (наприклад, розібрати детальніше ситуацію одного з учасників або 

виконати ще одну вправу для засвоєння пройденого матеріалу), подумайте, що 

буде важливішим і ефективнішим зараз для групи. 

6. Обов'язково готуйтеся до тренінгу заздалегідь (маються на увазі як 

змістовні, так і організаційні моменти). Успішний тренер добре знає свою 

тему, він не читає тренінг з аркуша, забезпечує готовність свого приміщення 

до приходу учасників, перерви на обід і каву–брейк, наявність усіх необхідних 

матеріалів і канцелярського приладдя, яке може знадобитися групі. Якщо 

чимось із цього ви знехтуєте, то учасники можуть зробити висновок, що ви 

проводите тренінг уперше. Ставлення до тренера–новачка відповідне. 

7. Хороший тренер забезпечує засвоюваність учасниками навіть дуже 

складного матеріалу (навіщо ще, Ви думаєте, їм потрібний цей тренінг?). 

Чергуйте в структурі тренінгу теорію, приклади і практику. Цим Ви зможете 

підвищити рівень засвоєння пропонованого матеріалу. 

 8. Запам'ятовуйте імена членів групи, якщо бейджиків немає або їх уже 

зняли. Частіше називайте учасників за іменами, звертаючись особисто до 

кожного з них, а не тільки до групи в цілому. Ні для кого не секрет, що будь–

хто з нас любить, коли його називають за іменем. Це нехитре правило здатне 

допомогти Вам налагодити і зміцнити контакт з кожним членом групи. 

9. Обов'язково запам'ятовуйте, хто з учасників вже висловився, а хто ні! 

Нікому не сподобається бути забутим, пропущеним. 



 59 

10. Забезпечте роботу всіх членів групи. Неприпустимою є участь одних 

і тих самих та бездіяльність інших. З іншого боку, витягувати учасника 

насильно теж не потрібно, якщо він чітко дає вам зрозуміти своє небажання 

виконувати вправу. Такі пасивні учасники повинні висловлюватися хоча би в 

обов'язкових для всіх колах і вправах (перше коло, завершальне коло, 

супервізійне коло тощо), щоб забезпечити цілісність групи. 

11. Не беріть участі самі у вправах, передбачених для членів групи, 

навіть якщо Вас попросять. Необхідно строго зберігати позицію тренера 

впродовж заходу, інакше ви ризикуєте втратити управління ходом тренінгу і 

змінити ставлення учасників до вас, що обов'язково позначиться не в кращу 

сторону на ефективності тренінгу для усіх членів групи. 

 Найбільш оптимальна позиція ведучого – позиція друга, розуміючого, 

доброзичливого, уважного, вимогливого і, головне, здатного допомогти 

кожному учаснику стати самим собою і змінитися. Ви тільки допомагаєте, 

основну роботу над собою учасник робить сам. 

Тренінг – це сукупність прийомів і способів, спрямованих на розвиток у 

людини тих або інших навичок і умінь. 

 Отже, ефективність тренінгу залежить від багатьох факторів, в тім числі 

і від підготовленості, обізнаності та майстерності тренера. Велика роль 

тренера на підготовчому (прогностичному) етапі. На ньому відбувається 

моделювання тренінгу, який готується, складання програми тренінгу, добір 

доцільних методів, прийомів, форм та засобів роботи для кожного етапу. 

Особлива увага приділяється психологічному налаштуванню на ефективну, 

плідну співпрацю та позитивний результат. Під час тренінгу ведучий 

зобов’язаний реалізовувати принципи, виконувати функції, проявляти 

необхідні особистісні якості та створювати необхідні умови для успішного 

проведення тренінгу. 
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         Тема: Методи та форми тренінгової роботи  

          Мета: 

а) дидактична: ознайомитися з методами та формами тренінгової 

роботи; зясувати їх сутність, функції, умови доцільного добору; 

б) виховна: виховувати культуру педагогічної взаємодії з учасниками 

тренінгу; створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття 

інтересу, відповідальності; пробудити зацікавленість дисципліною, прагнення 

до оволодіння новими знаннями, розширення педагогічної ерудиції. 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, розповідь, 

приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково–

пошуковий, пошуковий), відеометод. 

Дидактичні засоби навчання: структурно–логічні схеми: «Методи та 

прийоми тренінгів», «Форми тренінгової роботи», презентація. 
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1. Характеристика основних тренінгових методів і форм [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  
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https://pidruchniki.com/1806020363018/psihologiya/harakteristika_osnovnih

_treningovih_metodiv_form 

 

2. Тренінг: форми та методи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studopedia.com.ua/1_19119_trening-formi-ta-metodi.htm 

  Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми:  Методи та форми тренінгової роботи. 

3. Повідомлення мети та основних завдань заняття :  

Мета: 

  а) дидактична: ознайомитися з тренінговими методами та формами, 

усвідомити їх сутність, функції, умови доцільного вибору; 

 б) виховна: створити атмосферу емоційного підйому; викликати 

почуття інтересу, відповідальності; виховувати повагу один до одного, 

толерантність; розвивати емпатійні здібності; пробудити зацікавленість 

дисципліною, прагнення до оволодіння новими знаннями, розширення 

педагогічної ерудиції. 

Завдання:  

1. З’ясувати сутність тренінгових методів та їх функції. 

2. Дати характеристики тренінговим методам. 

3. Розкрити зміст та функції тренінгових форм. 

4. Визначити умови доцільного вибору тренінгових форм та методів. 

4. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня 

знань: 

Запитання до студентів «Що ви знаєте про тренінги»?, «З якою метою 

вони проводяться?», «Які з відомих вам методів, форм та засобів доцільно 

використовувавти в тренінговій роботі? Чому?», «Від чого, на вашу думку, 

залежить добір тренером тих чи інших форм та методів?».  

5. Мотивація навчальної діяльності студента: запитання до студентів 

«Навіщо ми вивчаємо дану тему?». Для розширення педагогічної ерудиції, для 

усвідомлення сутності основних категорій теми, для з’ясування ролі тренінгів 

https://studopedia.com.ua/1_19119_trening-formi-ta-metodi.htm


 62 

у навчально–виховному процесі та в соціальному житті людини, для 

розуміння сутності методів та форм тренінгової роботи, їх доцільності та умов 

вибору.  

6. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення 

дидактичної і виховної мети. Їх зміст і послідовність:  

1. Сутність тренінгових методів. 

2. Основні характеристики методів тренінгу. 

3. Умови вибору тренінгових методів. 

4. Тренінгові форми  роботи. 

5. Умови вибору тренінгових форм. 

7. Підведення підсумків заняття:  Тренінг – це сукупність прийомів і 

способів, спрямованих на розвиток у людини тих або інших навичок і умінь. 

Ефективність тренінгу залежить від багатьох факторів, серед яких 

особливе місце посідає дотримання принципів організації і проведення 

тренінгів та доцільний добір тренінгових методів, прийомів та форм.  

8. Самостійна робота. Домашнє завдання: проаналізуйте зміст 

лекції, виконайте запропоновані завдання та дайте відповіді на такі 

запитання:  

1. Що таке тренінговий метод? 

2. Складіть структурно–логічну схему тренінгових методів. 

3. Дайте порівняльний аналіз діагностичних, інформаційних методів та 

методів роботи з групою та методів зворотнього зв’язку. 

 4. Що таке тренінгова форма?   

 5. Установіть співвіднесеність тренінгових методів та форм. 

  

Зміст теми 

      У широкому розумінні метод розуміється як спосіб досягнення 

мети, здійснення пізнання, освоєння і перетворення об'єктів дійсності, що 

включає в себе загальні принципи і конкретні прийоми поводження з тим чи 

іншим предметом. 
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  У разі тренінгу методи спрямовані не на об'єкт дійсності, а на суб'єкти 

двох типів – індивідуальний і груповий. Тому тренінгові методи поділяються 

на ті, які спрямовані на окремих учасників, і ті, які передбачають роботу з 

групою як цілим. 

Проте, в реальності тренінгу індивідуальні та групові процеси 

об'єднаються, тому тренер фактично реалізує тренінгові методи на трьох 

рівнях: 

1) у групі – з окремим учасником; зазвичай це відбувається у випадку 

діалогової взаємодії ведучого і одного з членів групи або при демонстрації 

техніки індивідуальної психокорекційної або консультаційної роботи, або при 

проведенні сеансу якого–небудь напрямку психотерапії у присутності 

спостерігачів, або при спонтанному виникненні діалогу з якої–небудь 

значущої для всіх темі; 

2) з групою – як єдиним цілим; така ситуація виникає, коли ведучий дає 

завдання, яке повинна виконати вся група, і звертається саме до групи (або 

підгрупи), а не окремого учасника (такий підхід особливо важливий в тренінгу 

командоутворення); 

3) через групу – з окремим учасником засобами самої групи; зовні робота 

на цьому рівні нагадує картинку попереднього, однак тут ведучий прихованим 

чином використовує ресурси групи для впливу на одного або декількох 

учасників (зрозуміло, з метою надання їм психологічної допомоги, а не задля 

маніпуляції як такої). 

  Тренінгові методи – це форма активного навчання, метою якого є перш 

за все передача психологічних знань, а також розвиток деяких умінь і навичок. 

Вибір і освоєння методів зумовлений: 

1) часом (скільки часу потрібно на формування конкретного досвіду або 

певної ціннісної системи; який обсяг тренерських завдань можна вирішити 

протягом заданого проміжку часу в координаті «мінімум–максимум»); 
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2) динамікою (ступінь залученості учасників і енергетика тренінгового 

процесу: сумно групі чи ні; в тонусі або розслаблена; «тримає» тренер групу 

або «втрачає»?); 

3) завданнями (які саме завдання можна розв'язати цим способом); 

4) екологією  учасників (наскільки це безпечно: зниження психічної 

напруги, встановлення щирих, довірливих відносин між учасниками); 

5) особливостями групової поведінки (лідерство, конфронтація, 

згуртованість, закритість, опір тощо); 

6) кількістю учасників в групі і часом проведення тренінгу. В групі, де 

більше двадцяти людей, дискусійні методи важко утримати під контролем, 

Характеристика основних тренінгових методів і форм 

Тренінг як форма навчання спрямований насамперед на те, щоб 

максимально використати потенціал, знання і досвід кожного учасника і за 

допомогою спеціальних прийомів створити феномен «групового навчання». 

Тренінгові методи та форми роботи розробляли Л. А. Петровська, 

Г. А. Ковальов, Т. С. Яценко, С. В. Петрушин, І. В. Вачков, О. О. Горбатова та 

інші. 

Із всього розмаїття методичних прийомів, які використовуються на 

тренінгах, більшість авторів виділяють два базових: дискусія і гра. Крім 

цього, О. О. Горбатова додала ще медитацію і методи невербальної 

активності. 

 На практиці при виборі методів тренінгу користуються такими 

правилами: 

1) відповідність завданням тренінгу; 

2) відповідність рівню групи; 

3) відповідність кваліфікації тренера; 

4) відповідність розміру групи; 

5) врахування часу тренінгу. 

Виділяють чотири основних групи методів, які використовуються в 

тренінгу. 
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Перша група – методи, спрямовані на діагностику ситуації, знайомство 

з учасниками, встановлення взаєморозуміння: експрес–опитування, інтерв’ю, 

бесіда. Часто взаєморозуміння називають словом «рапорт». 

Друга група – інформаційне забезпечення тренінгу. Ця група включає в 

себе будь-яке інформаційне наповнення тренінгової роботи: лекції, 

презентації, фільми. 

Третя група – методи, які використовуються у груповій роботі. Це 

можуть бути ділові й рольові ігри, аналітичні сесії – всі елементи тренінгу, де 

потрібно ділити групу учасників на підгрупи. До цієї групи можна зарахувати 

дискусію, мозковий штурм, організацію презентації учасників тощо. 

Четверта група методів пов'язана з використанням зворотнього зв'язку 

як тренера з учасниками, так і навпаки. Це і підтримка дисципліни в тренінгу, 

відповіді на питання, розбір і аналіз виконаних завдань, підбиття підсумків.   

Груповою дискусією (від лат. discussion – дослідження, розгляд, аналіз) 

називається така публічна суперечка, метою якої є з'ясування і зіставлення 

різних поглядів, визначення істинної думки, знаходження правильного 

розв'язання проблеми. 

 Групова дискусія в психологічному тренінгу – це спільне обговорення 

будь–якого суперечливого питання, яке дозволяє змінити думку, позиції й 

установки учасників групи в процесі безпосереднього спілкування. Така 

форма спілкування дозволяє зіставити протилежні позиції, побачити проблему 

з різних боків, уточнити взаємні позиції, що зменшує опір сприйманню нової 

інформації, а також використанню групової рефлексії через аналіз 

індивідуальних переживань, які підсилюють згуртованість групи й одночасно 

полегшують саморозкриття учасників. 

Н. В. Клюєва пропонує розглядати три типи групових дискусій: 

1. Біографічні, де група аналізує труднощі особистого або професійного 

життя окремого учасника, на якого спрямовані інтеракції. Решта учасників 

висловлює свою думку про його проблеми та свої почуття, реагує на його 

поведінку, пропонує зворотний зв'язок. 
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2. Тематичні дискусії, спрямовані на обговорення питань і проблем, які є 

значущими для всіх учасників групи. Тематика може не плануватися 

заздалегідь, група сама шукає проблеми й обговорює їх. Тема може бути 

заздалегідь обрана керівником або групою, і всі учасники готуються взяти 

участь в обговорені цієї проблеми... У професійній групі педагогів можна 

запропонувати такі теми: «Конфлікт зі студентами», «Конфлікт із колегою», 

«Угруповання в педагогічному колективі», «Угруповання на кафедрі», «Як 

керувати собою в складних ситуаціях?» та інші. 

3. Дискусії, орієнтовані на інтеракцію. Вони спрямовані на групову 

динаміку, на те, що відбувається між членами групи, які між ними стосунки, 

взаємні реакції. На цих дискусіях реалізується принцип «тут і зараз».  

Групова дискусія є базовим методом в СПТ, оскільки її учасники самі 

приходять до того чи іншого висновку. 

Метод мозкового штурму виник в 30–і роки як спосіб колективного 

продукування нових ідей. Мозковий штурм є одним із методів, похідним від 

групової дискусії, але з більш структурованою процедурою. Головна функція 

мозкового штурму – забезпечення генерації ідей. В основі методу лежить 

думка, що при спільній роботі група може продукувати більшу кількість ідей, 

ніж за індивідуальної. Мозковий штурм широко використовується в тренінгу 

креативності. 

Ігрові методи включають ситуаційно–рольові, дидактичні, творчі, 

організаційно–діяльнісні, імітаційні та ділові ігри. 

Гра є загальновизнаним методичним прийомом тренінгу. Вважається, 

що її можливості практично невичерпні. 

Гра дозволяє учасникам тренінгу подолати бар'єри, відчуженість, «зняти 

маски», відкритися, імпровізувати, творчо виражати своє «Я». 

Гра – форма діяльності в умовних ситуаціях, спрямована на відтворення 

і засвоєння суспільного досвіду. Як мінімум, вона виконує три функції: 
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1. Звільнювальна. Є полем самовираження, гра знімає кайдани суперего, 

і це дозволяє людині стати більш спонтанною, розкутою, щирою, відкритою. 

Вона відроджує в ній Дитину з великої літери. 

2. Діагностувальна. Людина в грі максимально проявляє свої здібності, і 

це робить тренінг дуже прогностичним. Особлива цінність гри в тому, що 

діагностику ззовні вона ненав'язливо перетворює в самодіагностику. 

3. Розвивальна. Особливий стан людини в процесі гри дозволяє 

ненасильницько втілити нову інформацію в її свідомість і підсвідомість, 

закріпити нові форми поведінки і комунікації, розвинути творчий потенціал 

індивіда». 

Організаційно–діяльнісні ігри (ОДІ) розроблені Г. П. Щедровицьким. 

Вони розглядаються як «мегамашина миследіяльності» і спрямовані на 

побудову методології розв'язання різних завдань за допомогою організації 

продуктивного конфлікту між групами професіоналів, що представляють в 

модельованому реальному конфлікті реально існуючі сторони. 

Рольова гра – метод, суть якого полягає в «програванні ролей», які 

дозволяють побачити члена групи не просто в процесі міжособистісної 

взаємодії в групі, а упродовж виконання певної соціальної ролі. 

Поведінковий матеріал у рольовій ситуації є основним для перевірки 

гіпотез стосовно особистісної проблеми суб'єкта. 

Я. Морено називає такі різновиди рольових ігор: 

– імпровізаційна гра (вводиться за бажанням членів групи і розгортається сама 

по собі, відповідно до дійсних або фантастичних уявлень гравців); 

– рольова гра як виконання соціально–педагогічних функцій (навчання 

адекватної рольової поведінки, попередження рольової ригідності й інтеграції 

ролей); 

– ситуаційна гра (оволодіння уміннями долати ускладнені соціальні ситуації). 

         Ділова гра – засіб розвитку творчого мислення, зокрема і професійного; 

це імітація конкретних економічних об'єктів і процесів; це імітація діяльності 

керівників і фахівців, робітників і користувачів; це досягнення ігрової й 
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пізнавальної мети; це виконання правил і взаємодія в рамках відведеної 

ігрової ролі. 

Психодрама – метод групової роботи, в якій учасники виконують ролі, 

які моделюють життєві ситуації та мають особистісний сенс для учасників. 

Мета психодрами – усунення неадекватних емоційних реакцій, відпрацювання 

умінь соціальної перцепції, поглиблене самопізнання. Техніки психодрами: 

«діалог», «монолог», «виконання ролі», «дублювання», «репліка в бік», «обмін 

ролями», «порожній стілець», «дзеркала» та інші. 

Психогімнастика – метод роботи в групі, під час якого учасники 

виявляють себе і спілкуються без слів. 

Психогімнастика містить підготовчу, пантомімічну та підсумкову 

частини. 

У підготовчій частині виділяють три функції: гімнастична (вправи для 

всіх частин тіла), релаксаційну (зменшення страху і психологічної дистанції), 

виразну (готує виразні елементи, наприклад, розуміння емоцій без слів). У цій 

частині поєднуються рух, спілкування й уява. С. В. Петрушин поділяє 

психогімнастичні вправи за складністю їх виконання учасниками на три 

групи: 

а) розважальні вправи, які застосовуються без попередньої розминки; 

вони не мають особливого смислового навантаження й використовуються для 

емоційної розрядки й зняття зайвого напруження;  

б) вправи для розминки, які використовуються з метою створення 

ігрової атмосфери, налаштовують учасників на експериментування з власною 

поведінкою, знімають шаблони повсякденного спілкування і зміни рухово–

просторових стереотипів; в) вправи для розвитку невербального мовлення 

(тактильного, візуального, мімічного та пантомімічного), які сприяють 

розвитку культури спілкування і підсилюють комунікативну виразність 

учасників. Пантомімічна частина є найважливішою. Тут учасники своїми 

рухами повинні виразити тему, запропоновану ведучим. Тема може задаватися 

як одній людині, так і парам, частині групи  або всій групі. 
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А. Юрганова пропонує розділити теми для психогімнастики на сфери: 

– щоденні життєві ситуації («Вихід з дому», «Прихід на роботу», «Чуйне 

ставлення до когось» тощо); 

– проблематика окремих членів групи («Який я є?», «Яким мене бачать 

оточуючі?», «Яким би я хотів бути?», «Що для мене найголовніше в моїй 

професії?); 

– типові людські конфлікти; 

тема формулюється як досить загальна, щоб кожен міг виразити в ній 

свої проблеми («Подолання перешкоди», «Заборонений плід», «Зустріч на 

вузькій стежці», «Втіха ображеної дитини»); 

- ставлення в групі («Показати своє ставлення до інших», «Вибір членів 

групи», «Перебування на безлюдному острові» та інші); 

- фантазії й казки («Ким із героїв казки ти би міг бути?», «Балмаскарад», 

«Що б я зробив, якби був добрим чарівником?» та інші); 

- ставлення до групи, до самого процесу навчання («Почуття, з яким я 

прийшов у групу», «Ставлення до навчання в групі», «Що робила б група, 

якби не було ведучого?» тощо). 

Підсумкова частина має викликати почуття розслабленості й оптимізму, 

усвідомлення власних сил і близькість з рештою учасників групи.Підсумком 

до психогімнастики в тренінгу може бути думка О. Д. Бреус, яка зазначає: 

«Використані у тренінгу психогімнастичні вправи виконують декілька 

функцій. Вони виконують функцію діагностики емоційного стану учасників 

групи, дозволяють орієнтуватися у розвитку процесів групової динаміки і 

стимулювати їх. Крім того, вони можуть застосовуватися для розширення 

уявлень про себе й інших під час осмислення, зворотного зв'язку, виконання 

вправи, для зняття накопиченого напруження, тобто як прийоми 

психологічного розвантаження. З їхньою допомогою можна і моделювати і 

демонструвати дію різних психологічних законів і закономірностей 

спілкування, тобто використовувати як наочний матеріал для пояснення і 

закріплення теоретичного матеріалу». 
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Проективний малюнок. Досвідчений фахівець із проективних малюнків 

Т. С. Яценко відзначає, що теми малюнків добираються так, щоб надати 

можливість членам групи виразити в малюнку свої почуття, передати 

психологічні якості й особливості, міжособистісні відносини, власні зміни, 

роль керівника в групі, групову динаміку та інше. Уже сам процес зображення, 

передача особистісно значущого матеріалу мовою фарб може відігравати 

позитивну роль, сприяти усвідомленню внутрішнього світу, конфліктів, 

проблем, виділенню в них суттєвого». 

        Науковець Кратохвілл виділяє в створенні проективного малюнка дві 

частини: малювання (15–30 хвилин) і дискусію. Автор вважає, що не потрібно 

орієнтуватися на пошук найбільш «правильної» інтерпретації. Тлумачення 

мають значення для групи тоді, коли допомагають учасникам або створюють 

передумови для необхідних чи бажаних змін їхнього стану.  

Т. С. Яценко вважає, що проективний малюнок може бути використаний 

керівником навчальної групи: 

– з психодіагностичною і методичною метою; 

– для адекватного зображення суб'єктом труднощів спілкування; 

– для контролю за характером групового процесу (його навчальною 

цінністю) і характерологічними змінами учасників; 

– для подання кризової ситуації, якщо така є в групі. 

Позитивною характеристикою проективного малюнку є те, що він 

містить більше суттєвої інформації, ніж автор свідомо вкладає в нього. Крім 

цього, його можна виконувати вдома, впродовж занять і після їх закінчення. 

Наприклад, малюнок на тему «Наша група сьогодні» тощо. 

Прийоми, які використовуються в проективному малюванні: 

- вільне малювання – кожен малює те, що хоче; 

- тематичне малювання – усі малюють на тему, яка обрана групою або 

запропонована ведучим; 

- додаткове малювання – малюнок виконують по колу: один починає 

малювати – інші продовжують; 
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- розмовне малювання – члени групи працюють із вибраним партнером у 

парі; у кожної пари один листок паперу, вони спілкуються на ньому за 

допомогою образів, ліній і фарб; 

- спільне малювання – декілька чоловік або вся група малюють щось на 

одному аркуші. 

      Аналіз конкретних ситуацій. Цей метод виконує багато різних 

функцій, служить інструментом дослідження і вивчення певної проблеми, 

оцінки та вибору рішень. Значущість його полягає, насамперед, у поєднанні 

простоти в організації заняття з ефективністю результатів. Він стимулює 

звернення до досвіду інших, прагнення до набуття теоретичних знань для 

одержання відповіді на питання, які обговорюються. 

Використовують ситуації двох видів: 

- «тут і зараз» – що і чому відбулося в групі з окремими учасниками; 

- «там і тоді» – випадок із професійної практики або особистого життя, що 

має значення для учасника або групи. 

Способи аналізу конкретних ситуацій можуть бути такими: 

а) групу розподіляють на 2–3 підгрупи і кожна з них розв'язує завдання 

самостійно, після цього відбувається зіставлення позицій підгруп; 

 б) задану ситуацію кожен розв'язує самостійно (можна описувати її 

вдома), що дозволяє чіткіше сформулювати труднощі, позначити своємісце в 

ситуації (наприклад, домашнім завданням може бути: описати 2–3 ситуації, в 

яких ви не досягли успіху).  Один з учасників розповідає про свої труднощі, 

решта – спочатку ставлять йому запитання для уточнення ситуації, а потім 

кожний висловлює свою думку з приводу того, що було сказано. Далі 

підбиваються підсумки, визначається, що нового для себе взяв учасник, який 

прийшов зі своєю проблемою, та решта членів групи, які брали участь в 

обговоренні. 

Близьким до методу аналізу конкретних ситуацій є кейс–метод. Завдяки 

йому можна розвивати в педагогів здатність до самоаналізу та самостійного 

вирішення проблеми, формувати навички компетентного спілкування, 
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стимулювати творче мислення, а також уміння готувати письмові звіти, за 

результатами роботи з кейсами. Перед тим, як застосовувати кейс–метод, 

керівникові потрібно ознайомити учасників групи з методикою роботи з ним. 

У науково-методичних колах прийнята послідовність роботи з кейсами: 

1. Ознайомлення з інформацією, яка подається в описі кейса. 

2. Читання літератури для поповнення знань, у яких є потреба. 

3. Обговорення в малій групі з метою першої перевірки виробленого 

учасниками групи алгоритму розв'язання кейса. На рівні роботи в малих 

групах перевіряється здатність роботи в команді, ставлення із повагою до 

чужої думки. 

4. Обговорення кейса у великій групі, воно повинно підвести до 

повного розуміння певного кейса. 

5. Рефлексія і критична самооцінка виконаної роботи. 

Фахівці виділяють 10 ознак якісних кейсів: 

- уміле подання інформації (структура, інтрига); 

- привабливість проблем у професійному сенсі; 

- націленість на прийняття конструктивних рішень у критичній 

ситуації; 

- включення конкретних порівнянь, паралелей, які підтверджують 

ефективність рішення; 

- можливість перейти до узагальнюючих висновків; 

- увага до актуальних подій, з погляду суспільних інтересів; 

- врахування людського чинника, персоніфікованості; 

- можливість оцінити ефективність прийнятих рішень; 

- оптимальний обсяг (8–10 сторінок); 

- включення конкретизуючих ситуацій, графіків, статистичних 

даних, відеоматеріалів тощо. 

Результати і ефекти, які отримують при використанні метода 

кейсів: 

- всі учасники охоплені груповим процесом; 
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- тренеру легко працювати з групою, він економить свої сили; 

- групова гра за кейс–методом постійно дає високі результати 

роботи: емоційне піднесення, інтерес, активність, навчання дією; 

- аналіз результатів нескладний, оскільки всі параметри, які 

аналізуються, чітко визначені. Висновки, конкретні та наочні, зрозумілі 

учасникам, примушують їх задуматися і надовго запам'ятати цей досвід. 

Крім тренінгових методів, зазначених вище, І. В. Вачков описує 

ще й такі: 

- методи, спрямовані на розвиток соціальної перцепції. За 

допомогою спеціально розроблених вправ учасники одержують вербальну й 

невербальну інформацію про те, як їх сприймають інші люди, наскільки є 

точним їхнє власне самосприйняття. Вони оволодівають навичками глибокої 

рефлексії та інтерпретації об'єкта сприймання.  

- метод тілесно–орієнтованої психотерапії. Основними методами 

цієї групи виступають такі: метод Фельденкрайса, метод Александера, 

структурна інтерпретація (рольфінг), первинна терапія, які історично пов'язані 

з терапевтичними методами Вільгельма Райха (1949), а також східними 

методами (хатха–йога, тайчі, айкідо). 

     Медитативні техніки, на думку І. В. Вачкова, також варто віднести 

до тренінгових методів, оскільки досвід показує доцільність і ефективність 

їхнього використання в процесі групової роботи. Найчастіше ці техніки 

використовуються для того, щоб навчити учасників груп фізичному й 

чуттєвому розслабленню (релаксації), умінню позбавлятися зайвого 

психічного напруження, стресових станів, унаслідок чого розвиваються 

навички автосугестії та закріплюються способи саморегуляції. 

     Музична терапія. Цей метод може зняти втому, напруження в 

учасників тренінгу. В. Ю. Большаков  пропонує цілий список ігрових 

ситуацій, де використання музики с доцільним. У своїй практичній роботі ми 

часто використовуємо музику впродовж виконання певних завдань, під час 

перерви (для відпочинку) та створення психомалюнків. 
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     Танцювальні вправи. Вони можуть бути використані для того, щоб 

зняти фізичну втому та згуртувати групу. Ці вправи дають змогу швидше 

встановлювати творчий зв'язок з іншими членами групи, долати бар'єри. К. 

Рудестам вважає що метою танцювальної терапії є спільна робота, гра та 

досліди в ритмічних діях, експериментування з жестами, позами й рухами, 

невербальне спілкування з партнером, що служить створенню глибокого 

групового досвіду.  

   Крім описаних вище основних форм спілкування в СПТ,  

С. В. Петрушин виділяє ще й такі: 

   Пісенні вправи, елементи аутотренінгу, слайд–фільми, які 

обслуговують різні види релаксації, творчу візуалізацію, елементи сучасної 

психотерапевтичної практики, ігрову діагностику, антологію людського 

спілкування, вправи на міжгрупову взаємодію. Кожен ведучий повинен 

дотримуватися заповіді – «Не зашкодь!».   

Тренінгові форми 

О. С. Прутченков пропонує вісім основних тренінгових форм, методичні 

рекомендації з підготовки і проведення психологічних вправ і завдань, а також 

з підбиття підсумків. Обізнаність ведучого з тренінговими формами дозволить 

йому в подальшому обирати одну з них залежно від виду запланованого 

тренінгу, а також від віку учасників, свого досвіду проведення тренінгів тощо.  

«Роздумуючи про себе самого» (індивідуальна робота) 

Основне призначення цієї форми тренінгової роботи – допомогти 

учасникам навчитися розуміти себе, свої особливості, відчувати власну 

індивідуальність, усвідомити своє ставлення до різних явищ, соціальних 

інститутів, тобто глибше і повніше розібратися в собі і у своєму ставленні до 

світу. Для проведення занять з використанням цієї форми варто передусім 

потурбуватися про робоче місце для кожного учасника. Під час такої 

індивідуальної роботи доцільно включити легку класичну музику або сучасну 

інструментальну (молодь на наших тренінгах надає їй перевагу), яка 

налаштовує на спокійні роздуми, допомагає зосередитись, «гасить» сторонній 
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шум, який може відволікати від серйозної аналітичної роботи, оскільки вся 

група працює одночасно. Результати індивідуальної роботи учасників можуть 

бути обговорені відразу після закінчення відведеного часу, або на наступному 

занятті, або взагалі не розглядатись ні групою, ні тренером. Головне – сам 

процес самоаналізу, формування звички замислюватися над своїми 

особливостями, звичками, рисами вдачі тощо. 

«Обличчям до обличчя» (парна робота) 

Основне завдання цієї форми тренінгової роботи – навчити учасників 

занять слухати і чути іншу людину, вести діалог, враховуючи особливості 

партнера, його стан і настрій; відверто висловлювати свої міркування, 

аргументувати свої висновки, брати до уваги аргументи співрозмовника. 

Нехай учасники самостійно вирішать, з ким би вони хотіли працювати в 

парі, зроблять свій вибір і приготуються до подальшої роботи з цим 

учасником. 

Тоді, коли один або декілька людей залишаться без партнера, тренер 

може запропонувати тим, що залишилися, також об'єднатися або приєднатися 

до однієї з пар (але в групі має бути не більше трьох чоловік). 

Дуже бажаними є змішані пари, тобто хлопець і дівчина. Тренерові не 

потрібно наполягати на цьому. Можна ввести в правила роботи групи, 

наприклад, таке: «більше одного разу з однією і тією ж людиною в парі не 

працювати». Так через декілька занять усі учасники зможуть попрацювати 

один з одним, розширюючи соціальні контакти, звикаючи до спілкування з 

різними людьми і долаючи природні бар'єри. 

Так само, як і в індивідуальному тренінгу, пара може на власний розсуд 

обрати місце для спілкування так, щоб їм ніхто не заважав, оскільки всі пари 

працюють одночасно. 

Підсумки роботи в парі можуть підбиватися декількома способами: 

– обмежитися обговоренням теми (матеріалу) всередині самої пари; 

– провести взаємну оцінку партнерами один одного за схемою, 

запропонованою ведучим або учасниками; 
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– визначити лідера пари, який працював найефективніше; 

– визначити найбільш ефективну пару. 

«Четвірка» (мала група з 3–4 чоловік) 

Особливість цієї форми тренінгової роботи – можливість 

поспілкуватися, поділитися відверто з невеликою «компанією», яка тебе 

приймає і розуміє, і, крім того, навчитися відкрито і водночас тактовно 

обстоювати свою думку перед іншими людьми. 

Учасники мають право самостійно вирішувати питання про те, до якої 

малої групи входити, і тому в кожній малій групі, як правило, створюється 

довірлива і дружня атмосфера, яка налаштовує на відверту розмову. Ведучому 

не потрібно наполягати на конкретному складі малих груп, але разом з тим 

учасникам треба пояснити, що чим частіше вони працюватимуть в різних 

малих групах, тим більший досвід спілкування вони отримають, у них буде 

реальний шанс перевірити себе і свої здібності переконувати різних людей. 

Тоді, коли група хлопців просить залишити їх уп'ятьох або навіть 

ушістьох, педагогові варто проявити твердість і запропонувати цій групі 

розділитися. У малій групі мають бути 3 – 4 особи, не більше. 

«Прекрасна сімка» («мала» велика група з 7–8 чоловік). 

Основне завдання цієї форми тренінгової роботи – розширення 

соціального досвіду спілкування і самовираження школярів у великій групі 

людей. Це наступний, важчий етап для багатьох учасників, оскільки у вісімці 

можуть виявитися не лише ті члени групи, які подобаються і симпатичні, але й 

ті, з якими не зовсім приємно працювати або спілкуватися. Але уміти 

переконувати і слухати (і при цьому чути) різних людей треба вміти кожному. 

Одним зі способів об'єднання в «малу» велику групу може бути 

об'єднання вже працюючих пар або малих груп з 4–х чоловік. Доцільно 

вісімки, що утворилися, розташувати в різних кінцях приміщення для того, 

щоб під час роботи вони не заважали один одному. 

Як приклад тренінгу в «малій» великій групі (по 7–8 чоловік), 

розглянемо вправу «Кандидат від фракції». 
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«Зараз ви є фракцією однієї з політичних партій. Ваше завдання – 

визначити, хто з членів вашої фракції (малої групи) за своїми діловими і 

особистісними якостями може гідно представляти інтереси фракції на виборах 

мера міста. 

Для цього будь-який з вас має право висунути свою кандидатуру або 

кандидатуру когось із членів вашої фракції, підкреслюючи головні позитивні 

та вказуючи слабкі сторони (недоліки) цієї людини. Принциповим є питання 

про критерії відбору кандидатів. Що ви цінуєте передусім у людині, 

висуваючи її від своєї фракції на серйозну і відповідальну посаду мера міста? 

Які його ділові якості? Як розвиватимуться соціальні програми, наприклад, 

допомога пенсіонерам і інвалідам? Чи важливі для вас насамперед його 

людські достоїнства? А якщо він товариський і веселий, але дуже 

неорганізований у роботі? Адже тоді важко буде доводити початі справи до 

кінця. Тому спочатку подумайте над складанням списку критеріїв, затвердіть 

його рішенням своєї фракції, а потім починайте висувати і обговорювати 

кандидатури на посаду мера міста. 

Не менш важливим є й питання процедури голосування. Наприклад, це 

можна робити відкритим голосуванням (підняттям руки) і більшістю голосів 

(більше половини тих, хто бере участь в голосуванні) тощо». 

«Карусель» (загальна робота у два кола) 

Основне завдання цієї форми тренінгової роботи – формування 

комунікативних навичок в примусово–добровільному режимі, коли учасникові 

доводиться вступати в інформаційний контакт з партнером за сигналом 

ведучого. 

Група стає у два кола, і ведучий пояснює основні ігрові ролі, які по черзі 

виконуватимуть учасники. Перша групова роль в учасників, що стоять у 

внутрішньому колі спиною до центра кола. їх завдання – переконати свого 

партнера в тому, що він відповідає заданій ролі. Але, щоб переконати в цьому 

свого партнера, потрібні не лише слова, але й аргументи, конкретні факти, 

наприклад, з життя рідного міста або підприємства, де працюють батьки тощо. 
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Другу групову роль грають (одночасно) ті учасники, які стоять в зовнішньому 

колі обличчям до центру, навпроти свого партнера. їх завдання, відповідаючи 

на усі аргументи партнерів, що стоять у внутрішньому колі, – відстояти свою 

думку. Треба переконати в цьому свого партнера. їм також потрібні певні 

аргументи, щоб їх могли вислухати, якщо ці аргументи будуть 

переконливими. 

Час на один діалог зі своїм партнером – 1–2 хвилини. Потім за сигналом 

ведучого усі учасники, що стоять у зовнішньому колі, роблять один–два кроки 

праворуч і постають перед новим партнером. Знову відводиться 2 хвилини для 

чергового діалогу і т. ін. 

Вправи у режимі «каруселі» можна проводити і сидячи, тобто учасники 

сідають на стільці, розташовані так само у два кола. У цьому разі за сигналом 

ведучого учасники, які сидять на стільцях, що утворюють зовнішнє коло, 

одночасно встають і пересідають на стілець, що розташований праворуч, і 

починається новий етап роботи. 

«Акваріум» (активна робота частини групи) 

Ця форма тренінгу допомагає ведучому розв'язувати декілька 

організаційних завдань: 

1) дати можливість кожному учаснику тренінгу побачити себе з боку 

своїх одногрупників, коли активно працююча частина групи демонструє різні 

стилі спілкування, способи встановлення контакту, залагоджування 

назріваючого конфлікту тощо; 

2) включити в заняття навіть тих учасників, у яких немає особливого 

бажання брати участь в запропонованій вправі. Вони можуть просто 

соромитися або боятися показати себе. Усім, хто не захотів брати участь в 

активному тренінгу, можна доручити спостерігати і оцінювати те, що 

відбувається, аналізувати дії одногрупників і робити висновки для 

обговорення, підраховувати і визначати переможців серед учасників і тощо. 

Для проведення вправи у режимі «акваріум» ведучий запрошує охочих 

вийти в центр кімнати. Ці учасники отримують конкретне завдання і після 
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відповідей ведучого на питання, що виникли, починають діяти відповідно до 

отриманої інструкції. 

Інші учні сідають так, щоб їм було добре видно все, що відбувається в 

центрі кімнати. їх основне завдання – спостерігати за тим, що відбувається, 

щоб потім, під час обговорення вправи, висловити свої враження, зауваження, 

пропозиції. 

«Посиденьки» (велике тренінгове коло) 

Основне завдання цієї форми тренінгу – засвоєння  учасниками нового 

стилю спілкування з великою групою людей за принципом «очі в очі». 

Розглянемо приклад цього тренінгу під назвою «Вимоги до мера міста». 

На першому етапі впродовж 3 хвилин кожен учасник самостійно складає 

перелік основних вимог, яким повинен відповідати кандидат у мери міста. 

Бажано при цьому зробити записи в зошиті або на окремому аркуші. Потім 

записи ранжируються за значущістю. 

Для цього учасник повинен на перше місце поставити найбільш важливу 

вимогу, на друге – менш важливу і т. ін. Підкреслимо, що це має бути 

індивідуальна робота учасників. 

На другому етапі група починає колективне обговорення для того, щоб 

скласти загальний перелік вимог до мера міста. Кожний учасник повинен 

прагнути включити до цього загального переліку якомога більше своїх вимог 

(зі списку, який складений на першому етапі). Рішення про включення тієї або 

іншої вимоги в загальний список приймається більшістю голосів. 

Наприклад, рішення приймається простою більшістю – 51% від 

кількості присутніх, або кваліфікованою більшістю учасників, тобто 2/3 від 

кількості присутніх. 

Час на обговорення загального переліку – приблизно 15–20 хвилин. 

Може бути і третій етап, під час якого учасники повинні вирішити, хто з 

членів групи найбільше відповідає затвердженим вимогам. 
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«Народна думка» (масова вільна діяльність) 

Ця форма передбачає одночасну активну і вільну участь усієї групи у 

вправі, що проводиться. Тренер заздалегідь готує все необхідне для швидкої 

організації вправи і включення всієї групи в активну роботу. 

На всі питання учасників краще відповісти ще до початку вправи для 

того, щоб у ході її виконання учасники не відволікалися і не втрачали 

дорогоцінний час. 

Не посилаючись на джерела інформації, Л. А. Петровська, 

Г. А. Ковальов, Т. С. Яценко, С. В. Петрушин та І. В. Вачков серед усіх 

методичних прийомів СПТ виділяють такі базові методи, як групова дискусія і 

ситуативно–рольові ігри.  

  До допоміжних відносять психогімнастику та проективний малюнок.  

      Л. А. Петровська подає широкий спектр методичних форм: 

відеотренінг, рольове навчання, груповий аналіз оцінок і самооцінок, 

«невербальні методики». 

Отже, метод – це спосіб впливу на учасників тренінгу, спосіб взаємодії з 

ними. До кожного методу входить певна кількість прийомів, які в інших 

тренінгових ситуаціях можуть набути статусу методу. Форми тренінгової 

роботи – це зовнішнє вираження змісту. Зміст і форми роботи взаємопов’язані, 

але мають і деяку автономність, оскільки один і той же зміст може виражатися 

в різних формах в залежності від робочої ситуації, віку учасників, цілей тощо. 

Методи, прийоми, форми одночасно виступають і засобами тренінгу, тому що 

засоби– це все те, за допомогою чого ми впливаємо на учасників. Не існує 

найкращих, чи навпаки, методів, прийомів і форм тренінгової роботи. 

Доцільний добір їх залежить від компетентності тренера, теми, мети тренінгу, 

місця та часу його проведення, віку та складу тренінгової групи. 
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          Тема: Методика замовлення тренінгу 

План:  

1. Сутність та етапи замовлення на тренінг. 

2. Типові проблеми під час співбесіди із замовником. 

3. Мета й завдання тренінгу. 

4. Основні моделі задоволення потреб учасників. 

Мета: 

               а) дидактична: з’ясувати етапи замовлення на тренінг та роль 

кожного із них; визначити та розкрити основні типові проблеми під час 

співбесіди із замовником; дати характеристику основним моделям 

задоволення потреб учасників співбесіди; 

 б) виховна: виховувати культуру педагогічної взаємодії із замовниками 

тренінгу; формувати моральні якості (принциповість, почуття власної гідності, 

толерантність, повагу, уміння знаходити компромісні рішення тощо). 

Методи: основний метод – лекція; прийоми: бесіда, дискусія, розповідь, 

приклад, методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково–

пошуковий, пошуковий), відеометод. 

Дидактичні засоби навчання: структурно–логічні схеми: «Моделі 

задоволення потреб учасників», «Типові проблеми в співбесіді із 

замовником», презентація. 

Література: 

1.   Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект–пресс, 1996. 

2. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. – М. : 

Просвещение, 1989. 

 3. Большаков В. Ю. Психотренинг / Социодинамика, упражнения, игры. – 

СПб. : Социально-психологический центр, 1996. 

 4.  Бэндлер Р., Гриндер Д., Сатир В. Семейная терапия. – Воронеж, 1993. 

5. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб. : Ювента, 1997. 
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 6. Введение в практическую социальную психологию: Учеб. пособие для 

высших учебных заведений / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, 

О. В. Соловьевой. – М. : Наука, 1994. 

         Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми:  Методика замовлення на тренінг. 

3. Повідомлення мети та основних завдань заняття :  

Мета: 

          а) дидактична: з’ясувати етапи замовлення на тренінг та роль кожного 

із них;  визначити та розкрити основні типові проблеми під час співбесіди із 

замовником; дати характеристику основним моделям задоволення потреб 

учасників співбесіди; 

         б) виховна: виховувати культуру педагогічної взаємодії із замовниками 

тренінгу; формувати моральні якості (принциповість, почуття власної гідності, 

толерантність, повагу, уміння знаходити компромісні рішення тощо). 

 Завдання:  

1. З’ясувати етапи замовлення на тренінг та сутність і роль кожного з них. 

2. Розкрити типові проблеми під час співбесіди із замовником. 

3. Визначити мету й завдання тренінгу. 

4. Охарактеризувати основні моделі задоволення потреб учасників. 

 4. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня 

знань. Запитання до студентів «Що таке тренінг?»,  «З якою метою він 

проводиться?», «За яких умов він буде ефективним?» 

5. Мотивація навчальної діяльності студента.   Запитання до 

студентів: «Навіщо необхідно знати методику замовлення тренінгу»? Щоб 

правильно проводити співбесіду із замовниками тренінгу, попереджати 

труднощі та успішно та ефективно їх вирішувати, якщо вже вони виникли. 

6. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення 

дидактичної і виховної мети. Їх зміст і послідовність:  

1. Сутність та етапи замовлення на тренінг. 
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2. Типові проблеми під час співбесіди із замовником. 

3. Мета й завдання тренінгу. 

4. Основні моделі задоволення потреб учасників. 

          7. Підведення підсумків заняття:  Тренінг – це сукупність прийомів і 

способів, спрямованих на розвиток у людини тих або інших навичок і умінь. 

Ефективність тренінгу залежить від багатьох факторів. Одним із них є 

правильно, методично грамотно і доцільно, із дотриманням основ професійної 

етики, проведений переговорний процес із замовником тренінгу та 

задоволення в ньому потреб обох сторін.   

8. Самостійна робота. Домашнє завдання: проаналізуйте зміст 

лекції, виконайте запропоновані завдання та дайте відповіді на такі 

запитання:  

1. Назвіть етапи переговорного процесу та дайте їм характеристику. 

2. Які існують моделі задоволення потреб учасників? 

3. У чому полягає модель розвитку кар'єри? 

4. Чи можна поєднувати різні моделі тренінгу? Обґрунтуйте свою думку. 

Завдання для самоперевірки 

1. Пригадайте запитання, що допомагають сформулювати завдання. 

2. Обґрунтуйте умови використання кожної з моделей тренінгу. 

3. Назвіть елементи презентації тренінгу. 

4. Зазначте, коли доцільна усна презентація. 

Творчі завдання 

1. Під час тренінгу замовник раптово намагається поміняти програму. 

Наведіть варіанти дій тренера. 

2. Сформулюйте мету й завдання власного тренінгу. 

3. Створіть письмову презентацію власного тренінгу. 

4. Під час тренінгу одне із завдань – провести професійний підбір 

учасників. Наведіть варіанти дій тренера. 
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5. Під час тренінгу треба зміцнити відчуття приналежності до групи та 

стимулювати конкуренцію між працівниками. Наведіть варіанти дій тренера 

на етапі формулювання замовлення. 

 

Зміст теми 

Потреба в тренінгу може виникнути в керівництва організації чи в 

тренера. У першому випадку рішення щодо проведення тренінгу та його мети 

приймає керівник або (у великих компаніях) менеджер персоналу. Якщо ж 

тренер самостійно вирішує реалізувати якусь тренінгову програму для всіх 

бажаючих, то він має самостійно визначитися з аудиторією, метою, 

завданнями тренінгу та зробити його презентацію чи рекламу. 

Замовлення на тренінг 

Процес формування замовлення проходить кілька типових етапів: 

1) розуміння потреби в тренінгу; 

2) пошук тренера і тренінгової компанії, вибір між ними; 

3) узгодження мети й завдань тренінгу; 

4) узгодження змісту тренінгу; 

5) оформлення договору; 

6) комплектація групи. 

Підприємство починає розуміти потребу в проведенні тренінгу 

насамперед тоді, коли воно дбає про власний розвиток і вважає регулярну 

підготовку та перепідготовку персоналу важливою для себе справою. На 

цьому етапі керівник підприємства визначає, який з підрозділів потребує 

тренінгу та які саме проблеми можна розв’язати таким способом. Інколи 

тренінги є традиційною формою навчання певного персоналу, і основна 

вимога до тренера – проведення стандартизованого тренінгу за заздалегідь 

розробленим планом. 

Тренінг може проводити внутрішній тренер компанії. Якщо 

підприємство проводить тренінги нерегулярно, то воно змушене замовляти їх 

в інших компаніях. Визначитись з вибором допомагає сайт компанії чи 
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тренера, інформація про ті програми, що було створено та проведено раніше, 

позитивні відгуки попередніх замовників. 

Наступний крок – співбесіда між замовником і тренером, під час якої 

узгоджуються мета й завдання тренінгу, кількість учасників, регламент 

роботи, а також інші варіанти роботи, наприклад: 

– тренінг з прямих продажів, 25 працівників без досвіду роботи, 5 годин; 

– асертивність для підлітків, 15 дівчат, 8 годин; 

– тренінг команди, 18 працівників різного рангу, 24 години тощо. 

Чим точніше сформульовано завдання на цьому етапі, тим успішніше 

пройде тренінг. Для цього тренер має дізнатися про конкретний зміст вимог 

замовника: 

1. Нам потрібно навчити групу навичок продажів! 

2. Яких саме? 

3. Щоб вони могли вільно презентувати товар, розрізняли типи покупців, 

запобігали конфліктам (або «Щоб використовували провокативні варіанти, не 

боялися йти на конфронтацію»). 

Обов’язково слід дізнатися про ознаки та критерії успішності тренінгу, і 

не лише про ті, що стануть помітні через кілька тижнів після закінчення 

тренінгу («Підвищиться рівень продажів», а й ті, які можна проконтролювати 

на самому тренінгу («Продавці вільно відповідають на несподівані запитання 

про якості товару»). На основі отриманої інформації формулюють мету й 

завдання тренінгу, які тренер у письмовому вигляді подає замовникові. 

Отримавши його згоду, тренер починає планувати тренінг: які саме вправи, 

лекції, обговорення тощо будуть потрібні для досягнення мети. 

Роздаткові матеріали, посібники та інший інструментарій також 

потрібно узгодити до початку тренінгу. На вимогу замовника йому можна 

показати приблизний розклад проведення занять з темами, вправами та їх 

метою. Замовник має узгодити також приміщення та склад групи учасників. 
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Під час оформлення договору між замовником і компанією, яка 

проводитиме тренінг, слід обумовити зобов’язання сторін, форму оплати та 

вид звіту про тренінг: письмовий звіт, відеоматеріали, посібник тощо. 

Комплектація групи зазвичай входить до повноважень замовника: він 

визначає, хто саме з його персоналу має бути присутнім на тренінгу, та 

зобов’язується забезпечити їх наявність. У разі проведення тренінгів на 

замовлення зручною є така організація тренінгу, коли група має сталий склад і 

сформована з працівників одного рангу (директорів регіональних філій) чи 

одного підрозділу. 

Типові проблеми під час співбесіди із замовником 

Не завжди формування замовлення на тренінг проходить легко та 

послідовно. Проблеми можуть виникнути ще на етапі визначення потреби в 

тренінгу як такому, коли замовник хоче досягти під час нього несумісних між 

собою результатів, наприклад: тренінг асертивності, щоб школярі стали 

слухняними, або тренінг особистого кар’єрного зростання з метою утворення 

команди тощо. У такій ситуації слід виявити мету, яка з погляду клієнта 

найважливіша, і працювати над її конкретизацією. На тому самому етапі 

заважатиме невідповідність групи чи регламенту роботи вимогам тренера: 

«Проведіть тренінг для двох менеджерів зараз, а ще для двох – через три 

тижні». 

Інколи за допомогою тренінгу намагаються вирішити зовсім інші 

адміністративні чи організаційні питання, хоча це слід робити інакше: «У нас 

нема посадових інструкцій, то хай вони їх і розроблять на тренінгу» або «Ми 

вирішили зробити реструктуризацію цього підрозділу, і тренер має 

повідомити про це працівників». Якщо ви вирішили все ж проводити тренінг 

за таких умов, то на ньому має бути присутній керівник, до компетенції якого 

належать ці питання, а тренер може лише слідкувати за тим, щоб процедура 

обговорення утримувала учасників у конструктивному руслі. 

На етапі вибору тренера керівник установи оцінює не лише вашу 

компетентність, а й уміння проводити співбесіду, справляти враження, збіг 
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вашого індивідуального стилю та стилю його організації. Тому щоб запобігти 

непорозумінням на цьому кроці, слід дізнатися про підприємство, з яким ви 

збираєтеся працювати, якомога більше та бути готовим до типових і 

провокаційних запитань замовника. Зрозуміло, що йому будуть потрібні 

відомості про те, де та як ви навчалися проводити тренінги, який маєте досвід, 

як ставитеся до цінностей цієї організації: «Нас не лякає плинність кадрів, 

мають залишитися лише найкращі» або «Ми – як одна родина, і кожен має 

допомагати іншим». Провокативні запитання можуть стосуватися вашого 

одягу, стилю поведінки, компетенції: «Як ви можете проводити тренінг 

продажів, якщо самі ніколи не продавали цей товар?» Тренер також має 

зважити, чи він бажає виконувати таке завдання для цього замовника, чи, 

може, треба порекомендувати когось іншого. 

Великі розбіжності із замовником у баченні мети чи власне бажання 

щось переробити на чужому підприємстві – ознаки того, що краще 

відмовитися від цього тренінгу. Треба також розуміти, що процес пошуку 

тренера може зайняти в замовника кілька тижнів або й місяців, а узгодження 

терміну проведення тренінгу – ще більше часу. 

Мета замовника може не збігатися з метою учасників тренінгу та вашим 

власним баченням ситуації. 

Директор школи. Проведіть тренінг з профілактики вживання 

наркотиків за дві години, щоб налякати старшокласників. 

Старшокласники. Ми часто стикаємося з тим, що наші друзі вживають 

та продають наркотики. Як їм допомогти? 

Тренер – шкільний психолог. Слід проводити тренінг з відповідального 

вибору, а це триватиме щонайменше 12 годин. 

Такі проблеми потребують узгодження із замовником і пошуку 

оптимальних способів досягнення мети. Неконкретність завдань тренінгу 

заважає його плануванню та створює передумови для подальшого конфлікту із 

замовником. Навпаки, занадто конкретний перелік вправ, та ще й з робочими 
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назвами, може породити в замовника багато зайвих запитань: «А що то за 

«штовхалку» позначено як другу вправу в перший день?!» 

Тренер створить проблеми собі та іншим, якщо почне проводити тренінг 

без оформленого договору, сподіваючись на відповідальність замовника, або 

не обумовить відповідальність за приміщення, комплектацію групи, строки, 

форму звітності тощо. 

На цьому етапі слід звернути увагу також на морально–етичні проблеми 

проведення та організації тренінгу: яка інформація має конфіденційний 

характер, а яку треба відобразити у звіті. Наприклад, якщо одне із завдань 

тренінгу – підвищення мотивації персоналу, а один з учасників не лише не 

мотивований працювати, а й активно заважає іншим, чи треба повідомити про 

це керівництво? Проведення відеозапису під час тренінгу на вимогу замовника 

також може стати приводом для конфлікту з учасниками групи. Отже, чим 

більше проблем і непорозумінь буде виявлено та конструктивно вирішено під 

час співбесіди із замовником, тим краще та спокійніше пройде тренінг. 

Мета й завдання тренінгу 

Мету тренінгу, сформульовану в ході спілкування із замовником, слід 

конкретизувати в завданнях. Це робиться так. Тренер на основі спілкування із 

замовником, вивчення документації, спостереження складає уявлення про 

ситуацію на підприємстві. Він порівнює її з тією, яка має бути наприкінці 

тренінгу, щоб зрозуміти, який обсяг знань, навичок, переконань має засвоїти 

група під час тренінгу. 

Надалі тренер має побудувати логічну послідовність завдань: від 

простого – до складнішого, від базових навичок – до індивідуального стилю, 

від індивідуальної мети учасників – до загальної мети компанії. Він виписує 

завдання та перевіряє їх за допомогою такої системи запитань: 

1. Чи буде досягнуто мету тренінгу, якщо група виконає ці завдання, чи буде 

потрібно ще щось? 

2. Якщо це завдання не буде виконано, як це вплине на ефективність тренінгу? 
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3. Якщо завдання розмістити в іншій послідовності, як це вплине на 

результат? 

4. Як я дізнаюся, що це завдання виконано? 

У результаті всі завдання потрібно чітко та зрозуміло сформулювати й 

розмістити в зручній для тренера та групи послідовності. Наприклад, якщо 

замовник хоче провести антинаркотичну профілактичну програму, мета якої 

— виховання в школярів свідомого ставлення до вживання наркотиків, то 

можна сформулювати таку систему завдань (табл.1). 

Таблиця 1 

Перше 

формулювання 

Остаточне 

формулювання 

Поведінкова ознака 

Поважати себе Сформувати позитивне 

ставлення до себе, 

уявлення про власну 

життєву перспективу 

Кожен учасник може 

написати чи сказати, за які 

риси характеру та 

особливості поведінки він 

поважає себе. Може також 

сформулювати свої 

життєві плани на кілька 

найближчих років і 

пояснити, як збирається їх 

реалізувати 

Знати про 

наркотики 

Надати інформацію про 

ситуативні та довготривалі 

наслідки вживання 

наркотичних речовин 

Може пояснити оточенню, 

які наркотики та чим саме 

небезпечні не лише для 

здоров’я, а й для реалізації 

своїх планів 

Уникати вживання 

наркотиків 

Сформувати навички 

розпізнавання та 

свідомого уникання 

ситуацій можливого 

вживання наркотиків 

Під час рольової гри та 

аналізу ситуативних 

завдань правильно 

розпізнає ситуації 

можливого вживання 

наркотиків і демонструє 

навички уникання та 

протистояння 
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Так сформульовані завдання можна легко узгодити із замовником, а в 

разі потреби внести в них корективи з урахуванням того, чого хоче замовник. 

Завдання допомагають підібрати конкретні вправи та методичні засоби, 

потрібні для їх виконання. 

Основні моделі задоволення потреб учасників 

Урахувавши потреби замовників на етапі попередньої співбесіди, тренер 

опиняється на тренінгу чи на зустрічі з майбутніми його учасниками й 

помічає, що їхні бажання не зовсім збігаються з очікуваннями замовника... 

Тренер починає шукати оптимальну модель задоволення потреб учасників. 

Існує кілька базових моделей тренінгу. 

1. Розвиток кар’єри.У цій моделі тренер намагається зіставити 

уявлення учасників групи про власну кар’єру та їхні життєві плани з 

розвитком організації в цілому. Можна також проводити тренінги кар’єрного 

зростання на замовлення самих учасників у збірній групі. 

У разі застосування такої моделі на початку тренінгу проводиться 

ретельне опитування учасників щодо мети. Потім у першому блоку вправ 

тренер дає вправи на чітке формулювання мети, дослідження життєвого шляху 

та його перспектив, особистісні цінності та пріоритети. Далі учасники 

пов’язують отриману інформацію з метою розвитку організації та створюють 

власні плани навчання. 

Окрему проблему в межах цього напряму становлять тренінги, 

призначені для кадрового резерву, які проводять у тих галузях народного 

господарства, де висока кваліфікація персоналу пов’язана зі специфічними 

знаннями, а не навичками керівництва: у важкій промисловості, енергетиці 

тощо. Тому людина, яку висувають на керівну посаду, добре володіє 

специфічно професійними знаннями, але не має навичок самостійного 

прийняття рішень у складних соціотехнічних системах. Під час тренінгу 

тренер має сформувати мотивацію кар’єрного зростання, дати потрібні 

навички та провести професійний добір учасників за їхніми можливостями 

працювати на керівній посаді. 
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2. Розвиток компетентності. Другий варіант тренінгів — програми, 

спрямовані на розвиток професійної компетентності. Їх планують згідно з 

побажаннями замовників. У їх проведенні може брати участь не лише 

психолог–тренер, а й спеціаліст якоїсь іншої галузі. Зазвичай такі тренінги 

проводять у рамках регулярної підготовки та перепідготовки персоналу. До 

цієї групи можна зарахувати такі типові тренінги: 

- телефонне спілкування; 

- техніки прямих продажів; 

- презентації; 

- конфліктологія; 

- мотиваційний менеджмент тощо. 

Розробляючи тренінги такого типу, важливо мати чіткі стандарти 

розвитку потрібних навичок і запланувати можливість їх перевірки в межах 

тренінгового процесу. Зростають також вимоги до учасників групи: 

оптимально, щоб вони мали однаковий рівень кваліфікації в тому, чого їх 

навчатимуть. Якщо знання та навички учасників дуже нерівномірні, то слід 

надати більше можливостей для обміну досвідом між учасниками. У цьому 

допоможуть групові дискусії, робота над проектами, моделювання найбільш 

вдалих стратегій діяльності. 

Успішному розвитку професійної компетенції, особливо в соціальній 

сфері, можуть перешкоджати особистісні проблеми учасників групи, 

неконструктивні переконання, ригідні системи психологічного захисту. Тому 

тренер такої групи опиняється перед дилемою: чи поступитися в чомусь 

успішністю навчання та зберігати формат саме тренінгової, а не 

психотерапевтичної діяльності, чи перейти до психотерапії. 

За нашим досвідом, вибір залежить від кількості учасників із 

нераціональними переконаннями та того, якою мірою це заважає успішному 

навчанню. 

3. Розв’язання конкретної проблеми. Інколи тренінг замовляють тоді, 

коли організація перебуває в процесі кризи чи реорганізації. Це призводить до 



 92 

виникнення організаційних, управлінських, міжособистісних проблем, які 

сподіваються розв’язати за допомогою тренінгу. Тренерові слід бути особливо 

уважним, виконуючи такі замовлення, позаяк більшість цих проблем було б 

значно зручніше розв’язувати інакше. Під час підготовки тренінгу узгоджують 

із замовником, які саме варіанти розв’язання проблем і конфліктів він вважає 

припустимими для організації (для деяких організацій звільнення персоналу – 

нормальна ситуація, а в інших – необхідно зберегти всіх працівників). 

Перед тренером і групою постають такі проблеми: 

- конфлікти між працівниками; 

- планування перспектив розвитку підприємства та перерозподіл 

обов’язків; 

- подолання проблем, пов’язаних з реорганізацією; 

- створення нового відділу тощо. 

У ході такого тренінгу застосовують організовану групову дискусію, 

методи мозкового штурму, організаційно–ділові ігри. 

Другий тип тренінгів, призначених для подолання конкретних проблем, 

– профілактичні  програми, які можуть бути спрямовані на формування 

свідомого ставлення до наркотичних речовин, профілактики венеричних 

захворювань тощо. Їх проводять на замовлення шкільної адміністрації чи 

батьків. Завдання таких тренінгів – інформувати підлітків, дізнатися про їхні 

переконання, сформувати потрібні переконання та мотивацію дотримуватися 

здорового способу життя. 

4. Виявлення невідповідностей і створення мотивації розвитку. Один з 

варіантів створення мотивації тренінгу як для замовника, так і для учасників – 

виявлення невідповідності реальної поведінки та бажаного стандарту. Для 

цього проводять попередні дослідження (наприклад, поведінки продавців у 

торговому залі), за якими тренінгова компанія пише звіт і дає пропозиції щодо 

проведення тренінгу. У такому звіті слід чітко зазначити, які навички та 

вміння персонал уже має, яких навичок не має та до яких наслідків це 

призводить, наприклад: «Продавці чітко знають назви товарів, але не можуть 
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надати відомостей про технічні характеристики апаратури. Унаслідок цього 

впродовж однієї години троє потенційних покупців, що поцікавилися такими 

характеристиками, не отримали відповіді та пішли з магазину. Вважаємо 

необхідною в програмі тренінгу вправу іспит «технічно обізнаний покупець». 

Подібне можна зробити в ході самого тренінгу, використовуючи складні 

провокативні завдання, для виконання яких у групи мають бути специфічні 

навички. Це дає учасникам можливість як виявити рівень своїх умінь, так і 

перевірити їх зростання протягом тренінгу. 

5. Презентація тренінгу. Презентація тренінгу може бути як письмовою, 

так і усною. Матеріали письмової презентації надсилають замовникові чи 

використовують як об’яву для збору групи. Бажано, щоб у них було чітко 

зазначено мету й завдання тренінгу, його учасників, час і місце проведення. 

Зазначають також основні форми тренінгової роботи, які будуть використані, 

та результати, які отримають учасники. Типовим варіантом письмової 

презентації для окремих учасників можна вважати таку об’яву: 

«Для педагогів і психологів, що працюють з дітьми, проводиться тренінг 

«Проблеми та методи співпраці з дітьми». Програма містить: 

- практичне засвоєння навичок аналізу ранніх дитячих спогадів; 

- експериментування з методами адлеріанської терапії; 

- розвиток навичок метафоричного спілкування. 

Тренінг триває чотири дні (32 години). 

Усна презентація тренінгу інколи відбувається за кілька днів до його 

початку, коли учасники мають познайомитись із тренером та програмою, 

внести свої доповнення та прийняти рішення щодо участі в тренінгу. Під час 

такої презентації слід звернути увагу не лише на інформаційні, а й на емоційні 

повідомлення. Її зручно будувати як діалог з майбутньою групою про 

очікування від тренінгу, можливості тренера та можливості групи. 

На презентації часто пропонують також одну–дві типові для цього 

тренінгу вправи як модель майбутньої діяльності. Так, на презентації тренінгу 

партнерського спілкування тренер запропонував учасникам розподілитися на 
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пари, взяти аркуш паперу та намалювати ялинку, утримуючи вдвох одну 

ручку. Потім він обговорив результати та враження учасників, створивши 

мотивацію навчитися конструктивної співпраці. 
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РОЗДІЛ 2 

СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Семінарські заняття з курсу 

 Тема: Соціально–психологічний тренінг як метод практичної психології 

 1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета:  

а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати знання; 

б) виховна: формувати науковий світогляд, культуру педагогічної взаємодії, 

мовленнєву культуру; розширювати педагогічну ерудицію; виховувати 

почуття відповідальності, толерантності.  

3. Актуалізація опорних знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

З якою метою вивчаємо  дану тему?   

5. Вступне слово викладача. 

6. Методи та форми роботи: бесіда, диспут, дискусія, заслуховування 

рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей 

студентів тощо. 

 7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

План: 

1.  Поняття про тренінг як сукупність активних методів практичної 

психології. 

2. Специфічні риси тренінгу.  

3. Атрибути тренінгу. 

4.  Переваги групової форми роботи. 

5.  Основні парадигми тренінгу: 

- парадигма тренінгу як дресури; 

- парадигма тренінгу як тренування; 

- парадигма тренінгу як розвитку суб’єктності.  

8. Заключне слово викладача. 
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9. Підведення підсумків заняття 

 10. Завдання для самостійної роботи: 

 – скласти тести за темою семінару;  

 – скласти список  додаткової  літератури до теми. 

 – скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

 Література: 

1.     Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось – 89», 

2000. – 224 с. (Практическая психология). 

2.     Мілютіна К. Л. Теорія і практика психологічного тренінгу. – К. : 

Видавництво МАУП, 2006. – 175 с. 

3.     Пахальян В. Э. Групповой психологический тренинг: Учебное пособие. – 

СПб. : Питер, 2006. – 224 с. 

4.     Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н. Ю. Хрящевой. – СПб. : «Речь», 

Институт Тренинга, 2000. – 256 с. 

5.     Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб. : Изд–во «Питер», 2000. – 

384 с. – (Серия «Мастера психологии»). 

6.     Сидоренко Е. В. Технологии создания тренингов. От замысла к 

результату. – СПб. : Издательство «Речь»; ООО «Сидоренко и Ко», 2008. – 336 

с. 

7.     Ситников А. П. Акмеологический тренинг: теория, методика, 

психотехнологии. – М., 1996. – 428 с. 

Електронні ресурси: 

1. Лекція Тренінги [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://freedocs.xyz/docx–437938129 

2. Соціально-психологічний тренінг  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://ua-referat.com/ 

3. Тренінг — ефективний метод групової роботи [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: school2barvincom.klasna.com/.../trening--efektivnii-metod.h... 

4. Зміст і структура тренінгу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

llt.multycourse.com.ua/ua/page/19/68 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjBnNK4zJ3hAhXXRRUIHQfGDQwQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffreedocs.xyz%2Fdocx-437938129&usg=AOvVaw0khATGgJ0xQVJABBq1LWro
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjBnNK4zJ3hAhXXRRUIHQfGDQwQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffreedocs.xyz%2Fdocx-437938129&usg=AOvVaw0khATGgJ0xQVJABBq1LWro
https://freedocs.xyz/docx-437938129
https://freedocs.xyz/docx-437938129
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwijipPkxp3hAhUCVBUIHeGNAXEQFjAGegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3&usg=AOvVaw3xhKkDIlEI9-wCwRDzf2aJ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwijipPkxp3hAhUCVBUIHeGNAXEQFjAGegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3&usg=AOvVaw3xhKkDIlEI9-wCwRDzf2aJ
http://ua-referat.com/
http://ua-referat.com/
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiBoqmcyZ3hAhWhQxUIHRacBjIQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fllt.multycourse.com.ua%2Fua%2Fpage%2F19%2F68&usg=AOvVaw1RznFjn2OzmE91ms3N7D03
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiBoqmcyZ3hAhWhQxUIHRacBjIQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fllt.multycourse.com.ua%2Fua%2Fpage%2F19%2F68&usg=AOvVaw1RznFjn2OzmE91ms3N7D03
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5. Психологічний тренінг [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

u.osvita.ua/vnz/rerports/psychology/10044/ 

 

Тема: Психологічні особливості тренінгової групи 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: 

 а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати знання;   

б) виховна: формувати науковий світогляд, культуру педагогічної взаємодії, 

мовленнєву культуру, педагогічний такт; розширювати педагогічну ерудицію; 

виховувати почуття відповідальності та власної гідності, толерантності;.  

 3. Актуалізація опорних знань студентів.  

4. Мотивація навчальної діяльності. 

Навіщо вивчати дану тему?   

  5. Вступне слово викладача. 

  6. Методи та форми роботи: бесіда, диспут, дискусія, заслуховування 

рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей 

студентів, перегляд та коментування презентації тощо. 

 7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

       План: 

1. Класифікація тренінгових групп.  

2. Види тренінгових груп, їх склад.  

3. Ролі та норми поведінки в групі.  

4. Правила групової тренінгової роботи.  

5. Головні етапи розвитку групи під час тренінгу. 

6.  Групова динаміка: групова напруга; групова єдність.   

 8. Заключне слово викладача. 

 9. Підведення підсумків заняття. 

 10. Завдання для самостійної роботи: 

 – скласти тести за темою семінару;  

 – скласти список  додаткової  літератури до теми. 
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 – скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

  – дати відповіді на питання: 

1. Комплектування групи.  

2. Фактор попереднього знайомства.  

3. Якісний та кількісний склад тренінгової групи.  

4. Типи учасників тренінгу: пасивні, активні та важкі учасники.  

5. Небажані учасники тренінгових груп.  

6. Ознаки закритості людини. 

Література: 

1. Пахальян В. Э. Групповой психологический тренинг: Учебное пособие. 

– СПб. : Питер, 2006. – 224 с. 

2. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н. Ю. Хрящевой. – СПб. : 

«Речь», Институт Тренинга, 2000. – 256 с. 

3. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб. : Изд–во «Питер», 2000. – 

384 с. – (Серия «Мастера психологии»). 

4. Сидоренко Е. В. Технологии создания тренингов. От замысла к 

результату. – СПб. : Издательство «Речь»; ООО «Сидоренко и Ко», 2008. – 336 

с.   

5.  Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції. Активне 

соціально–психологічне навчання: навч. посібник / Яценко Т. С. – К. : Вища 

шк., 2004. – 679 с.  

Електронні ресурси: 

Групова динаміка і її роль у процесі тренінгової роботи [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://pidruchniki.com/.../grupova_dinamika_rol_protsesi_t... 

 

Динаміка розвитку тренінгової групи  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g... 

  

Структура тренінгової групи: ролі, керівництво, лідерство [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5110417/page:3/ 

 

https://pidruchniki.com/.../grupova_dinamika_rol_protsesi_t
Динаміка%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20https:/studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g...
Динаміка%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20https:/studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g...
Динаміка%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20https:/studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g...
Динаміка%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20https:/studme.com.ua/.../dinamika_razvitiya_treningovoy_g...
Структура%20тренінгової%20групи:%20ролі,%20керівництво,%20лідерство%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/studfiles.net/preview/5110417/page:3/
Структура%20тренінгової%20групи:%20ролі,%20керівництво,%20лідерство%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/studfiles.net/preview/5110417/page:3/
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Тренінговий процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

      https://studfiles.net/preview/5110417/ 

 

Групова динаміка та етапи тренінгового процесу [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: chito.in.ua/ministerstvo-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukra... 

 

Групова динаміка і групова ефективність [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stud.com.ua/.../grupova_dinamika_grupova_efektivni.. 

 

Процес формування та розвитку тренінгової групи [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://allref.com.ua/.../Proces_formuvannya_ta_rozvitku_tre... 

 

Тема: Ведучий тренінгової групи 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: 

а) дидактична: повторити, закріпити,систематизувати та перевірити 

знання з теми; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття власної 

гідності, високі моральні якості; формувати комунікативні вміння та 

навички. 

3. Актуалізація опорних знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

Навіщо вивчати дану тему?   

5. Вступне слово викладача. 

6. Методи та форми роботи: бесіда, диспут, дискусія, заслуховування 

рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей 

студентів, перегляд та коментування презентації, тестування тощо. 

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

План: 

1.  Індивідуально–психологічні якості тренера.  

2. Особистісні якості тренера.  

3. Вимоги до тренера.  

4. Основні ролі ведучого.  

Тренінговий%20процес%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20%20%20%20%20%20https:/studfiles.net/preview/5110417/
Тренінговий%20процес%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20%20%20%20%20%20%20https:/studfiles.net/preview/5110417/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiOhbuMyp3hAhXCUhUIHYxKDHsQFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fchito.in.ua%2Fministerstvo-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrayini-umanseki.html%3Fpage%3D8&usg=AOvVaw3ncocKmEPqbBAiqLoIO_H5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiOhbuMyp3hAhXCUhUIHYxKDHsQFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fchito.in.ua%2Fministerstvo-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrayini-umanseki.html%3Fpage%3D8&usg=AOvVaw3ncocKmEPqbBAiqLoIO_H5
Процес%20формування%20та%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/allref.com.ua/.../Proces_formuvannya_ta_rozvitku_tre...
Процес%20формування%20та%20розвитку%20тренінгової%20групи%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/allref.com.ua/.../Proces_formuvannya_ta_rozvitku_tre...
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5. Керівництво групою. Стилі керівництва. 

6. Професійні страхи. Фізична та психологічна мобільність.  

7. Принципи тренерської роботи. Помилки тренера.  

8. Заключне слово викладача. 

9. Підведення підсумків заняття. 

10. Завдання для самостійної роботи: 

 – скласти тести за темою семінару;  

 – скласти список  додаткової  літератури до теми. 

 – скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

Література: 

1. Варій М. Й.  Загальна психологія [Текст] : Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / М. Й. Варій. – 2–ге вид., випр. і доп.. – К. : Центр 

учбової літератури, 2007. – 968 с.  

2. Васянович Г.  Психологія і педагогіка [Текст] : Лекції. Т. 4 / Г. 

Васянович. – Львів : Сполом, 2010. – 512 с. 

3.  Вачков И.  В. Окна в мир тренинга / И. В. Вачков, С. Д. Дерябо. – СПб. : 

Речь, 2004. – 272 с.  

4. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – М. : Издательство «Ось–89», 2005. – 256 с.  

5. Вачков И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные, 

организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. – М. : 

Эксмо, 2008. – 416 с. 

6. Видра О. Г.  Вікова та педагогічна психологія [Текст] : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011. – 112 с. 

7. Винославська О. В.  Людські стосунки [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / О. В. Винославська, М. П. Малигіна. – 

К. : Центр учбової літератури, 2006. – 142 с. 

8. Відпочиваючи, я вчусь [Текст] / Упоряд.: С. Максименко, О. Главник. – 
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К. : Главник, 2006. – 112 с.  

9. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник / 

О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. – 2–ге вид.. – К. : 

Каравела, 2008. – 400 с.. 

10.  Вікова та педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 

З. В. Огороднійчук та ін.. – 2–ге вид., доп.. – К. : Каравела, 2007. – 400 с.  

11.  Вільчковський Е. С.  Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку [Текст] : Навчальний посібник / Е. С. Вільчковський, О. І. 

Курок. – 2–ге вид., перероб. та доп. – Суми : Університетська книга, 2008. – 

428 с. 

12.  Власова О. І. Педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.   

Електронні ресурси: 

Секрети успішного тренера - Тренінг особистісного зростання [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

https://pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera 

 

Методичні рекомендації для тренерів щодо розроблення та проведення 

тренінгів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://nsj.gov.ua/files/1491898085Методичка%20з%20проведення%20тренінгів

%20-%20FINAL.pdf 

          

Кто такой тренер? Роль тренера в проведении тренинга [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/ 

 

Тема: Основні етапи соціально–психологічного тренінгу 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета:  

а) дидактична: повторити, закріпити, систематизувати та перевірити 

знання; 

б) виховна: виховувати культуру педагогічної взаємодіїі. 

3. Актуалізація опорних знань студентів. 

Секрети%20успішного%20тренера%20-%20Тренінг%20особистісного%20зростання%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera
Секрети%20успішного%20тренера%20-%20Тренінг%20особистісного%20зростання%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera
Секрети%20успішного%20тренера%20-%20Тренінг%20особистісного%20зростання%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera
Секрети%20успішного%20тренера%20-%20Тренінг%20особистісного%20зростання%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/pidruchniki.com/.../sekreti_uspishnogo_trenera
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://pidruchniki.com/1157071863038/psihologiya/sekreti_uspishnogo_trenera&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://pidruchniki.com/1157071863038/psihologiya/sekreti_uspishnogo_trenera&prev=search
http://nsj.gov.ua/files/1491898085Методичка%20з%20проведення%20тренінгів%20-%20FINAL.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1491898085Методичка%20з%20проведення%20тренінгів%20-%20FINAL.pdf
Кто%20такой%20тренер?%20Роль%20тренера%20в%20проведении%20тренинга%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/
Кто%20такой%20тренер?%20Роль%20тренера%20в%20проведении%20тренинга%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/
Кто%20такой%20тренер?%20Роль%20тренера%20в%20проведении%20тренинга%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/
Кто%20такой%20тренер?%20Роль%20тренера%20в%20проведении%20тренинга%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https://ubi-hall.com.ua/2017/10/12/kto-takoj-trener/
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4. Мотивація навчальної діяльності. 

  Навіщо вивчати дану тему?   

5. Вступне слово викладача. 

6. Методи та форми роботи: бесіда, диспут, дискусія, заслуховування 

рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей 

студентів, перегляд та коментування презентації, тестування тощо. 

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

План:  

1. Етапи функціонування тренінгової групи: етап знайомства; 

формування; нормування; прийняття домовленостей.  

2. Психологічні прийоми розігріву групи. Ознаки відкритості групи. 

3.  Поняття про зворотній зв’язок (шерінг): вранішній, поточний, 

підсумковий та фінальний шерінг.  

4. Рефлексія та її розвиток під час тренінгу. 

5.  Штурмування. Виконання завдання тренінгу.  

6. Завершення тренінгу та відмирання групи. Часові межі етапів тренінгу. 

 8. Заключне слово викладача. 

9. Підведення підсумків заняття. 

10. Завдання для самостійної роботи: 

 – скласти тести за темою семінару;  

 – скласти список  додаткової  літератури до теми. 

 – скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

Література: 

1. Бозаджиев В. Л. Тренинговая компетенция психолога // 

Фундаментальные исследования. – 2008. – № 5. 

2.  Жуков Ю. М. Коммуникативный тренинг / Жуков Ю. М. – М. : 

Гардарики, 2003. – 223 с.  

3.  Заверило Н. В. Навчання однолітків однолітками: зарубіжний досвід / 

Заверило Н. В. // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун–ту ім. 
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М. Коцюбинського, 2000. –Вип. 3. – С. 66–70.  

4. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга: психологический 

тренинг как инструментальное действие / Зайцева Т. В. – СПб. : Речь, 2002. – 

80 с.  

5. Захаров В. П. Социально–психологический тренинг / В. П. Захаров, 

Н. Ю. Хрящева. – Л. : Изд–во ЛГУ, 1989. – 55 с.  

6. Марсанов Г. И. Социально–психологический тренинг / Марсанов Г. И. – 

[5–е изд., стереотип.] – М. : «Когито–Центр»; Московский психолого–

социальный институт, 2007. – 251 с.  

7. Пузиков В. Г. Технология ведения тренинга / Пузиков В. Г. – СПб. : 

Издательство «Речь», 2007. – 224 с.  

8. Цюман Т. П. Технологія організації та проведення тренінгу // 

Превентивна робота з молоддю за методом «рівний – рівному» : [Навч. 

посібник] / За заг. ред. І. Д.Звєрєвої. – К. : Навч. книга, 2002. – С. 42–67.  

9.  Цюман Т. П. Тренінг як ефективна форма просвітницької діяльності // 

Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та 

ризикованої поведінки : [Посібник для спеціалістів приймальників- 

розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній] / За заг. 

ред. Р. Г. Вайноли, Т. Л. Лях; Авт.–упор. О. В. Безпалько та ін. – К. : ТОВ 

«ДКБ «РОТЕКС»«, 2007. – С. 60–74.  

10.  Цюман Т. П. Тренінг як інноваційна форма превентивної роботи з 

молоддю / Цюман Т. П. // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 

271. – 2005. – С. 181–184. 

11. Цюман Т. П. Тренінг як форма підготовки соціальних педагогів до 

професійної діяльності / Цюман Т. П. // Проблеми педагогічних технологій. – 

Вип. 3–4. – 2004. – С. 166–171.  

12.  Шаргородська С. В. Тренінгова робота з підлітками та молоддю (з 

досвіду роботи соціального педагога) / С. В. Шаргородська // Соціальний 

педагог. – 2007. – № 11 (35). – С. 16–29.  
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Електронні ресурси: 

 

Лекція Тренінги [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://freedocs.xyz/docx–437938129 

 

Соціально-психологічний тренінг  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ua-referat.com/ 

 

Тренінг — ефективний метод групової роботи [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: school2barvincom.klasna.com/.../trening--efektivnii-metod.h... 

 

Зміст і структура тренінгу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

llt.multycourse.com.ua/ua/page/19/68 

 

Тема: Основні тренінгові методи та форми роботи 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: 

 а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати знання; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності; формувати гуманні відносини. 

3. Актуалізація опорних знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

Навіщо вивчати дану тему?   

5. Вступне слово викладача. 

6. Методи та форми роботи: бесіда, диспут, дискусія, заслуховування 

рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей 

студентів, перегляд та коментування презентації, дидактична гра, захист 

проектів, тестування тощо. 

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

План: 

1. Загальні тренінгові методи: 

- групова дискусія; 

-  ігрові методи; 

- малювання під час тренінгу; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjBnNK4zJ3hAhXXRRUIHQfGDQwQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffreedocs.xyz%2Fdocx-437938129&usg=AOvVaw0khATGgJ0xQVJABBq1LWro
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjBnNK4zJ3hAhXXRRUIHQfGDQwQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Ffreedocs.xyz%2Fdocx-437938129&usg=AOvVaw0khATGgJ0xQVJABBq1LWro
https://freedocs.xyz/docx-437938129
https://freedocs.xyz/docx-437938129
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwijipPkxp3hAhUCVBUIHeGNAXEQFjAGegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3&usg=AOvVaw3xhKkDIlEI9-wCwRDzf2aJ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwijipPkxp3hAhUCVBUIHeGNAXEQFjAGegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3&usg=AOvVaw3xhKkDIlEI9-wCwRDzf2aJ
http://ua-referat.com/
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
http://school2barvincom.klasna.com/uk/site/trening--efektivnii-metod.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiBoqmcyZ3hAhWhQxUIHRacBjIQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fllt.multycourse.com.ua%2Fua%2Fpage%2F19%2F68&usg=AOvVaw1RznFjn2OzmE91ms3N7D03
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiBoqmcyZ3hAhWhQxUIHRacBjIQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fllt.multycourse.com.ua%2Fua%2Fpage%2F19%2F68&usg=AOvVaw1RznFjn2OzmE91ms3N7D03
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiBoqmcyZ3hAhWhQxUIHRacBjIQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fllt.multycourse.com.ua%2Fua%2Fpage%2F19%2F68&usg=AOvVaw1RznFjn2OzmE91ms3N7D03
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiBoqmcyZ3hAhWhQxUIHRacBjIQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fllt.multycourse.com.ua%2Fua%2Fpage%2F19%2F68&usg=AOvVaw1RznFjn2OzmE91ms3N7D03
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- міні–лекції; 

- історії та розповіді; 

- презентації; 

- мозковий штурм; 

- аналіз ситуаційних вправ; 

- рольова гра; 

- використання відео та фільмів; 

- тренінгові вправи 

2. Методи, спрямовані на розвиток соціальної перцепції.  

3.  Методи тілесно–орієнтованої психотерапії. Захист проектів. 

8. Заключне слово викладача. 

9. Підведення підсумків заняття. 

10. Завдання для самостійної роботи: 

 – скласти тести за темою семінару;  

 – скласти список  додаткової  літератури до теми. 

 – скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

Література: 

1. Гейхман Л. К. Обучение общению во взаимодействии: интерактивный 

подход // Образование и наука.– 2002.– № 3. С. 134–139. 

2. Голубкова О. А. Использование активных методов обучения в учебном 

процессе: учебно–методическое пособие.– СПб., 1998.– 42 с. 

3. Еримбетова С., Маджуга А. Г., Ахметжан Б. Использование 

интерактивных (диалоговых) технологий обучения в процессе творческого 

саморазвития личности учащегося // Вестник высшей школы «Альма–Матер». 

2003. № 11. С. 48–52. 

4. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга: психологический 

тренинг как инструментальное действие / Зайцева Т. В. – СПб. : Речь, 2002. – 

80 с.  

5. Захаров В. П. Социально–психологический тренинг / В. П. Захаров, 
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Н. Ю. Хрящева. – Л. : Изд–во ЛГУ, 1989. – 55 с.  

6. Ковалев Г. А. Основные направления использования методов активного 

социального обучения в странах Запада / Г. А. Ковалев // Психологический 

журнал. – Т. 2. – №1 – 1998. – С. 127 – 136. 

7. Максимова Н. Ю. Тренінгові технології як засіб формування духовності 

особистості студентів / Н. Ю. Максимова // Зб. наук. праць Ін–ту психології ім. 

Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2007. – 

Т.10, Ч. 4. – С.334–342.  

8.  Марсанов Г. И. Социально–психологический тренинг / Марсанов Г. И. – 

[5–е изд., стереотип.] – М., «Когито–Центр»; Московский психолого–

социальный институт, 2007. – 251 с.  

9. Організація і методика соціально–педагогічного тренінгу : Навчальний 

посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 133 с. 

10.  Осипова А. А. Общая психокоррекция : [учебное пособие для студентов 

вузов] / Осипова А. А. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 512 с.  

11. Пузиков В. Г. Технология ведения тренинга / Пузиков В. Г. – СПб. : 

Издательство «Речь», 2007. – 224 с.  

12.  Самоукина Н. В. Практический психолог в школе: Лекции, 

консультирование, тренинги [3–е изд.] / Н. В. Самоукина. – М. : 

Психотерапия, 2008. – 256 с.  

13. Торн К. Тренинг. Настольная книга тренера / К. Торн, Д. Маккей. – СПб. 

: Питер, 2008. – 240 с.  

14.  Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. / 

В. М. Федорчук – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 250 с. 

15.  Цзен Н. В. Психотренинг: игры и упражнения (2–е изд.) / Н. В. Цзен, 

Ю. В. Пахомов. – М. : Независимая фирма «Класс», 2006. – 272 с.  

Електронні ресурси: 

Характеристика основних тренінгових методів і форм [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  
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https://pidruchniki.com/1806020363018/psihologiya/harakteristika_osnovnih_trenin

govih_metodiv_form 

 

Тренінг: форми та методи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studopedia.com.ua/1_19119_trening-formi-ta-metodi.htm 

 

Тема: Етапи підготовки тренінгу 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета: 

 а) дидактична: повторити, закріпити та систематизувати знання; 

б) виховна: розширювати педагогічну ерудицію, виховувати почуття 

відповідальності, толерантності; формувати культуру педагогічного 

спілкування. 

3. Актуалізація опорних знань студентів. 

4. Мотивація навчальної діяльності. 

Навіщо вивчати дану тему?   

5. Вступне слово викладача. 

6. Методи та форми роботи: бесіда, диспут, дискусія, заслуховування 

рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей 

студентів, перегляд та коментування презентації, дидактична гра, захист 

проектів, тестування тощо. 

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

План: 

1. Основні етапи підготовки тренінгової програми.  

2. Мета та завдання тренінгу.  

3. Зміст тренінгу.  

4. План тренінгу.  

5. Підготовка тренінгу: вибір теми, проектування, визначення змісту занять.   

6. Часова організація тренінгу.  

7. Принципи чергування вправ.   

8. Заключне слово викладача. 

https://studopedia.com.ua/1_19119_trening-formi-ta-metodi.htm
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9. Підведення підсумків заняття. 

10. Завдання для самостійної роботи: 

  – скласти тести за темою семінару;  

 – скласти список  додаткової  літератури до теми. 

 – скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

Література: 

1. Актуальні проблеми теорії та практики соціально–педагогічної 

діяльності: колективна монографія /[за заг. ред. Н. С. Побірченко. – Умань : 

ПП Жовтий, 2010. – 225 с. 

2.  Бадалова М. В. Тренинг интеллектуальных навыков консультирования / 

М. В. Бадалова // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 4. – 

С. 3–27. 

3.  Бакли Р. Теория и практика тренинга / Бакли Р., Кэйпл Дж. – СПб. : 

Питер–Пресс, 1997. – 225 с.  

4. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб. : Питер, 2002. – 

352 с.  

5.  Барко В. І. Методика проведення тренінгів управлінського спрямування 

/ В. І. Барко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 4. – С. 

70–77.  

6.  Безпалько О. В. Тренінг як інноваційна форма соціально–педагогічної 

роботи / О. В. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – 

№ 1. – С. 22–28. 

7. Большаков В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, упражнения, игры. – 

СПб. : Социально–психологический центр, 1996. – 129 с.  

8. Вачков И. В. Окна в мир тренинга / И. В. Вачков, С. Д. Дерябо. – СПб. : 

Речь, 2004. – 272 с.  

9. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – М. : Издательство «Ось–89», 2005. – 256 с.  

10. Вачков И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные, 
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организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. – М. : 

Эксмо, 2008. – 416 с. 

11. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга: психологический 

тренинг как инструментальное действие / Зайцева Т. В. – СПб. : Речь, 2002. – 

80 с.  

12. Захаров В. П. Социально–психологический тренинг / В. П. Захаров, 

Н. Ю. Хрящева. – Л. : Изд–во ЛГУ, 1989. – 55 с.  

Електронні ресурси: 

1. Бевз В., Главник О. Основні положення щодо проведення тренінгів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598/ 

2. Підготовка і проведення тренінгу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: old.ippo.edu.te.ua/.../03_pidgotovka_provedennja.pdf 

 

3. Методика проведення тренінгу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

ipas.org.ua/old/doc/pr/pauci/metodyka.pdf 

4. Підготовка до тренінгу: Методичні рекомендації для тренерів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

 iteach.com.ua/online–resources/methodological.../pidgotovka... 

5. Тренінговий процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studfiles.net/preview/5110417/ 

6. Підготовка і проведення тренінгу (зміст, план, ведення занять) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://old.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/trening_osnovni_pologennja/0

3_pidgotovka_provedennja.pdf 

7. Основні положення щодо проведення тренінгів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598/ 

8. Як проводити уроки-тренінги [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

SlideSharehttps://www.slideshare.net/ssuserf2afbe/ss-58822618 

 

Тема:  Структура тренінгової програми 

1. Організаційна частина.  

2. Повідомлення теми, мети заняття. 

Мета:  

а) дидактична: повторити, закріпити, систематизувати та перевірити 

знання з теми; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiL9PGqiYHhAhULYlAKHb7BDKcQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fold.ippo.edu.te.ua%2Ffiles%2Fgromad_osvita%2Fresursy%2Ftrening_osnovni_pologennja%2F03_pidgotovka_provedennja.pdf&usg=AOvVaw2BY4380ZMGFo5Gnr4wG2rO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiL9PGqiYHhAhULYlAKHb7BDKcQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fold.ippo.edu.te.ua%2Ffiles%2Fgromad_osvita%2Fresursy%2Ftrening_osnovni_pologennja%2F03_pidgotovka_provedennja.pdf&usg=AOvVaw2BY4380ZMGFo5Gnr4wG2rO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiL9PGqiYHhAhULYlAKHb7BDKcQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fipas.org.ua%2Fold%2Fdoc%2Fpr%2Fpauci%2Fmetodyka.pdf&usg=AOvVaw20fubhm6xUKHqYX-qoCW9-
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiL9PGqiYHhAhULYlAKHb7BDKcQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fipas.org.ua%2Fold%2Fdoc%2Fpr%2Fpauci%2Fmetodyka.pdf&usg=AOvVaw20fubhm6xUKHqYX-qoCW9-
http://iteach.com.ua/online-resources/methodological-recommendations/pidgotovka/
http://iteach.com.ua/online-resources/methodological-recommendations/pidgotovka/
http://iteach.com.ua/online-resources/methodological-recommendations/pidgotovka/
http://iteach.com.ua/online-resources/methodological-recommendations/pidgotovka/
https://studfiles.net/preview/5110417/
http://old.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/trening_osnovni_pologennja/03_pidgotovka_provedennja.pdf
http://old.ippo.edu.te.ua/files/gromad_osvita/resursy/trening_osnovni_pologennja/03_pidgotovka_provedennja.pdf
Основні%20положення%20щодо%20проведення%20тренінгів %5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20http:/ru.osvita.ua/school/method/technol/598/
Основні%20положення%20щодо%20проведення%20тренінгів %5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20http:/ru.osvita.ua/school/method/technol/598/
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б) виховна: виховувати педагогічну культуру та формувати уміння та 

навички комунікативної взаємодії. 

3. Актуалізація опорних знань студентів.  

4. Мотивація навчальної діяльності. 

Навіщо вивчати дану тему?   

5. Вступне слово викладача. 

6. Методи та форми роботи: бесіда, диспут, дискусія, заслуховування 

рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей 

студентів, перегляд та коментування презентації, дидактична гра, 

обговорення тренінгових програм, тестування тощо. 

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

План: 

1. Структура тренінгової програми: вступна, основна та завершальна частини 

тренінгу.  

2. Компоненти тренінгу: знайомство, нормування, формування групи, 

вирішення завдань, підведення підсумків.  

3. Змістове наповнення частин тренінгової програми.  

4. Зв’язок етапів  тренінгу з етапами розвитку тренінгової групи.  

8. Заключне слово викладача. 

9. Підведення підсумків заняття. 

10. Завдання для самостійної роботи: 

– скласти тести за темою семінару;  

– скласти список  додаткової  літератури до теми; 

– скласти тренінгові програму; 

– скласти глосарій (тлумачний словник термінів – упорядкований перелік 

спеціальних термінів, зміст яких вимагає пояснення) до теми.  

Література: 

1. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось – 

89», 2000. – 224 с. (Практическая психология). 
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2. Мілютіна К. Л. Теорія і практика психологічного тренінгу. – К. : 

Видавництво МАУП, 2006. – 175 с. 

3. Пахальян В. Э. Групповой психологический тренинг: Учебное пособие. 

– СПб. : Питер, 2006. – 224 с. 

4. Психогимнастика в тренинге / Под ред. Н. Ю. Хрящевой. – СПб. : 

«Речь», Институт Тренинга, 2000. – 256 с. 

5. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб. : Изд–во «Питер», 2000. – 

384 с. – (Серия «Мастера психологии»). 

6. Сидоренко Е. В. Технологии создания тренингов. От замысла к 

результату. – СПб. : Издательство «Речь»; ООО «Сидоренко и Ко», 2008. 

– 336 с. 

Електронні ресурси: 

Ситников А. П. Акмеологический тренинг: теория, методика, 

психотехнологии. – М., 1996. – 428 с. [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: https://freedocs.xyz/docx–437938129 

 

Типова програма тренінгу - Ресурси - Проект ЮНІСЕФ 2017.- [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

autta.org.ua/ua/Vprovadj2017/resourse/Tipova_programa 

 

Навчальні тренінгові програми та шоу професійної майстерності 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: puet.edu.ua/uk/trening_puet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freedocs.xyz/docx-437938129
https://freedocs.xyz/docx-437938129
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjk_Mb9msXhAhXBGewKHc6jCAgQFjAHegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fautta.org.ua%2Fua%2FVprovadj2017%2Fresourse%2FTipova_programa&usg=AOvVaw2FSrQhT2EnpTp52DpwcPhe
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjk_Mb9msXhAhXBGewKHc6jCAgQFjAHegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fautta.org.ua%2Fua%2FVprovadj2017%2Fresourse%2FTipova_programa&usg=AOvVaw2FSrQhT2EnpTp52DpwcPhe
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjk_Mb9msXhAhXBGewKHc6jCAgQFjAHegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fautta.org.ua%2Fua%2FVprovadj2017%2Fresourse%2FTipova_programa&usg=AOvVaw2FSrQhT2EnpTp52DpwcPhe
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjk_Mb9msXhAhXBGewKHc6jCAgQFjAHegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fautta.org.ua%2Fua%2FVprovadj2017%2Fresourse%2FTipova_programa&usg=AOvVaw2FSrQhT2EnpTp52DpwcPhe
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjsmoSjm8XhAhUGsKQKHVvWBTM4ChAWMAF6BAgBEAE&url=http%3A%2F%2Fpuet.edu.ua%2Fuk%2Ftrening_puet&usg=AOvVaw10x02-kAFIqcoqkzDXA-hG
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjsmoSjm8XhAhUGsKQKHVvWBTM4ChAWMAF6BAgBEAE&url=http%3A%2F%2Fpuet.edu.ua%2Fuk%2Ftrening_puet&usg=AOvVaw10x02-kAFIqcoqkzDXA-hG
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://puet.edu.ua/uk/trening_puet&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://puet.edu.ua/uk/trening_puet&prev=search
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Практичні заняття з курсу 

Тема: Тренінг тренерів 

Метою тренінгу є теоретична та практична підготовка  майбутніх педагогів 

до проведення тренінгової роботи в закладах освіти. Під час навчання 

студенти  отримують практичний досвід участі в тренінговому занятті і 

можуть випробувати себе в якості ведучого групи. 

Завдання: 

- отримання учасниками практичного досвіду участі в тренінговому 

занятті; 

- формування позитивної мотивації щодо застосування тренінгу в 

просвітницькій, профілактичній роботі; 

- ознайомлення з структурою тренінгу та технологіями його 

проведення; 

- формування практичних навичок у складанні плану тренінгових 

занять. 

Час проведення – 2 години. 

Структура заняття 

№  

п/п 

Види роботи Обладнання Орієнтовна 

тривалість 

1.  Вступ постановка проблеми.  5 хвилин 

2.  Вправа «Це чудово!».  5 хвилин 

3.  Вправа «Незакінчені речення». Роздатковий 

матеріал 

(Додаток1) 

10 хвилин 

4.  Вправа «Правила». Ватман, маркери 5 хвилин 

5.  Вправа «Калейдоскоп».  20 хвилин 

6.  Групове обговорення.  10 хвилин 

7.  Робота в групах взаємонавчання. Роздатковий 

матеріал 

(Додаток 2) 

15 хвилин 

8.  Рухова вправа «Перебудова».  5 хвилин 

9.  Презентація «Типова структура тренінгу».  5 хвилин 

 Робота в групах «Складання плану тренінгу» Ватман, маркери 20 хвилин 

 Аналіз заняття, побудова перспектив спільної 

роботи на майбутнє «Мережа знань» 

Клубок ниток 10 хвилин 

 Домашнє завдання Роздатковий 

матеріал 

(Додаток 3) 

10 вилин 

  Історія для натхнення.  5 хвилин 
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Література: 

1. Баришполь С. В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, 

тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х. : Вид група «Основа» 

2009. – 267 с. 

2. Бобрикова Л., Дунилова Р., Щепкова Т. Путь к вершине // Школьный 

психолог. – 2007. – №11. 

3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – М., 

2000. – 224 с. 

4. Гончаренко Т. Пізнай себе: уроки для підлітків / К. : Ред. 

Загальнопедагогічної газ., 2005. – 128 с. 

5. Девид Ли. Практика группового тренинга. – СПб., 2001. – 224 с. 

6. Емоційне вигорання. – Упоряд.: В. Дудяк – К. : Главник, 2007. – 128 с. 

7. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг 

как инструмент действия. – СПб. : Речь, М. : Смысл, 2002. – 80 с. 

8. Торн К., Маккей Д. Тренинг – настольная книга тренера. – СПб., 2001. – 208 

с. 

9. Кристофер З., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб., 2001. – 320 с. 

10. Лебединский В. В., Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М. : Изд–во 

МГУ, 1990. – 197 с. 

11. Петрушин С. Как справиться с групой // Школьный психолог. – 2006.–

№16. 

12. Полякова Г., Кружева Т.. Подолання тривожності в шкільному житті // 

Психолог – 2005. – № 146. 

13. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с. 

14. Прихожан А. Н. От тревожности к уверенности // Школьный психолог. — 

2001. — № 15. 

15. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. – М. : Изд–во Института 

Психотерапии, 2001. – 336 с. 

16. Технологія тренінгу / Упоряд. О. Главник, Г. Бевз // За заг. ред. 
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С. Максименко. – К. : Главник, 2005. – 112 с. 

17.  Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / Пер с нем. – 

М. : Генезис, 2003. – 336 с. 

Електронні ресурси: 

 

Тренінг для тренерів - European Business Association [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://eba.com.ua/trening-dlya-treneriv/ 

  

Тренінг для тренерів у Польщі | Громадський Простір [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.prostir.ua/?grants=treninh-dlya-treneriv-u... 

 

ТоТ: Тренінг для тренерів | СД Платформа [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://sdplatform.org.ua/news/tot-trening-dla-treneriv 

  

Тренінги для тренерів – Молодіжний працівник – Youth Worker ... 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

youth-worker.org.ua/about/training-levels/tot 

 

Тренінг для тренерів (Київ) .: Ресурсний центр ГУРТ[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://gurt.org.ua/news/trainings/44173/ 

 

Тема: Дорога у світ самоврядування 

Мета:  організація процесу конструктивного спілкування вчителів і школярів 

з метою залучення їх до співробітництва, співтворчості у розв’язанні 

загальношкільних та індивідуальних учнівських проблем. 

Завдання: 

- вироблення робочої моделі шкільного самоврядування та розробка 

плану запровадження її у життя; 

- формування мікроколективів активістів щодо різних напрямків 

організаторської діяльності; 

- розвиток їх лідерських здібностей і вміння позитивно впливати один на 

одного, переконувати і заражати корисною справою, набуття ними досвіду 

безконфліктних ділових стосунків. 

 Кількість учасників тренінгового заняття: 24 – 28 учнів. 

Час, необхідний для проведення тренінгових вправ: 2 дні (4 вправи на годину) 

Тренінг%20для%20тренерів%20-%20European%20Business%20Association%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/eba.com.ua/trening-dlya-treneriv/
Тренінг%20для%20тренерів%20-%20European%20Business%20Association%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/eba.com.ua/trening-dlya-treneriv/
Тренінг%20для%20тренерів%20-%20European%20Business%20Association%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/eba.com.ua/trening-dlya-treneriv/
Тренінг%20для%20тренерів%20-%20European%20Business%20Association%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/eba.com.ua/trening-dlya-treneriv/
Тренінг%20для%20тренерів%20у%20Польщі%20|%20Громадський%20Простір%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.prostir.ua/?grants=treninh-dlya-treneriv-u...
Тренінг%20для%20тренерів%20у%20Польщі%20|%20Громадський%20Простір%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.prostir.ua/?grants=treninh-dlya-treneriv-u...
Тренінг%20для%20тренерів%20у%20Польщі%20|%20Громадський%20Простір%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.prostir.ua/?grants=treninh-dlya-treneriv-u...
Тренінг%20для%20тренерів%20у%20Польщі%20|%20Громадський%20Простір%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.prostir.ua/?grants=treninh-dlya-treneriv-u...
ТоТ:%20Тренінг%20для%20тренерів%20|%20СД%20Платформа%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/sdplatform.org.ua/news/tot-trening-dla-treneriv
ТоТ:%20Тренінг%20для%20тренерів%20|%20СД%20Платформа%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/sdplatform.org.ua/news/tot-trening-dla-treneriv
ТоТ:%20Тренінг%20для%20тренерів%20|%20СД%20Платформа%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/sdplatform.org.ua/news/tot-trening-dla-treneriv
ТоТ:%20Тренінг%20для%20тренерів%20|%20СД%20Платформа%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/sdplatform.org.ua/news/tot-trening-dla-treneriv
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://sdplatform.org.ua/news/tot-trening-dla-treneriv&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=https://sdplatform.org.ua/news/tot-trening-dla-treneriv&prev=search
Тренінг%20для%20тренерів%20(Київ)%20.:%20Ресурсний%20центр%20ГУРТ%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/gurt.org.ua/news/trainings/44173/
Тренінг%20для%20тренерів%20(Київ)%20.:%20Ресурсний%20центр%20ГУРТ%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/gurt.org.ua/news/trainings/44173/
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Необхідні матеріали: папір для записів, блокноти, стенди, роздатковий 

матеріал – картки «Кумедні емоції», ручки, маркери, фломастери, шляпа, 

штрафні жетони, призові жетони, медалі, грамоти, книги: «Школа 

життєтворчості», «Мистецтво життєтворчості особистості», «Психологія і 

педагогіка життєтворчості», папір А 4, А3, пов’язки на очі. 

 План: 

Етап 1. Запрошення до співтворчості. 

Вправа 1. «Правила співробітництва». 

Вправа 2. «Екран настрою». 

Вправа 3. «Добрі побажання». 

Вправа 4. «Керівник». 

Вправа 5. «Команда». 

Вправа 6. «Портрет співробітника». 

Вправа 7. «Міні – вистави». 

Вправа 8. «Поема одного дня». 

Етап 2. «Школа майбутнього починається сьогодні». 

Вправа 1. «Щоденник Новатора». 

Вправа 2. «Модель школи майбутнього, як школи самоврядування». 

Вправа 3. «Захист творчого проекту». 

Вправа 4. «Триумфальна мить». 

Література: 

1. Вачков И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные, 

организационные и методические аспекты ведения тренинговой 

группы. — М. : Эксмо, 2007. 

2. Кроль Л. М., Михайлова Е. Л. Тренинг тренеров: как закалялась сталь. 

— М. : Независимая фирма «Класс”, 2002. 

3. Сидоренко Е. В. Технологии создания тренинга. От замысла к 

результату. – СПб. : Речь; ООО «Сидоренко и Ко», 2007. 
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Електронні ресурси: 

Студопедия — Додаток Г. Тренінг “Дорога у світ самоврядування” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://studopedia.info/6-69209.html 

 

Тема: Формування навичок застосування тренінгових технік 

Завдання: 

- надати можливість учасникам відпрацювати навички застосування 

тренінгових технік; 

- ознайомити з процесом формування та розвитку групи; 

- навчити використовувати проблемні ситуації на користь групі. 

Обладнання: бейджики для кожного учасника, роздаткові матеріали, 

аркуші паперу А–4, А–3, маркери, авторучки, стікери, мультимедійне 

обладнання, фліп–чарт. 

Час проведення – 2 години. 

Структура заняття 

№  

п/п 

Види роботи Обладнання Орієнтовна 

тривалість 

1.  Вступ постановка проблеми.  10 хвилин 

2.  Вправа «Знайомство».  10 хвилин 

3.  Вправа «Правила».  10 хвилин 

4.  Вправа на визначення рівня 

поінформованості учасників. 

 20 хвилин 

5.  Презентація «Етапи розвитку групи та 

керівництво груповими процесами під 

час тренінгу». 

 10 хвилин 

6.  Робота в групах взаємонавчання.  15 хвилин 

7.  Рухова вправа.   10 хвилин 

8.  Вправа на підведення підсумків  15 хвилин 

9.  Домашнє завдання.  10 хвилин 

Студопедия%20—%20Додаток%20Г.%20Тренінг%20“Дорога%20у%20світ%20самоврядування”%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%0bhttps:/studopedia.info/6-69209.html
Студопедия%20—%20Додаток%20Г.%20Тренінг%20“Дорога%20у%20світ%20самоврядування”%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%0bhttps:/studopedia.info/6-69209.html
Студопедия%20—%20Додаток%20Г.%20Тренінг%20“Дорога%20у%20світ%20самоврядування”%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%0bhttps:/studopedia.info/6-69209.html
Студопедия%20—%20Додаток%20Г.%20Тренінг%20“Дорога%20у%20світ%20самоврядування”%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%0bhttps:/studopedia.info/6-69209.html
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Література: 

1. Баришполь С. В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, 

тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х. : Вид група «Основа» 

2009. – 267 с. 

2. Бобрикова Л., Дунилова Р., Щепкова Т. Путь к вершине // Школьный 

психолог. – 2007. – №11. 

3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 

М., 2000. – 224 с. 

4. Гончаренко Т. Пізнай себе: уроки для підлітків / К. : Ред. 

Загальнопедагогічної газ., 2005. – 128 с. 

5. Девид Ли. Практика группового тренинга. – СПб., 2001. – 224 с. 

6. Емоційне вигорання / Упоряд. В. Дудяк/ – К. : Главник,  2007. – 128 c. 

7. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический 

тренинг как инструмент действия. – СПб. : Речь, М. : Смысл, 2002. – 80 с. 

8.  Зеленова И. Стендовая информация для педагогов // Школьный 

психолог. – 2005. – № 13. 

9. Зеньковский В. В. Психология детства. – М. : Школа–Пресс, 1996. – 336 с. 

10. Зимівець Н. В., Лещук Н. О. та ін. Методика освіти «рівний – рівному»: 

Навч. – метод. посібник. – К. : Навчальна книга, 2002. – 127 с. 

11. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / составители 

Л. Кроль, Е. Прутова. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 464 с. 

12. Торн К., Маккей Д. Тренинг – настольная книга тренера. – СПб., 2001. – 

208 с. 

13. Кристофер З., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб., 2001. – 320 с. 

14. Лебединский В. В., Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М. : Изд–во 

МГУ, 1990. – 197 с. 

15.  Петрушин С. Как справится с группой // Школьный психолог. – 2006.–№  

16. Полякова Г., Кружева Т. Подолання тривожності в шкільному житті // 

Психолог. – 2005. – № 146. 
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17. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с. 

18. Прихожан А. Н. От тревожности к уверенности // Школьный психолог. –

2001. – № 15. 

19. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. – М. : Изд–во Института 

Психотерапии, 2001. – 336 с. 

20.  Тіхомірова М. Психологічне здоров’я дітей молодшого шкільного віку // 

Психолог. – 2007. – № 45. 

21. Филина С. О «синдроме профессионального выгорания» и техники 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы // 

Школьный психолог. – 2003. – № 36. 

22. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / Пер с нем. – 

М. : Генезис, 2003. – 336 с. 

Електронні ресурси: 

Техніки, які вживаються в тренінгу, Особливості використання ... 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://pidruchniki.com/.../tehniki_vzhivayutsya_treningu 

  

Основні положення щодо проведення тренінгів – Освіта.UA[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

ru.osvita.ua › ... › Методика и технология 

  

Застосування тренінгових технологій[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

rusnauka.com›31_NNM_2013/Pedagogica/2_148169. 

 

Особливості використання тренінгових технологій[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

oaji.net›articles/2014/365-1393597596.pdf 

 

Тема: Емоційний комфорт дитини 

Мета: підвищення загального рівня психологічної культури батьків; допомога 

батькам у визначенні оптимальних шляхів виховання своєї дитини. 

Завдання: 

- поінформувати про стилі поведінки батьків і окремі типи виховання як 

пріоритетні фактори формування взаємин у сім'ї, про тактику поведінки 

дорослих із дітьми, що мають проблеми у спілкуванні; 

Техніки,%20які%20вживаються%20в%20тренінгу,%20Особливості%20використання%20...%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:https:/pidruchniki.com/.../tehniki_vzhivayutsya_treningu
Техніки,%20які%20вживаються%20в%20тренінгу,%20Особливості%20використання%20...%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:https:/pidruchniki.com/.../tehniki_vzhivayutsya_treningu
Техніки,%20які%20вживаються%20в%20тренінгу,%20Особливості%20використання%20...%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:https:/pidruchniki.com/.../tehniki_vzhivayutsya_treningu
Техніки,%20які%20вживаються%20в%20тренінгу,%20Особливості%20використання%20...%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:https:/pidruchniki.com/.../tehniki_vzhivayutsya_treningu
http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598/
http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598/
http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598/
http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598/
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=fhdy&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.25dppX_Ng_LO-9I_0qoJs79oCC3bLg7Shulo958cGRbkhxSJ_ccRwtNSK_2v7pEgLXUW0fRvvLNsR-9NuuB-8307BsxJZf7OuKKCuai75Kff2y5IKNnt6F95B0zbulJllPLgFLX28AaSXGSbrPK-SJSlJ_HW4rc_U_Uj9uMw3zU.f45446ed2fce25f6b7409789fb3010bc4ed6efdb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8Gx6M-KkxKhMN6S9mBBY3YHk,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqODtK5yuIQDSXG92cKJObMLtzDbpeG46Eb83ZQKAkr4jNUr-N_MgCCIWtuy8WMLdiBWoFH1_WRMo19CM_pDJ_LlAaSEQpxFjME_ljSSWrGk6zJFRtd72_O8xEVXyRiLbj8kUEjq0Tn8GzLYDofvT7KOSv1F8dtdQ2pppq3PbVfnsd_f24mHzXglOQIUVNEdFYLU5_Tf_4DcD0zG9HJoh5lBA0-lTDcUc67sItg9ZBIOLwmEayjJLy5Cg857H-ZdprUxgJpCao2ZFZdIquulHtkh2SV_azPNMmZ-hvzgZtGTX14PCUW5O5Zs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbmw3N0UtaFRCSC05MUJFQmdmN3NBd1hCaW52Uy1qUmlfWE5nRkRPRm82S0x5Z3VlN29keXJ6Y1paU1BTRkNKY0F5VlZ5U21wT1ZJdUlheVd2UHVubmlPSDNiVVVlX0owUnB6WW9tMExBeEMtQUU5LTR5ZmJUWklsSC16TFJsamIwQk1wM0FFdUd1Tw,,&sign=1b70d2222c9ddd94fe65bde514c74515&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnpkAf0nxCvl03kbopEuvAtwcdBVQCwJAeUG6LUSRuehywAapqyqccgLNEVd7xbBJXobIqa-4V3c6e8dcXHQPwr-NrBcr2UW0wrZE6FlDykCVFe9pWaHAHXSCkjtWY1I1_DQ7I_Jxo3iTV6MaI0XXNeL3bBk4PSAEluX7_U4lKyYEju2--jiZK7p_E34cL4lM5K5nkdlNeDIWV9wjCxVGj2tQWH6wR2Ui9nLoQNAyKMsFLIsevcgAF_s434Kmf_WZN2NEmk8ndahTNef_seBlVTKIZWSH6YbZSunW3WUAAClsN14QJSEcPreWrJFbiActjZaBeSegr7NNWkpWKe9z_citpusZZ8_Iv4SJ_c2Ig4TcmCyUsvQEQQan8YaJj3XmasiibDgm0zjcLNWKSWOITU_if40NgeJxACQlLCpiwisqs,&l10n=ru&rp=1&cts=1554890299727&mc=3.321928094887362&hdtime=40489
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=fhdy&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.25dppX_Ng_LO-9I_0qoJs79oCC3bLg7Shulo958cGRbkhxSJ_ccRwtNSK_2v7pEgLXUW0fRvvLNsR-9NuuB-8307BsxJZf7OuKKCuai75Kff2y5IKNnt6F95B0zbulJllPLgFLX28AaSXGSbrPK-SJSlJ_HW4rc_U_Uj9uMw3zU.f45446ed2fce25f6b7409789fb3010bc4ed6efdb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8Gx6M-KkxKhMN6S9mBBY3YHk,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqODtK5yuIQDSXG92cKJObMLtzDbpeG46Eb83ZQKAkr4jNUr-N_MgCCIWtuy8WMLdiBWoFH1_WRMo19CM_pDJ_LlAaSEQpxFjME_ljSSWrGk6zJFRtd72_O8xEVXyRiLbj8kUEjq0Tn8GzLYDofvT7KOSv1F8dtdQ2pppq3PbVfnsd_f24mHzXglOQIUVNEdFYLU5_Tf_4DcD0zG9HJoh5lBA0-lTDcUc67sItg9ZBIOLwmEayjJLy5Cg857H-ZdprUxgJpCao2ZFZdIquulHtkh2SV_azPNMmZ-hvzgZtGTX14PCUW5O5Zs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbmw3N0UtaFRCSC05MUJFQmdmN3NBd1hCaW52Uy1qUmlfWE5nRkRPRm82S0x5Z3VlN29keXJ6Y1paU1BTRkNKY0F5VlZ5U21wT1ZJdUlheVd2UHVubmlPSDNiVVVlX0owUnB6WW9tMExBeEMtQUU5LTR5ZmJUWklsSC16TFJsamIwQk1wM0FFdUd1Tw,,&sign=1b70d2222c9ddd94fe65bde514c74515&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnpkAf0nxCvl03kbopEuvAtwcdBVQCwJAeUG6LUSRuehywAapqyqccgLNEVd7xbBJXobIqa-4V3c6e8dcXHQPwr-NrBcr2UW0wrZE6FlDykCVFe9pWaHAHXSCkjtWY1I1_DQ7I_Jxo3iTV6MaI0XXNeL3bBk4PSAEluX7_U4lKyYEju2--jiZK7p_E34cL4lM5K5nkdlNeDIWV9wjCxVGj2tQWH6wR2Ui9nLoQNAyKMsFLIsevcgAF_s434Kmf_WZN2NEmk8ndahTNef_seBlVTKIZWSH6YbZSunW3WUAAClsN14QJSEcPreWrJFbiActjZaBeSegr7NNWkpWKe9z_citpusZZ8_Iv4SJ_c2Ig4TcmCyUsvQEQQan8YaJj3XmasiibDgm0zjcLNWKSWOITU_if40NgeJxACQlLCpiwisqs,&l10n=ru&rp=1&cts=1554890299727&mc=3.321928094887362&hdtime=40489
http://www.rusnauka.com/
http://www.rusnauka.com/31_NNM_2013/Pedagogica/2_148169.doc.htm
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=fhc9&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.25dppX_Ng_LO-9I_0qoJs79oCC3bLg7Shulo958cGRbkhxSJ_ccRwtNSK_2v7pEgLXUW0fRvvLNsR-9NuuB-8307BsxJZf7OuKKCuai75Kff2y5IKNnt6F95B0zbulJllPLgFLX28AaSXGSbrPK-SJSlJ_HW4rc_U_Uj9uMw3zU.f45446ed2fce25f6b7409789fb3010bc4ed6efdb&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv5jpd809qKR65jgw7rpl_I5202rN4fAUgm5VtPRdxUp9TLzsemKUgnOJspn-9zl2di7QhHs64_ofgkw28I7a76pS6B2SM2F2CA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqODtK5yuIQDSXG92cKJObMLtzDbpeG46Eb83ZQKAkr4jNUr-N_MgCCIWtuy8WMLdiBWoFH1_WRMo19CM_pDJ_LlAaSEQpxFjME_ljSSWrGk6zJFRtd72_O8xEVXyRiLbj8kUEjq0Tn8GzLYDofvT7KOSv1F8dtdQ2pppq3PbVfnsd_f24mHzXglOQIUVNEdFYLU5_Tf_4DcD0zG9HJoh5lBA0-lTDcUc67sItg9ZBIOLwmEayjJLy5Cg857H-ZdprUxgJpCao2ZFZdIquulHtkh2SV_azPNMmZ-hvzgZtGTX14PCUW5O5Zs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxanlkMkdyanhvVGVQWjBCcnBCRXVOVmZ4ejFXT284N2lrMFBDZ0xXQnZucE5LNEVvTC03eHhkc0d5MGtuZlJ0dE15bWRkY0J4TlFhbTM3R2RiM05Fb21tLVdqRkRTX0xQYm9mTi1xZGFsTmN6ZzdjNkVqdkxLZyw,&sign=d816bc178ddcea06391447cf1f14e1d9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnpkAf0nxCvl03kbopEuvAtwcdBVQCwJAeUG6LUSRuehywAapqyqccgLNEVd7xbBJXobIqa-4V3c6e8dcXHQPwr-NrBcr2UW0wrZE6FlDykCVFe9pWaHAHXSCkjtWY1I1_DQ7I_Jxo3iTV6MaI0XXNeL3bBk4PSAEluX7_U4lKyYEju2--jiZK7p_E34cL4lM5K5nkdlNeDIWV9wjCxVGj2tQWH6wR2Ui9nLoQNAyKMsFLIsevcgAF_s434Kmf_WZN2NEmk8ndahTNef_seBlVTKIZWSH6YbZSunW3WUAAClsN14QJSEcPreWrJFbiActjZaBeSegr7NNWkpWKe9z_citpusZZ8_Iv4SJ_c2Ig4TcmCyUsvQEQQan8YaJj3XmasiibDgm0zjcLNWKSWOITU_if40NgeJxACQlLCpiwisqs,&l10n=ru&rp=1&cts=1554890339305&mc=3.4992275417233567&hdtime=80063.9
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http://oaji.net/
http://oaji.net/articles/2014/365-1393597596.pdf
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- сприяти розвитку об'єктивності в процесі спілкування з дітьми. 

Методичні прийоми: групова дискусія, ігрові методи, експрес–

діагностика, мозковий штурм. 

 Час проведення: 1,5 години. 

Структура заняття 

 

№  

п/п 

Види роботи Обладнання Орієнтовна 

тривалість 

1.  Вступ  5 хвилин 

2.  Вправа «Знайомство»  5 хвилин 

3.  Правила роботи групи Ватман, 

маркери 

5 хвилин 

4.  Вправа «Наші сподівання» Стікери, 

ватман 

5 хвилин 

5.  Інформаційне повідомлення «Емоційний 

комфорт дитини» 

Мультимедійне 

обладнання 

10 хвилин 

6.  Вправа: «Прихована камера» Мультимедійне 

обладнання 

20 хвилин 

7.  Вправа: «Сімейний портрет» Аркуші паперу 

А4, маркери, 

олівці 

10 хвилин 

8.  Інформаційне повідомлення: 

«Неконструктивні типи виховання» 

 10 хвилин 

9.  Вправа «Аукціон мудрих порад» Роздатковий 

матеріал 

10 хвилин 

10.  Вправа «Підведення підсумків»  5 хвилин 

11.  Домашнє завдання: Самодіагностика «Які 

ми батьки» 

Роздатковий 

матеріал 

5 хвилин 
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Електронні ресурси: 

«Вчимося керувати емоціями» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

youthjustice.org.ua/.../Emotion_Management-Guide-RM-22- 

  

Тренінг емоційної компетентності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

lib.iitta.gov.ua/6191/1/12-41.pdf 

 

Інформаційне повідомлення «Емоційний комфорт дитини» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

shag.com.ua›tehnologiya…ta…treningu.html… 

 

Тема: Профілактика та подолання емоційного вигорання у педагогів 

Мета: довести до відома учасників інформацію про синдром емоційного 

вигорання та ознайомити з науково обґрунтованими способами подолання 

критичних ситуацій. 
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http://shag.com.ua/
http://shag.com.ua/tehnologiya-organizaciyi-ta-provedennya-treningu.html?page=4
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Завдання: 

- ознайомити з поняттям професійного вигорання, його симптомами, 

етапами формування, причинами виникнення та засобами профілактики. 

- визначити особистісні якості, які характеризують «синдром емоційного 

вигорання». 

- сформувати навички саморегуляції та відпрацювати прийоми, які 

дозволяють забезпечити психічне здоров’я педагогам. 

Обладнання: маркерна дошка або ватман для запису інформації; маркери, 

фломастери, кольорові олівці; папір формату А4, А3, авторучки, роздаткові 

матеріали (Вирізані з паперу листочки на яких написані якості та корені на), 

ватман із зображенням галявини, стікери, м’яч. 

Час проведення: 1,5 години. 

 

Структура заняття 

 

№п/п Види робіт Орієнтовна 

тривалість 

1. Вступ, постановка проблеми 5 хвилин 

2. Прийняття правил роботи групи  5 хвилин 

3. Вправа «Галявина сподівань» 5 хвилин 

4. Вправа «Щоб говорити правду» 5 хвилин 

5. Вправа «Театр думок» 15 хвилин 

6. Інформаційне повідомлення «Синдром 

емоційного вигорання» 

5 хвилин 

7. Вправа «Дерево» 20 хвилин 

8. Вправа «Ситуації та емоції» 5 хвилин 

9. Взаємонавчання «Релаксаційні вправи» 15 хвилин 

10. Аналіз заняття, підведення підсумків. 5 хвилин 

11. Історія для натхнення 5 хвилин 
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiu0ImaqcXhAhUisaQKHTtUD2kQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fchaposvita.org.ua%2Findex.php%2Fmetodkabinetm%2Fpredmeti-susplno-gumantarnogo-cziklu%2Fstorya-pravoznavstvo%2F612-trenng-lproflaktika-profesjnogo-vigorannyar&usg=AOvVaw3WprXi7cXgzg6nLSC_R6wI
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiu0ImaqcXhAhUisaQKHTtUD2kQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fchaposvita.org.ua%2Findex.php%2Fmetodkabinetm%2Fpredmeti-susplno-gumantarnogo-cziklu%2Fstorya-pravoznavstvo%2F612-trenng-lproflaktika-profesjnogo-vigorannyar&usg=AOvVaw3WprXi7cXgzg6nLSC_R6wI
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-61256D0D2D6DF/list-24B7BC55727
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-61256D0D2D6DF/list-24B7BC55727
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-61256D0D2D6DF/list-24B7BC55727
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-61256D0D2D6DF/list-24B7BC55727
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Тема: Порушення поведінки дітьми: причини виникнення та шляхи 

подолання 

Мета: формування партнерських стосунків в системі школа батьки та учні, для 

вирішення проблем навчання та виховання школярів. 

Завдання:  

- ознайомити з нормативно–правовою базою України про права і 

обов’язки дітей та батьків; 

- визначити причини порушення поведінки дітей в школі; 

- виробити шляхи подолання даної проблеми; 

- сприяти усвідомленому ставленню шестикласників до шкільних та 

класних правил поведінки. 

Обладнання: маркери, аркуші паперу А3, дошка, фліп–чар, плакати із 

Законом України «Про загальну середню освіту», стаття 5, Законом України 

«Про освіту», стаття 59, Законом України «Про освіту», стаття 60, м’яка 

іграшка, м’яч, стікери зеленого та жовтого кольору. 

Час проведення: 2 години. 

Структура заняття 

 

№ 

п/п 

Види роботи Орієнтовна 

тривалість 

1.  Вступ, постановка проблеми. 5 хвилин 

2.  Вправа «Правила роботи в групі». 10 хвилин 

3.  Вправа «Очікування». 10 хвилин 

4.  Вправа «Ім’я дитини». 15 хвилин 

5.  Міні–лекція «Законодавча база України. Права і 

обов’язки дітей та батьків». 

10 хвилин 

6.  Повідомлення статистичних даних про навчальні 

досягнення учнів за останні три роки. 

5 хвилин 

7.  Вправа «Злочин і кара». 20 хвилин 

8.  Вправа «Хто винен – Що робити?». 20 хвилин 

9.  Вправа «Правила». 10 хвилин 

 Вправа «Зворотний зв’язок». 10 хвилин 

 Вправа «Побажання на прощання». 15 хвилин 
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Література: 

1. Баришполь С. В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, 

тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х. : Вид група 

«Основа» 2009. – 267 с. 

2. Бобрикова Л., Дунилова Р., Щепкова Т. Путь к вершине // Школьный 

психолог. – 2007. – №11. 

3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 

М., 2000. – 224 с. 

4. Гончаренко Т. Пізнай себе: уроки для підлітків / К. : Ред. 

Загальнопедагогічної газ., 2005. – 128 с. 

5. Девид Ли. Практика группового тренинга. – СПб., 2001. – 224 с. 

6. Емоційне вигорання / Упоряд. В. Дудяк/ – К. : Главник,  2007. – 128 c. 

7. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический 

тренинг как инструмент действия. – СПб. : Речь, М. : Смысл, 2002. – 80 

с. 

8. Зеленова И. Стендовая информация для педагогов // Школьный 

психолог. – 2005. – № 13. 

9. Зеньковский В. В. Психология детства. – М. : Школа–Пресс, 1996. – 336 

с. 

10. Зимівець Н. В., Лещук Н. О. та ін. Методика освіти «рівний – рівному»: 

Навч. – метод. посібник. – К. : Навчальна книга, 2002. – 127 с. 

11. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / составители 

Л. Кроль, Е. Прутова. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 464 с. 

12. Торн К., Маккей Д. Тренинг – настольная книга тренера. – СПб., 2001. – 

208 с. 

13. Кристофер З., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб., 2001. – 320 с. 

14. Лебединский В. В., Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М. : 

Изд–во МГУ, 1990. – 197 с. 

15. Петрушин С. Как справится с группой // Школьный психолог. – 2006.–№  
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16. Полякова Г., Кружева Т. Подолання тривожності в шкільному житті // 

Психолог. – 2005. – № 146. 

17. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с. 

18. Прихожан А. Н. От тревожности к уверенности // Школьный психолог. –

2001. – № 15. 

19. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. – М. : Изд–во Института 

Психотерапии, 2001. – 336 с. 

20. Тіхомірова М. Психологічне здоров’я дітей молодшого шкільного віку // 

Психолог. – 2007. – № 45. 

21. Филина С. О «синдроме профессионального выгорания» и техники 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной 

сферы // Школьный психолог. – 2003. – № 36. 

22. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / Пер с нем. 

– М. : Генезис, 2003. – 336 с. 

Електоронні ресурси: 

 

Тренінг для педагогічних працівників по роботі з дітьми з девіантною 

поведінкою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

la-strada.org.ua/ucp_file.php?c 

  

Корекція порушень поведінки дошкільників [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? 

  

Порушення і корекція відхилень поведінки – Всеосвіта [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://vseosvita.ua/.../porusenna-i-korekcia-vidhilen-povedi.. 

  

Профілактика та подолання булінгу у закладах освіти [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: студенти.kiev.ua/.../profilaktika-ta-podolannya-bulingu-u-z.. 

 

Тема: Пізнай себе 

Мета: розкрити позитивні здібності дітей, допомогти засвоїти визначеними 

життєвими та суспільними потребами обсяг знань про особистість, 

спілкування, взаєморозуміння та взаємоповагу. 

Завдання: 

- створити оптимальний соціально–культурний мікроклімат в колективі. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2Fucp_file.php%3Fc%3DKqHLmMIsnsotKOKtqPwNoNJNJOqPLu&usg=AOvVaw2OnXFbyGxeMLwlMjeUxRMy
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2Fucp_file.php%3Fc%3DKqHLmMIsnsotKOKtqPwNoNJNJOqPLu&usg=AOvVaw2OnXFbyGxeMLwlMjeUxRMy
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2Fucp_file.php%3Fc%3DKqHLmMIsnsotKOKtqPwNoNJNJOqPLu&usg=AOvVaw2OnXFbyGxeMLwlMjeUxRMy
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjABegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2Fucp_file.php%3Fc%3DKqHLmMIsnsotKOKtqPwNoNJNJOqPLu&usg=AOvVaw2OnXFbyGxeMLwlMjeUxRMy
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNz_p_2012_103_55.pdf&usg=AOvVaw1Z9m3d8OluZsX29OuCw_I5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNz_p_2012_103_55.pdf&usg=AOvVaw1Z9m3d8OluZsX29OuCw_I5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNz_p_2012_103_55.pdf&usg=AOvVaw1Z9m3d8OluZsX29OuCw_I5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjACegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FNz_p_2012_103_55.pdf&usg=AOvVaw1Z9m3d8OluZsX29OuCw_I5
Порушення%20і%20корекція%20відхилень%20поведінки%20–%20Всеосвіта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/vseosvita.ua/.../porusenna-i-korekcia-vidhilen-povedi..
Порушення%20і%20корекція%20відхилень%20поведінки%20–%20Всеосвіта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/vseosvita.ua/.../porusenna-i-korekcia-vidhilen-povedi..
Порушення%20і%20корекція%20відхилень%20поведінки%20–%20Всеосвіта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/vseosvita.ua/.../porusenna-i-korekcia-vidhilen-povedi..
Порушення%20і%20корекція%20відхилень%20поведінки%20–%20Всеосвіта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/vseosvita.ua/.../porusenna-i-korekcia-vidhilen-povedi..
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fxn--d1acjtrgde.kiev.ua%2F2017%2F08%2F24%2Fprofilaktika-ta-podolannya-bulingu-u-zakladah-osviti%2F&usg=AOvVaw3lO6K0Wcj5WDbLxOe7QmvO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fxn--d1acjtrgde.kiev.ua%2F2017%2F08%2F24%2Fprofilaktika-ta-podolannya-bulingu-u-zakladah-osviti%2F&usg=AOvVaw3lO6K0Wcj5WDbLxOe7QmvO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fxn--d1acjtrgde.kiev.ua%2F2017%2F08%2F24%2Fprofilaktika-ta-podolannya-bulingu-u-zakladah-osviti%2F&usg=AOvVaw3lO6K0Wcj5WDbLxOe7QmvO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjXhpiXrcXhAhUD6KQKHUcEBiUQFjAFegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fxn--d1acjtrgde.kiev.ua%2F2017%2F08%2F24%2Fprofilaktika-ta-podolannya-bulingu-u-zakladah-osviti%2F&usg=AOvVaw3lO6K0Wcj5WDbLxOe7QmvO
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- сприяти духовному і творчому саморозкриттю, саморозвитку й  

самоформуванню особистості. 

Необхідні матеріали: символічне дзеркало, різноколірні квадратики та 

трикутники, вислови філософів: «Кожна людина має дзеркало, у якому вона 

може чітко розглядати себе», «Пізнай себе, пізнай свою природу – і ти пізнаєш 

Істину», ватмани, маркери. 

Час проведення: 1 год. 30 хв. 

Структура заняття 

 

№п/п Вид роботи Необхідні матеріали Орієнтовна 

тривалість 

1.  Вступ  5 хв. 

2.  Вправа на знайомство  5 хв. 

3.  Вправа «Правила групи» Ватман, маркер 10 хв. 

4.  Вправа «Скринька очікувань» Скринька, намальована 

на ватмані, листочки, 

ручки. 

5 хв. 

5.  Вправа « Однакові чи різні»  5 хв. 

6.  Інформаційне повідомлення 

«Східна легенда» 

 10 хв. 

7.  Вправа «Комплімент»  10 хв. 

8.  Вправа «Людські почуття» Кольорові трикутники і 

чотирикутники 

15 хв. 

9.  Гра «Символічна людина» Аркуші паперу,ручки 15 хв. 

 Підсумок заняття  10 хв. 

 

Література: 

1. Баришполь С. В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, 

тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х. : Вид група 

«Основа» 2009. – 267 с. 
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2. Бобрикова Л., Дунилова Р., Щепкова Т. Путь к вершине // Школьный 

психолог. – 2007. – №11. 

3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 

М., 2000. – 224 с. 

4. Гончаренко Т. Пізнай себе: уроки для підлітків / К. : Ред. 

Загальнопедагогічної газ., 2005. – 128 с. 

5. Девид Ли. Практика группового тренинга. – СПб., 2001. – 224 с. 

6. Емоційне вигорання / Упоряд. В. Дудяк/ – К. : Главник,  2007. – 128 c. 

7. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический 

тренинг как инструмент действия. – СПб. : Речь, М. : Смысл, 2002. – 80 

с. 

8. Зеленова И. Стендовая информация для педагогов // Школьный 

психолог. – 2005. – № 13. 

9. Зеньковский В. В. Психология детства. – М. : Школа–Пресс, 1996. – 336 

с. 

10. Зимівець Н. В., Лещук Н. О. та ін. Методика освіти «рівний – рівному»: 

Навч. – метод. посібник. – К. : Навчальна книга, 2002. – 127 с. 

11. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / составители 

Л. Кроль, Е. Прутова. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 464 с. 

12. Торн К., Маккей Д. Тренинг – настольная книга тренера. – СПб., 2001. – 

208 с. 

13. Кристофер З., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб., 2001. – 320 с. 

14. Лебединский В. В., Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М. : 

Изд–во МГУ, 1990. – 197 с. 

15. Петрушин С. Как справится с группой // Школьный психолог. – 2006.–№  

16. Полякова Г., Кружева Т. Подолання тривожності в шкільному житті // 

Психолог. – 2005. – № 146. 

17. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с. 

18. Прихожан А. Н. От тревожности к уверенности // Школьный психолог. –
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2001. – № 15. 

19. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. – М. : Изд–во Института 

Психотерапии, 2001. – 336 с. 

20. Тіхомірова М. Психологічне здоров’я дітей молодшого шкільного віку // 

Психолог. – 2007. – № 45. 

21. Филина С. О «синдроме профессионального выгорания» и техники 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной 

сферы // Школьный психолог. – 2003. – № 36. 

22. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / Пер с нем. 

– М. : Генезис, 2003. – 336 с. 

Електронні ресурси: 

 

Тренінгове заняття «Пізнай себе» - Всеосвіта [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://vseosvita.ua/.../treningove-zanatta-piznaj-sebe-93523. 

   

Тренінг спілкування «Пізнай себе» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

vihovateli.com.ua/utrennici/4678-trening-poznaj-sebya.html 

   

Заняття з елементами тренінгу для педагогів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: zorja-dnz.com.ua/?p=513 

 

 

Тема:  Соціально-психологічний тренінг з розвитку емпатії майбутніх 

педагогів 

Мета: формування умінь та навичок розвитку емпатії у дітей. 

Завдання: 

- створення умов для кращого знайомства учасників групи;  

- виявлення очікувань  кожного учасника щодо участі в тренінгу; 

-  ознайомлення з основними поняттями проблеми емпатії; 

- розвиток вміння активного, емпатійного слухання, здатності розуміти 

іншу людину, вміння ставити себе на місце іншого; 

- самопізнання та пізнання учасників; 

- створення клімату психологічної безпеки та довіри. 

Необхідні матеріали: стікери, фломастери, шпильки. 

%0dТренінгове%20заняття%20
%0dТренінгове%20заняття%20
%0dТренінгове%20заняття%20
%0dТренінгове%20заняття%20
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjSur3pr8XhAhWBLewKHUolCxYQFjAEegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fvihovateli.com.ua%2Futrennici%2F4678-trening-poznaj-sebya.html&usg=AOvVaw0-vhpycoaD1mRvtYtXOPwH
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjSur3pr8XhAhWBLewKHUolCxYQFjAEegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fvihovateli.com.ua%2Futrennici%2F4678-trening-poznaj-sebya.html&usg=AOvVaw0-vhpycoaD1mRvtYtXOPwH
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjSur3pr8XhAhWBLewKHUolCxYQFjAEegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fvihovateli.com.ua%2Futrennici%2F4678-trening-poznaj-sebya.html&usg=AOvVaw0-vhpycoaD1mRvtYtXOPwH
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjSur3pr8XhAhWBLewKHUolCxYQFjAEegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fvihovateli.com.ua%2Futrennici%2F4678-trening-poznaj-sebya.html&usg=AOvVaw0-vhpycoaD1mRvtYtXOPwH
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjSur3pr8XhAhWBLewKHUolCxYQFjAJegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fzorja-dnz.com.ua%2F%3Fp%3D513&usg=AOvVaw0FxVBPm1oAa082aFYIjhOS
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjSur3pr8XhAhWBLewKHUolCxYQFjAJegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fzorja-dnz.com.ua%2F%3Fp%3D513&usg=AOvVaw0FxVBPm1oAa082aFYIjhOS
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjSur3pr8XhAhWBLewKHUolCxYQFjAJegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fzorja-dnz.com.ua%2F%3Fp%3D513&usg=AOvVaw0FxVBPm1oAa082aFYIjhOS
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjSur3pr8XhAhWBLewKHUolCxYQFjAJegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fzorja-dnz.com.ua%2F%3Fp%3D513&usg=AOvVaw0FxVBPm1oAa082aFYIjhOS
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План: 

1. Вступне слово тренера.  

2. Вправа «Візитка». 

3. Правила роботи в групі. 

4. Анкета очікувань учасника. 

5. Вправа «Відлуння». 

6. Дискусія «Чи потрібна мені емпатія?» 

7. Міні–лекція «Що таке емпатія?». 

8. Вправа «Амеба». 

9. Вправа «Компліменти». 

10. Рефлексія заняття. 

Література: 

1. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов. – М. : ПЭР СЭ, 2001. – С. 264 – 265. 

2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось–89», 

2005. – 256 с. 

3. Долінська Ю. Г. Самоактуалізація особистості майбутнього психолога у 

процесі професійної підготовки // Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2000. –      

196 с. 

4. Лоос В. Г. Об активных методах психологической подготовки 

руководителей и педагогов/ / Психологический журнал. – 1982. – № 5. – С. 73–

81. 

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 

обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будининой, Г. Пимочкиной. – М. 

: Апрель. Пресс, Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2001. – С. 98–99. 

6. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально–

психологический тренинг. – М. : Изд–во МГУ, 1989. – 216 с. 
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7. Удовенко М. В. Развитие эмпатии у подростков. Программа игрового 

социально–психологического тренинга // Практична психологія і соціальна 

робота. – 1999. – № 4. – С. 6–13; № 5. – С. 12–15. 

8. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: 

Учебное пособие. - 2–е изд., перераб. и доп. М. : Изд. Корпорация «Логос», 

1996. – 80 с. 

9. Эвтихов О. В. Практика психологического тренинга. – СПб. : 

Издательство «Речь», 2004. – 256 с. 

10. Яценко Т. С.  Психологічні основи групової психокорекції. – К. : Либідь, 

1996. – 262 с.  

Електронні ресурси: 

Розвиток емпатії | Віка Скрипник - Academia.edu [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.academia.edu/19373189/Розвиток_емпатії 
  

Тренінг з емпатії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

ukrbukva.net›89730-Trening-po-empatii.html 

 

Емоційно-вольова сфера [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

lib.onu.edu.ua›Ук 

 

Програма соціально-психологічного тренінгу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

nadoest.com›m…psihologichnogo-treningu-z-rozvitku 

 

Тема: Розвиток умінь налагоджувати психологічний контакт з іншою 

людиною (клієнтом)  

Мета: формувати уміння налагоджувати психологічний контакт з іншою 

людиною (клієнтом) 

Завдання:  

- вироблення навичок невербальної взаємодії для кращого розуміння 

іншого;  

- посилення емоційної чутливості та спостережливості учасників; 

- розвиток вміння вчувати у внутрішній світ іншої особи; 

- самопізнання та пізнання учасників. 

Розвиток%20емпатії%20|%20Віка%20Скрипник%20-%20Academia.edu%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.academia.edu/19373189/Розвиток_емпатії
Розвиток%20емпатії%20|%20Віка%20Скрипник%20-%20Academia.edu%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.academia.edu/19373189/Розвиток_емпатії
Розвиток%20емпатії%20|%20Віка%20Скрипник%20-%20Academia.edu%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.academia.edu/19373189/Розвиток_емпатії
Розвиток%20емпатії%20|%20Віка%20Скрипник%20-%20Academia.edu%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/www.academia.edu/19373189/Розвиток_емпатії
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=ajo0&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.GHsMlJneLw2xTtp306VSEEwlzwAcRspSVgTp4DXfGbaJ2xJrtTkbRLl1OJirFHfNoVJlMcLBKgrWLgMoaLgs4uKNkNOzSeL3htWbxIvDSVc-KJgwzPapjiKPwoKM3wNLSJZc8EdZiv5hc6Oplwul3nd4x-dBlO3TgfGuKziKhIL2ayusixPt-Dl_m71qX_RTR0joiMlckNaG6PW2d4HVMg.c01621676b551b6b21915212feb13ecf98b3cf71&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8G7zS5Xo38KXPCbA-uc7XoJY,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc0pY345e8e6VREjzadgq0-mN_7rToq5oxq0uIfzEWtRZKkdno8K0_vTLJwJiiZCvKaoPgQPYxqxCQJ5fXWaPgf2bfeMk98JCVM5DU_jtrs5n_OdlF5uMiDS3560nWg6bQlh2mWL7p2Yj1Npe6eonBPbvOvmorl-87ANbcB-9V9-CH9xpsvnQ5NYUd5r3kahtWHRXfxN1WQ6R-Yg51fWD6tdNLlObnWgy5IXGqHuwDlYxIT9CzPOi504dY4eqDHj1tVuMMOL079QCuD0T7OjScpF0oRJ0-KdNdA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUDVKSE5VUTkxMVVRMVVQMGdfZTZCYzJ3RUloLUppM0IyemlMMGZEQzJLYVAyb2pMU05vZnB3OS05ZkJjR0dPVm81b21PMmVqMXdBUmZtZFgwMGZ0d2V3Q0JwS1NNcnp3SEtqSmRsQ1I1QTN0czkwXzN2Q2V4Zyw,&sign=9e4cf4e345aa827cbad559e3e7260fb4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnp2XT8cQZ0_grj7_MXOCKN-wmxBpnQwp4JgbMTTRCOZFWmMglxh0lT7QoIMkByT44GFJyYKtk-CS-PPHDsIjoPCr0zxjm2ext7epF3IYZ4w8KmwBVnLne-OcowC4vd2fwXEpff5_oytScrBaLkMDNBcmFLyh7EL4Sj8y7F59hLYYPuQnAFHv0SE47P_SsesYW9bt_cwry9bxrUnjaDqj8IchIwGsY3gZvFTf2ANfWxHRS-nFW3hrvoTxGztTtIAMxMozrJKowAKcAy5HGARsmz0nLEyGESyz8IRvNYRuUaz_bE_GETJz-wdk9sTmGY2iqtWpvJNDunN47YztlF3y88maZ-4fHlrva7TyDOw2xURjfSij5-N6UqRQ4L6HkzigLCsiDtM-2NUoWwtG5b1fRg0KJVhbxV3UEK11AR1xIM2iufqGkQNn0rvO1gAQcnK0Deq6djoGR9kdW_sR_Bd02Frg5u6V8DsvlesJbmpYwVGtyZc4hezEE5lvQoe6l4mgJzoTzVNUjrh2m2bpI7tPh_tt4gcvX0UWXeCClPEMY9-IQLg_riNeeaFJhZDGgC5Yvq&l10n=ru&rp=1&cts=1554894881321&mc=3&hdtime=38515.4
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=ajo0&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.GHsMlJneLw2xTtp306VSEEwlzwAcRspSVgTp4DXfGbaJ2xJrtTkbRLl1OJirFHfNoVJlMcLBKgrWLgMoaLgs4uKNkNOzSeL3htWbxIvDSVc-KJgwzPapjiKPwoKM3wNLSJZc8EdZiv5hc6Oplwul3nd4x-dBlO3TgfGuKziKhIL2ayusixPt-Dl_m71qX_RTR0joiMlckNaG6PW2d4HVMg.c01621676b551b6b21915212feb13ecf98b3cf71&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8G7zS5Xo38KXPCbA-uc7XoJY,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc0pY345e8e6VREjzadgq0-mN_7rToq5oxq0uIfzEWtRZKkdno8K0_vTLJwJiiZCvKaoPgQPYxqxCQJ5fXWaPgf2bfeMk98JCVM5DU_jtrs5n_OdlF5uMiDS3560nWg6bQlh2mWL7p2Yj1Npe6eonBPbvOvmorl-87ANbcB-9V9-CH9xpsvnQ5NYUd5r3kahtWHRXfxN1WQ6R-Yg51fWD6tdNLlObnWgy5IXGqHuwDlYxIT9CzPOi504dY4eqDHj1tVuMMOL079QCuD0T7OjScpF0oRJ0-KdNdA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUDVKSE5VUTkxMVVRMVVQMGdfZTZCYzJ3RUloLUppM0IyemlMMGZEQzJLYVAyb2pMU05vZnB3OS05ZkJjR0dPVm81b21PMmVqMXdBUmZtZFgwMGZ0d2V3Q0JwS1NNcnp3SEtqSmRsQ1I1QTN0czkwXzN2Q2V4Zyw,&sign=9e4cf4e345aa827cbad559e3e7260fb4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnp2XT8cQZ0_grj7_MXOCKN-wmxBpnQwp4JgbMTTRCOZFWmMglxh0lT7QoIMkByT44GFJyYKtk-CS-PPHDsIjoPCr0zxjm2ext7epF3IYZ4w8KmwBVnLne-OcowC4vd2fwXEpff5_oytScrBaLkMDNBcmFLyh7EL4Sj8y7F59hLYYPuQnAFHv0SE47P_SsesYW9bt_cwry9bxrUnjaDqj8IchIwGsY3gZvFTf2ANfWxHRS-nFW3hrvoTxGztTtIAMxMozrJKowAKcAy5HGARsmz0nLEyGESyz8IRvNYRuUaz_bE_GETJz-wdk9sTmGY2iqtWpvJNDunN47YztlF3y88maZ-4fHlrva7TyDOw2xURjfSij5-N6UqRQ4L6HkzigLCsiDtM-2NUoWwtG5b1fRg0KJVhbxV3UEK11AR1xIM2iufqGkQNn0rvO1gAQcnK0Deq6djoGR9kdW_sR_Bd02Frg5u6V8DsvlesJbmpYwVGtyZc4hezEE5lvQoe6l4mgJzoTzVNUjrh2m2bpI7tPh_tt4gcvX0UWXeCClPEMY9-IQLg_riNeeaFJhZDGgC5Yvq&l10n=ru&rp=1&cts=1554894881321&mc=3&hdtime=38515.4
https://ukrbukva.net/
https://ukrbukva.net/89730-Trening-po-empatii.html
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=ajoe&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.GHsMlJneLw2xTtp306VSEEwlzwAcRspSVgTp4DXfGbaJ2xJrtTkbRLl1OJirFHfNoVJlMcLBKgrWLgMoaLgs4uKNkNOzSeL3htWbxIvDSVc-KJgwzPapjiKPwoKM3wNLSJZc8EdZiv5hc6Oplwul3nd4x-dBlO3TgfGuKziKhIL2ayusixPt-Dl_m71qX_RTR0joiMlckNaG6PW2d4HVMg.c01621676b551b6b21915212feb13ecf98b3cf71&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8GwBBe_ablErwoOONgvPA6CQ,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc0pY345e8e6VREjzadgq0-mN_7rToq5oxq0uIfzEWtRZKkdno8K0_vTLJwJiiZCvKaoPgQPYxqxCQJ5fXWaPgf2bfeMk98JCVM5DU_jtrs5n_OdlF5uMiDS3560nWg6bQlh2mWL7p2Yj1Npe6eonBPbvOvmorl-87ANbcB-9V9-CH9xpsvnQ5NYUd5r3kahtWHRXfxN1WQ6R-Yg51fWD6tdNLlObnWgy5IXGqHuwDlYxIT9CzPOi504dY4eqDHj1tVuMMOL079QCuD0T7OjScpF0oRJ0-KdNdA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3B1alNwMFVGTEotNHZoWnNGOG8tR25tcndFZlNWYWVOYlQ4TzloV3RGV1ZCT3dvNUNWZGNfOEZSRnBnOGZacjg4M3UySHFpU0RJU2hOcWxNUDg1WUF1OGVmMkVEMVpMYzNibllFakFXR21VZEFrOC04N0xuMHVONDJRTjkyaU42WEltMWdOOE1aZQ,,&sign=144754623a8867eadb66e3e6b13fa99c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnp2XT8cQZ0_grj7_MXOCKN-wmxBpnQwp4JgbMTTRCOZFWmMglxh0lT7QoIMkByT44GFJyYKtk-CS-PPHDsIjoPCr0zxjm2ext7epF3IYZ4w8KmwBVnLne-OcowC4vd2fwXEpff5_oytScrBaLkMDNBcmFLyh7EL4Sj8y7F59hLYYPuQnAFHv0SE47P_SsesYW9bt_cwry9bxrUnjaDqj8IchIwGsY3gZvFTf2ANfWxHRS-nFW3hrvoTxGztTtIAMxMozrJKowAKcAy5HGARsmz0nLEyGESyz8IRvNYRuUaz_bE_GETJz-wdk9sTmGY2iqtWpvJNDunN47YztlF3y88maZ-4fHlrva7TyDOw2xURjfSij5-N6UqRQ4L6HkzigLCsiDtM-2NUoWwtG5b1fRg0KJVhbxV3UEK11AR1xIM2iufqGkQNn0rvO1gAQcnK0Deq6djoGR9kdW_sR_Bd02Frg5u6V8DsvlesJbmpYwVGtyZc4hezEE5lvQoe6l4mgJzoTzVNUjrh2m2bpI7tPh_tt4gcvX0UWXeCClPEMY9-IQLg_riNeeaFJhZDGgC5Yvq&l10n=ru&rp=1&cts=1554894932798&mc=3.997952698660691&hdtime=89990.2
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=ajoe&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.GHsMlJneLw2xTtp306VSEEwlzwAcRspSVgTp4DXfGbaJ2xJrtTkbRLl1OJirFHfNoVJlMcLBKgrWLgMoaLgs4uKNkNOzSeL3htWbxIvDSVc-KJgwzPapjiKPwoKM3wNLSJZc8EdZiv5hc6Oplwul3nd4x-dBlO3TgfGuKziKhIL2ayusixPt-Dl_m71qX_RTR0joiMlckNaG6PW2d4HVMg.c01621676b551b6b21915212feb13ecf98b3cf71&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8GwBBe_ablErwoOONgvPA6CQ,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc0pY345e8e6VREjzadgq0-mN_7rToq5oxq0uIfzEWtRZKkdno8K0_vTLJwJiiZCvKaoPgQPYxqxCQJ5fXWaPgf2bfeMk98JCVM5DU_jtrs5n_OdlF5uMiDS3560nWg6bQlh2mWL7p2Yj1Npe6eonBPbvOvmorl-87ANbcB-9V9-CH9xpsvnQ5NYUd5r3kahtWHRXfxN1WQ6R-Yg51fWD6tdNLlObnWgy5IXGqHuwDlYxIT9CzPOi504dY4eqDHj1tVuMMOL079QCuD0T7OjScpF0oRJ0-KdNdA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3B1alNwMFVGTEotNHZoWnNGOG8tR25tcndFZlNWYWVOYlQ4TzloV3RGV1ZCT3dvNUNWZGNfOEZSRnBnOGZacjg4M3UySHFpU0RJU2hOcWxNUDg1WUF1OGVmMkVEMVpMYzNibllFakFXR21VZEFrOC04N0xuMHVONDJRTjkyaU42WEltMWdOOE1aZQ,,&sign=144754623a8867eadb66e3e6b13fa99c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnp2XT8cQZ0_grj7_MXOCKN-wmxBpnQwp4JgbMTTRCOZFWmMglxh0lT7QoIMkByT44GFJyYKtk-CS-PPHDsIjoPCr0zxjm2ext7epF3IYZ4w8KmwBVnLne-OcowC4vd2fwXEpff5_oytScrBaLkMDNBcmFLyh7EL4Sj8y7F59hLYYPuQnAFHv0SE47P_SsesYW9bt_cwry9bxrUnjaDqj8IchIwGsY3gZvFTf2ANfWxHRS-nFW3hrvoTxGztTtIAMxMozrJKowAKcAy5HGARsmz0nLEyGESyz8IRvNYRuUaz_bE_GETJz-wdk9sTmGY2iqtWpvJNDunN47YztlF3y88maZ-4fHlrva7TyDOw2xURjfSij5-N6UqRQ4L6HkzigLCsiDtM-2NUoWwtG5b1fRg0KJVhbxV3UEK11AR1xIM2iufqGkQNn0rvO1gAQcnK0Deq6djoGR9kdW_sR_Bd02Frg5u6V8DsvlesJbmpYwVGtyZc4hezEE5lvQoe6l4mgJzoTzVNUjrh2m2bpI7tPh_tt4gcvX0UWXeCClPEMY9-IQLg_riNeeaFJhZDGgC5Yvq&l10n=ru&rp=1&cts=1554894932798&mc=3.997952698660691&hdtime=89990.2
http://lib.onu.edu.ua/
http://lib.onu.edu.ua/ua
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=ajjr&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.GHsMlJneLw2xTtp306VSEEwlzwAcRspSVgTp4DXfGbaJ2xJrtTkbRLl1OJirFHfNoVJlMcLBKgrWLgMoaLgs4uKNkNOzSeL3htWbxIvDSVc-KJgwzPapjiKPwoKM3wNLSJZc8EdZiv5hc6Oplwul3nd4x-dBlO3TgfGuKziKhIL2ayusixPt-Dl_m71qX_RTR0joiMlckNaG6PW2d4HVMg.c01621676b551b6b21915212feb13ecf98b3cf71&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8G0VjN98a2gcrkIKe_3pRKvY,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc0pY345e8e6VREjzadgq0-mN_7rToq5oxq0uIfzEWtRZKkdno8K0_vTLJwJiiZCvKaoPgQPYxqxCQJ5fXWaPgf2bfeMk98JCVM5DU_jtrs5n_OdlF5uMiDS3560nWg6bQlh2mWL7p2Yj1Npe6eonBPbvOvmorl-87ANbcB-9V9-CH9xpsvnQ5NYUd5r3kahtWHRXfxN1WQ6R-Yg51fWD6tdNLlObnWgy5IXGqHuwDlYxIT9CzPOi504dY4eqDHj1tVuMMOL079QCuD0T7OjScpF0oRJ0-KdNdA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkM2eWk5bS13aElWdXJqaG50NGd6dzVIWnRLNnhqT25IUHEwTTBxVVIxbkpoZHpXVWVrNWdjUnJKcWlLZzRkM0QxYU8yR0ZwU0poeERjVmVSbW50MHcta1J2QllRd2tLdEZhdjBic0tmbDZud3ZTeE1mSlJGOVh3cWtJWUozak50dlNxb2k1ZmltX2t3OU5sOHk0Z0N1dUYtbUstOThESUEsLA,,&sign=cfc5b03c86fb6045db4859dc82f885bf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnp2XT8cQZ0_grj7_MXOCKN-wmxBpnQwp4JgbMTTRCOZFWmMglxh0lT7QoIMkByT44GFJyYKtk-CS-PPHDsIjoPCr0zxjm2ext7epF3IYZ4w8KmwBVnLne-OcowC4vd2fwXEpff5_oytScrBaLkMDNBcmFLyh7EL4Sj8y7F59hLYYPuQnAFHv0SE47P_SsesYW9bt_cwry9bxrUnjaDqj8IchIwGsY3gZvFTf2ANfWxHRS-nFW3hrvoTxGztTtIAMxMozrJKowAKcAy5HGARsmz0nLEyGESyz8IRvNYRuUaz_bE_GETJz-wdk9sTmGY2iqtWpvJNDunN47YztlF3y88maZ-4fHlrva7TyDOw2xURjfSij5-N6UqRQ4L6HkzigLCsiDtM-2NUoWwtG5b1fRg0KJVhbxV3UEK11AR1xIM2iufqGkQNn0rvO1gAQcnK0Deq6djoGR9kdW_sR_Bd02Frg5u6V8DsvlesJbmpYwVGtyZc4hezEE5lvQoe6l4mgJzoTzVNUjrh2m2bpI7tPh_tt4gcvX0UWXeCClPEMY9-IQLg_riNeeaFJhZDGgC5Yvq&l10n=ru&rp=1&cts=1554894972686&mc=3.972109315832461&hdtime=129876.4
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=ajjr&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.GHsMlJneLw2xTtp306VSEEwlzwAcRspSVgTp4DXfGbaJ2xJrtTkbRLl1OJirFHfNoVJlMcLBKgrWLgMoaLgs4uKNkNOzSeL3htWbxIvDSVc-KJgwzPapjiKPwoKM3wNLSJZc8EdZiv5hc6Oplwul3nd4x-dBlO3TgfGuKziKhIL2ayusixPt-Dl_m71qX_RTR0joiMlckNaG6PW2d4HVMg.c01621676b551b6b21915212feb13ecf98b3cf71&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8G0VjN98a2gcrkIKe_3pRKvY,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc0pY345e8e6VREjzadgq0-mN_7rToq5oxq0uIfzEWtRZKkdno8K0_vTLJwJiiZCvKaoPgQPYxqxCQJ5fXWaPgf2bfeMk98JCVM5DU_jtrs5n_OdlF5uMiDS3560nWg6bQlh2mWL7p2Yj1Npe6eonBPbvOvmorl-87ANbcB-9V9-CH9xpsvnQ5NYUd5r3kahtWHRXfxN1WQ6R-Yg51fWD6tdNLlObnWgy5IXGqHuwDlYxIT9CzPOi504dY4eqDHj1tVuMMOL079QCuD0T7OjScpF0oRJ0-KdNdA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkM2eWk5bS13aElWdXJqaG50NGd6dzVIWnRLNnhqT25IUHEwTTBxVVIxbkpoZHpXVWVrNWdjUnJKcWlLZzRkM0QxYU8yR0ZwU0poeERjVmVSbW50MHcta1J2QllRd2tLdEZhdjBic0tmbDZud3ZTeE1mSlJGOVh3cWtJWUozak50dlNxb2k1ZmltX2t3OU5sOHk0Z0N1dUYtbUstOThESUEsLA,,&sign=cfc5b03c86fb6045db4859dc82f885bf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnp2XT8cQZ0_grj7_MXOCKN-wmxBpnQwp4JgbMTTRCOZFWmMglxh0lT7QoIMkByT44GFJyYKtk-CS-PPHDsIjoPCr0zxjm2ext7epF3IYZ4w8KmwBVnLne-OcowC4vd2fwXEpff5_oytScrBaLkMDNBcmFLyh7EL4Sj8y7F59hLYYPuQnAFHv0SE47P_SsesYW9bt_cwry9bxrUnjaDqj8IchIwGsY3gZvFTf2ANfWxHRS-nFW3hrvoTxGztTtIAMxMozrJKowAKcAy5HGARsmz0nLEyGESyz8IRvNYRuUaz_bE_GETJz-wdk9sTmGY2iqtWpvJNDunN47YztlF3y88maZ-4fHlrva7TyDOw2xURjfSij5-N6UqRQ4L6HkzigLCsiDtM-2NUoWwtG5b1fRg0KJVhbxV3UEK11AR1xIM2iufqGkQNn0rvO1gAQcnK0Deq6djoGR9kdW_sR_Bd02Frg5u6V8DsvlesJbmpYwVGtyZc4hezEE5lvQoe6l4mgJzoTzVNUjrh2m2bpI7tPh_tt4gcvX0UWXeCClPEMY9-IQLg_riNeeaFJhZDGgC5Yvq&l10n=ru&rp=1&cts=1554894972686&mc=3.972109315832461&hdtime=129876.4
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=ajjr&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.GHsMlJneLw2xTtp306VSEEwlzwAcRspSVgTp4DXfGbaJ2xJrtTkbRLl1OJirFHfNoVJlMcLBKgrWLgMoaLgs4uKNkNOzSeL3htWbxIvDSVc-KJgwzPapjiKPwoKM3wNLSJZc8EdZiv5hc6Oplwul3nd4x-dBlO3TgfGuKziKhIL2ayusixPt-Dl_m71qX_RTR0joiMlckNaG6PW2d4HVMg.c01621676b551b6b21915212feb13ecf98b3cf71&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8G0VjN98a2gcrkIKe_3pRKvY,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc0pY345e8e6VREjzadgq0-mN_7rToq5oxq0uIfzEWtRZKkdno8K0_vTLJwJiiZCvKaoPgQPYxqxCQJ5fXWaPgf2bfeMk98JCVM5DU_jtrs5n_OdlF5uMiDS3560nWg6bQlh2mWL7p2Yj1Npe6eonBPbvOvmorl-87ANbcB-9V9-CH9xpsvnQ5NYUd5r3kahtWHRXfxN1WQ6R-Yg51fWD6tdNLlObnWgy5IXGqHuwDlYxIT9CzPOi504dY4eqDHj1tVuMMOL079QCuD0T7OjScpF0oRJ0-KdNdA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkM2eWk5bS13aElWdXJqaG50NGd6dzVIWnRLNnhqT25IUHEwTTBxVVIxbkpoZHpXVWVrNWdjUnJKcWlLZzRkM0QxYU8yR0ZwU0poeERjVmVSbW50MHcta1J2QllRd2tLdEZhdjBic0tmbDZud3ZTeE1mSlJGOVh3cWtJWUozak50dlNxb2k1ZmltX2t3OU5sOHk0Z0N1dUYtbUstOThESUEsLA,,&sign=cfc5b03c86fb6045db4859dc82f885bf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnp2XT8cQZ0_grj7_MXOCKN-wmxBpnQwp4JgbMTTRCOZFWmMglxh0lT7QoIMkByT44GFJyYKtk-CS-PPHDsIjoPCr0zxjm2ext7epF3IYZ4w8KmwBVnLne-OcowC4vd2fwXEpff5_oytScrBaLkMDNBcmFLyh7EL4Sj8y7F59hLYYPuQnAFHv0SE47P_SsesYW9bt_cwry9bxrUnjaDqj8IchIwGsY3gZvFTf2ANfWxHRS-nFW3hrvoTxGztTtIAMxMozrJKowAKcAy5HGARsmz0nLEyGESyz8IRvNYRuUaz_bE_GETJz-wdk9sTmGY2iqtWpvJNDunN47YztlF3y88maZ-4fHlrva7TyDOw2xURjfSij5-N6UqRQ4L6HkzigLCsiDtM-2NUoWwtG5b1fRg0KJVhbxV3UEK11AR1xIM2iufqGkQNn0rvO1gAQcnK0Deq6djoGR9kdW_sR_Bd02Frg5u6V8DsvlesJbmpYwVGtyZc4hezEE5lvQoe6l4mgJzoTzVNUjrh2m2bpI7tPh_tt4gcvX0UWXeCClPEMY9-IQLg_riNeeaFJhZDGgC5Yvq&l10n=ru&rp=1&cts=1554894972686&mc=3.972109315832461&hdtime=129876.4
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=ajjr&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.GHsMlJneLw2xTtp306VSEEwlzwAcRspSVgTp4DXfGbaJ2xJrtTkbRLl1OJirFHfNoVJlMcLBKgrWLgMoaLgs4uKNkNOzSeL3htWbxIvDSVc-KJgwzPapjiKPwoKM3wNLSJZc8EdZiv5hc6Oplwul3nd4x-dBlO3TgfGuKziKhIL2ayusixPt-Dl_m71qX_RTR0joiMlckNaG6PW2d4HVMg.c01621676b551b6b21915212feb13ecf98b3cf71&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8G0VjN98a2gcrkIKe_3pRKvY,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc0pY345e8e6VREjzadgq0-mN_7rToq5oxq0uIfzEWtRZKkdno8K0_vTLJwJiiZCvKaoPgQPYxqxCQJ5fXWaPgf2bfeMk98JCVM5DU_jtrs5n_OdlF5uMiDS3560nWg6bQlh2mWL7p2Yj1Npe6eonBPbvOvmorl-87ANbcB-9V9-CH9xpsvnQ5NYUd5r3kahtWHRXfxN1WQ6R-Yg51fWD6tdNLlObnWgy5IXGqHuwDlYxIT9CzPOi504dY4eqDHj1tVuMMOL079QCuD0T7OjScpF0oRJ0-KdNdA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkM2eWk5bS13aElWdXJqaG50NGd6dzVIWnRLNnhqT25IUHEwTTBxVVIxbkpoZHpXVWVrNWdjUnJKcWlLZzRkM0QxYU8yR0ZwU0poeERjVmVSbW50MHcta1J2QllRd2tLdEZhdjBic0tmbDZud3ZTeE1mSlJGOVh3cWtJWUozak50dlNxb2k1ZmltX2t3OU5sOHk0Z0N1dUYtbUstOThESUEsLA,,&sign=cfc5b03c86fb6045db4859dc82f885bf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnp2XT8cQZ0_grj7_MXOCKN-wmxBpnQwp4JgbMTTRCOZFWmMglxh0lT7QoIMkByT44GFJyYKtk-CS-PPHDsIjoPCr0zxjm2ext7epF3IYZ4w8KmwBVnLne-OcowC4vd2fwXEpff5_oytScrBaLkMDNBcmFLyh7EL4Sj8y7F59hLYYPuQnAFHv0SE47P_SsesYW9bt_cwry9bxrUnjaDqj8IchIwGsY3gZvFTf2ANfWxHRS-nFW3hrvoTxGztTtIAMxMozrJKowAKcAy5HGARsmz0nLEyGESyz8IRvNYRuUaz_bE_GETJz-wdk9sTmGY2iqtWpvJNDunN47YztlF3y88maZ-4fHlrva7TyDOw2xURjfSij5-N6UqRQ4L6HkzigLCsiDtM-2NUoWwtG5b1fRg0KJVhbxV3UEK11AR1xIM2iufqGkQNn0rvO1gAQcnK0Deq6djoGR9kdW_sR_Bd02Frg5u6V8DsvlesJbmpYwVGtyZc4hezEE5lvQoe6l4mgJzoTzVNUjrh2m2bpI7tPh_tt4gcvX0UWXeCClPEMY9-IQLg_riNeeaFJhZDGgC5Yvq&l10n=ru&rp=1&cts=1554894972686&mc=3.972109315832461&hdtime=129876.4
http://nadoest.com/
http://nadoest.com/m-v-programa-socialeno-psihologichnogo-treningu-z-rozvitku-emp
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Необхідні матеріали: папір А4, кольорові олівці. 

План: 

1. «Нетрадиційне привітання». 

2. Вправа «Віддзеркалення емоційного стану». 

3. Вправа «Позиція групи». 

4. Вправа «Спільна мова». 

5. Психомалюнок «Переживи чиїсь почуття». 

6. Вправа «Єдність в парі». 

7. Вправа «Рука». 

8. Рефлексія заняття «Позитивний досвід». 

9. Домашнє завдання. 

10. Вправа «Подарунки». 

Література: 

1. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов. – М. : ПЭР СЭ, 2001. – С. 264 – 265. 

2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось–

89», 2005. – 256 с. 

3. Долінська Ю. Г. Самоактуалізація особистості майбутнього психолога у 

процесі професійної підготовки // Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2000. 

–      196 с. 

4. Лоос В. Г. Об активных методах психологической подготовки 

руководителей и педагогов/ / Психологический журнал. – 1982. – № 5. – 

С. 73–81. 

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 

обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будининой, Г. 

Пимочкиной. – М. : Апрель. Пресс, Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2001. – С. 

98–99. 

6. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально–

психологический тренинг. – М. : Изд–во МГУ, 1989. – 216 с. 
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7. Удовенко М. В. Развитие эмпатии у подростков. Программа игрового 

социально–психологического тренинга // Практична психологія і 

соціальна робота. – 1999. – № 4. – С. 6–13; № 5. – С. 12–15. 

8. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: 

Учебное пособие. - 2–е изд., перераб. и доп. М. : Изд. Корпорация 

«Логос», 1996. – 80 с. 

9. Эвтихов О. В. Практика психологического тренинга. – СПб. : 

Издательство «Речь», 2004. – 256 с. 

10. Яценко Т. С.  Психологічні основи групової психокорекції. – К. : Либідь, 

1996. – 262 с.  

Електронні ресурси: 

 

Тренінг із формування комунікативних умінь і навичок [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: osnova.com.ua/.../734 

  

Тренінг «Бар'єри спілкування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://naurok.com.ua › 

  

Тренінг особистісного зростання  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.posek.km.ua/images/stories/doc/trening_osobystogo_zrostannay.pdf 

 

Ефективна комунікація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://court.gov.ua/userfiles/EffectiveCommunication.pdf 

  

Програма тренінгу емоційної компетентності для практичних психологів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://gerasimenkog.jimdo.com/колегам/ 

 

 

Тема: Вироблення навичок невербальної взаємодії 

Мета: формувати та розвивати навички невербальної взаємодії 

Завдання:  

- розвиток вміння розуміти, відображати і переживати психоемоційні 

стани іншого у різних життєвих ситуаціях; 

- посилення емоційної чутливості та емпатійності учасників; 

- розвиток навичок активного та емпатійного слухання; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjCzu7uu8XhAhWIMewKHdz2DlQQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjCzu7uu8XhAhWIMewKHdz2DlQQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjCzu7uu8XhAhWIMewKHdz2DlQQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjCzu7uu8XhAhWIMewKHdz2DlQQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
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- самопізнання та пізнання учасників. 

План: 

1. Рефлексія «А що діється всередині?». 

2. Аналіз домашнього завдання. 

3. Вправа «Світ емоцій». 

4. Психогімнастична вправа «Подолання перешкод». 

5. Емоційно «заряджені» ситуації (ситуаційно–рольова гра). 

6. Вправа–релаксація «А що далі?». 

7. Вправа «Клієнт говорить – консультант слухає». 

8. Вправа «Приймаю твій стан». 

9. Рефлексія «тут і тепер». 

10. Домашнє завдання. 

11. Вправа «Усмішка по колу». 

Література: 

1. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 
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89», 2005. – 256 с. 
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–      196 с. 
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социально–психологического тренинга // Практична психологія і 
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8. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: 

Учебное пособие. - 2–е изд., перераб. и доп. М. : Изд. Корпорация 
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9. Эвтихов О. В. Практика психологического тренинга. – СПб. : 
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Електронні ресурси: 

 

Тренінг із формування комунікативних умінь і навичок [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: osnova.com.ua/.../734 

   

Невербальна культура педагога [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

enpuir.npu.edu.ua/.../Non-verbal%20culture%20of%20the% 

  

Лабіринти спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

enpuir.npu.edu.ua/.../psyhologia_spilkuvannia.metodychka.... 

  

Психологія спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

stsyniava-school1.edukit.km.ua/.../психологія%20спілкуван... 
 

   
 

Тема: Розвиток навичок емпатійної поведінки 

Мета: розвивати навички емпатійної поведінки  

Завдання: 

- розвиток вміння розуміти стани інших людей та адекватно сприймати 

їх; 

- формування навичок ефективної комунікації (з клієнтом); 

- освоєння нових моделей емпатійної взаємодії; 

- розвиток вміння активно та емпатійно слухати; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
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https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://stsyniava-school1.edukit.km.ua/Files/downloads/%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://stsyniava-school1.edukit.km.ua/Files/downloads/%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&prev=search
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- самопізнання та пізнання учасників. 

План: 

1. Вправа «Привітання». 

2. Аналіз домашнього завдання. 

3. Вправа «Знайди пару». 

4. Вправа «Я – ручка». 

5. Руханка «Перебудова». 

6. Вправа «Долоня правди». 

7. Рефлексія заняття. 

8. Домашнє завдання. 

9. Вправа  «Усмішка по колу». 

Література: 

1. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов. – М. : ПЭР СЭ, 2001. – С. 264 – 265. 

2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось–

89», 2005. – 256 с. 

3. Долінська Ю. Г. Самоактуалізація особистості майбутнього психолога у 

процесі професійної підготовки // Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2000. 

–      196 с. 

4. Лоос В. Г. Об активных методах психологической подготовки 

руководителей и педагогов/ / Психологический журнал. – 1982. – № 5. – 

С. 73–81. 

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 

обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будининой, Г. 

Пимочкиной. – М. : Апрель. Пресс, Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2001. – С. 

98–99. 

6. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально–

психологический тренинг. – М. : Изд–во МГУ, 1989. – 216 с. 
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7. Удовенко М. В. Развитие эмпатии у подростков. Программа игрового 

социально–психологического тренинга // Практична психологія і 

соціальна робота. – 1999. – № 4. – С. 6–13; № 5. – С. 12–15. 

8. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: 

Учебное пособие. - 2–е изд., перераб. и доп. М. : Изд. Корпорация 

«Логос», 1996. – 80 с. 

9. Эвтихов О. В. Практика психологического тренинга. – СПб. : 

Издательство «Речь», 2004. – 256 с. 

10. Яценко Т. С.  Психологічні основи групової психокорекції. – К. : Либідь, 

1996. – 262 с.  

Електронні ресурси: 

Соціально-психологічний тренінг розвитку емпатійності…[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

papers.univ.kiev.ua/.../pakulyak-g-prokopovich-e-socio-psy. 

   

Тренінг розвитку моральних почуттів. Цілинко І.О. аспірант ... [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

ekhsuir.kspu.edu/bitstream/.../1375/1/Цілинко%20І.О..pdf 
  

 

Тема: Формування навичок безумовного прийняття себе та інших 

Мета: формувати навички безумовного прийняття себе та інших 

Завдання:  

- створення взаємної довіри в групі, покращення групової атмосфери; 

- формування емпатійних здібностей, розвиток вміння вчувати і розуміти 

різні психоемоційні стани людини; 

- створення умов для саморозкриття, саморозуміння; 

- розвиток уміння налагоджувати довірливі взаємини з іншою людиною 

(клієнтом);  

- самопізнання та пізнання учасників.  

Необхідні матеріали:  стікери, ручки. 

План: 

1. Релаксація «Сонячний промінь». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMkpyqwMXhAhVC-6QKHQ18B9MQFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fpapers.univ.kiev.ua%2F1%2Fpsyhologija_pedagogika_socialna_robota_z_2010_r_%2Farticles%2Fpakulyak-g-prokopovich-e-socio-psychological-training-of-empathys-developmen_19359.pdf&usg=AOvVaw14NIgJfDE6LylkJeMxcbk2
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMkpyqwMXhAhVC-6QKHQ18B9MQFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fpapers.univ.kiev.ua%2F1%2Fpsyhologija_pedagogika_socialna_robota_z_2010_r_%2Farticles%2Fpakulyak-g-prokopovich-e-socio-psychological-training-of-empathys-developmen_19359.pdf&usg=AOvVaw14NIgJfDE6LylkJeMxcbk2
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMkpyqwMXhAhVC-6QKHQ18B9MQFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fpapers.univ.kiev.ua%2F1%2Fpsyhologija_pedagogika_socialna_robota_z_2010_r_%2Farticles%2Fpakulyak-g-prokopovich-e-socio-psychological-training-of-empathys-developmen_19359.pdf&usg=AOvVaw14NIgJfDE6LylkJeMxcbk2
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiMkpyqwMXhAhVC-6QKHQ18B9MQFjADegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fpapers.univ.kiev.ua%2F1%2Fpsyhologija_pedagogika_socialna_robota_z_2010_r_%2Farticles%2Fpakulyak-g-prokopovich-e-socio-psychological-training-of-empathys-developmen_19359.pdf&usg=AOvVaw14NIgJfDE6LylkJeMxcbk2
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiMkpyqwMXhAhVC-6QKHQ18B9MQFjAJegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fekhsuir.kspu.edu%2Fbitstream%2F123456789%2F1375%2F1%2F%25D0%25A6%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2520%25D0%2586.%25D0%259E..pdf&usg=AOvVaw3XbWN21-V-Z1UOtKS0Chf5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiMkpyqwMXhAhVC-6QKHQ18B9MQFjAJegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fekhsuir.kspu.edu%2Fbitstream%2F123456789%2F1375%2F1%2F%25D0%25A6%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2520%25D0%2586.%25D0%259E..pdf&usg=AOvVaw3XbWN21-V-Z1UOtKS0Chf5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiMkpyqwMXhAhVC-6QKHQ18B9MQFjAJegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fekhsuir.kspu.edu%2Fbitstream%2F123456789%2F1375%2F1%2F%25D0%25A6%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2520%25D0%2586.%25D0%259E..pdf&usg=AOvVaw3XbWN21-V-Z1UOtKS0Chf5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiMkpyqwMXhAhVC-6QKHQ18B9MQFjAJegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fekhsuir.kspu.edu%2Fbitstream%2F123456789%2F1375%2F1%2F%25D0%25A6%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%2520%25D0%2586.%25D0%259E..pdf&usg=AOvVaw3XbWN21-V-Z1UOtKS0Chf5
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/VKhIPC_2011_985_48_40.pdf&prev=search
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/VKhIPC_2011_985_48_40.pdf&prev=search
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2. Вправа «Я людина». 

3. Дискусія «Самотність». 

4. Вправа «Казкові герої». 

5. Руханка «Голова потягу». 

6. Вправа «Секрет». 

7. Вправа «Я беру і я дарую». 

8. Рефлексія заняття «Мої враження». 

9. Домашнє завдання. 

10. Вправа «Усмішка по колу». 

Література: 

1. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов. – М. : ПЭР СЭ, 2001. – С. 264 – 265. 

2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось–

89», 2005. – 256 с. 

3. Долінська Ю. Г. Самоактуалізація особистості майбутнього психолога у 

процесі професійної підготовки // Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2000. 

–      196 с. 

4. Лоос В. Г. Об активных методах психологической подготовки 

руководителей и педагогов/ / Психологический журнал. – 1982. – № 5. – 

С. 73–81. 

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 

обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будининой, Г. 

Пимочкиной. – М. : Апрель. Пресс, Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2001. – С. 

98–99. 

6. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально–

психологический тренинг. – М. : Изд–во МГУ, 1989. – 216 с. 

7. Удовенко М. В. Развитие эмпатии у подростков. Программа игрового 

социально–психологического тренинга // Практична психологія і 

соціальна робота. – 1999. – № 4. – С. 6–13; № 5. – С. 12–15. 
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8. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: 

Учебное пособие. - 2–е изд., перераб. и доп. М. : Изд. Корпорация 

«Логос», 1996. – 80 с. 

9. Эвтихов О. В. Практика психологического тренинга. – СПб. : 

Издательство «Речь», 2004. – 256 с. 

10. Яценко Т. С.  Психологічні основи групової психокорекції. – К. : Либідь, 

1996. – 262 с.  

Електронні ресурси: 

 

Тренінг із формування комунікативних умінь і навичок [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: osnova.com.ua/.../734 

   

Невербальна культура педагога [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

enpuir.npu.edu.ua/.../Non-verbal%20culture%20of%20the% 

  

Лабіринти спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

enpuir.npu.edu.ua/.../psyhologia_spilkuvannia.metodychka.... 

  

Психологія спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

stsyniava-school1.edukit.km.ua/.../психологія%20спілкуван... 
 

Тема: Формування навичок ефективної комунікації (з клієнтом) 

Мета: формувати навички ефективної комунікації (з клієнтом). 

Завдання: 

- розвиток навичок емпатійної поведінки;  

- вдосконалення вміння розуміти стани інших людей та адекватно 

реагувати на них; 

- формування навичок ефективної комунікації (з клієнтом); 

- освоєння моделей емпатійної взаємодії; 

- формування вміння виявляти підтримку і розуміння клієнтові; 

- самопізнання та пізнання учасників. 

Необхідні матеріали: 2 аркуші формату А2, маркери, фломастери2 аркуші 

формату А2, маркери, фломастери. 

 План: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7180/3/Non-verbal%20culture%20of%20the%20teacher.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7180/3/Non-verbal%20culture%20of%20the%20teacher.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7180/3/Non-verbal%20culture%20of%20the%20teacher.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7180/3/Non-verbal%20culture%20of%20the%20teacher.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fenpuir.npu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F16115%2F1%2Fpsyhologia_spilkuvannia.metodychka.PDF&usg=AOvVaw0jtclzzbhfBIfCtEbqAunF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fenpuir.npu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F16115%2F1%2Fpsyhologia_spilkuvannia.metodychka.PDF&usg=AOvVaw0jtclzzbhfBIfCtEbqAunF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fenpuir.npu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F16115%2F1%2Fpsyhologia_spilkuvannia.metodychka.PDF&usg=AOvVaw0jtclzzbhfBIfCtEbqAunF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fenpuir.npu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F16115%2F1%2Fpsyhologia_spilkuvannia.metodychka.PDF&usg=AOvVaw0jtclzzbhfBIfCtEbqAunF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
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1. Вправа «Зустріч». 

2. Аналіз домашнього завдання. 

3. Вправа «Дует». 

4. Психомалюнок «Ідеальний психолог і клієнт». 

5. Вправа «Узгоджені дії». 

6. Рольова гра «Телефон довіри». 

7. Руханка «Оплески». 

8. Вправа «Подарунок в десятку». 

9. Рефлексія заняття. 

10.  Домашнє завдання. 

11. Вправа «Побажання для себе і для сусіда». 

Література: 

1. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов. – М. : ПЭР СЭ, 2001. – С. 264 – 265. 

2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось–

89», 2005. – 256 с. 

3. Долінська Ю. Г. Самоактуалізація особистості майбутнього психолога у 

процесі професійної підготовки // Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2000. 

–      196 с. 

4. Лоос В. Г. Об активных методах психологической подготовки 

руководителей и педагогов/ / Психологический журнал. – 1982. – № 5. – 

С. 73–81. 

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 

обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будининой, Г. 

Пимочкиной. – М. : Апрель. Пресс, Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2001. – С. 

98–99. 

6. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально–

психологический тренинг. – М. : Изд–во МГУ, 1989. – 216 с. 
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7. Удовенко М. В. Развитие эмпатии у подростков. Программа игрового 

социально–психологического тренинга // Практична психологія і 

соціальна робота. – 1999. – № 4. – С. 6–13; № 5. – С. 12–15. 

8. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: 

Учебное пособие. - 2–е изд., перераб. и доп. М. : Изд. Корпорация 

«Логос», 1996. – 80 с. 

9. Эвтихов О. В. Практика психологического тренинга. – СПб. : 

Издательство «Речь», 2004. – 256 с. 

10. Яценко Т. С.  Психологічні основи групової психокорекції. – К. : Либідь, 

1996. – 262 с.  

Електронні ресурси: 

 

Тренінг із формування комунікативних умінь і навичок [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: osnova.com.ua/.../734 

   

Ефективні комунікації та безконфліктне спілкування | PMBA 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

pmba.com.ua/.../communication-in-the-company-conflict-e... 

 

Лабіринти спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

enpuir.npu.edu.ua/.../psyhologia_spilkuvannia.metodychka.... 

  

Психологія спілкування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

stsyniava-school1.edukit.km.ua/.../психологія%20спілкуван... 

 

Тема: Освоєння нових моделей ефективного безконфліктного 

спілкування 

Мета: освоїти  нові моделі ефективного безконфліктного спілкування 

Завдання: 

- оволодіння здатністю розуміти стан іншої людини і вступати в контакт з 

її переживаннями;  

- формування навичок конструктивної взаємодії та емпатійної поведінки в 

конфлікті;  

- закріплення вміння активно та емпатійно слухати; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7180/3/Non-verbal%20culture%20of%20the%20teacher.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7180/3/Non-verbal%20culture%20of%20the%20teacher.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7180/3/Non-verbal%20culture%20of%20the%20teacher.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjctdrfwsXhAhWPM-wKHRylB58QFjAGegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpmba.com.ua%2Fevents%2Fcommunication-in-the-company-conflict-emotional-climate-in-teams&usg=AOvVaw2SRmaLndxKCT8rvZoS6yRR
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjctdrfwsXhAhWPM-wKHRylB58QFjAGegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpmba.com.ua%2Fevents%2Fcommunication-in-the-company-conflict-emotional-climate-in-teams&usg=AOvVaw2SRmaLndxKCT8rvZoS6yRR
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjctdrfwsXhAhWPM-wKHRylB58QFjAGegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fpmba.com.ua%2Fevents%2Fcommunication-in-the-company-conflict-emotional-climate-in-teams&usg=AOvVaw2SRmaLndxKCT8rvZoS6yRR
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fenpuir.npu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F16115%2F1%2Fpsyhologia_spilkuvannia.metodychka.PDF&usg=AOvVaw0jtclzzbhfBIfCtEbqAunF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fenpuir.npu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F16115%2F1%2Fpsyhologia_spilkuvannia.metodychka.PDF&usg=AOvVaw0jtclzzbhfBIfCtEbqAunF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwipnp_QvsXhAhXJxqQKHVLtBssQFjAHegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fstsyniava-school1.edukit.km.ua%2FFiles%2Fdownloads%2F%25D0%25BF%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F.doc&usg=AOvVaw19M8e6eHvtQHjIE1XraHo3
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- самопізнання та пізнання учасників. 

План: 

1.  Привітання «Місток». 

2.  Аналіз домашнього завдання. 

3.  Дискусія «Емпатія в конфлікті». 

4.  Вправа «Я відчуваю». 

5.  Вправа «Подаруй мені квіточку». 

6.  Рольова гра «Знайди вихід». 

7.  Вправа «Позитивне мислення». 

8.  Вправа «Схвалення». 

9.  Рефлексія заняття. 

10. Домашнє завдання. 

11. Прощання «Іскра». 

Література: 

1. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. Учебное 

пособие для вузов. – М. : ПЭР СЭ, 2001. – С. 264 – 265. 

2. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство «Ось–

89», 2005. – 256 с. 

3. Долінська Ю. Г. Самоактуалізація особистості майбутнього психолога у 

процесі професійної підготовки // Дис. ... канд. психол. наук. – К., 2000. 

–      196 с. 

4. Лоос В. Г. Об активных методах психологической подготовки 

руководителей и педагогов/ / Психологический журнал. – 1982. – № 5. – 

С. 73–81. 

5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. Как давать и 

обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будининой, Г. 

Пимочкиной. – М. : Апрель. Пресс, Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2001. – С. 

98–99. 
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6. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально–

психологический тренинг. – М. : Изд–во МГУ, 1989. – 216 с. 

7. Удовенко М. В. Развитие эмпатии у подростков. Программа игрового 

социально–психологического тренинга // Практична психологія і 

соціальна робота. – 1999. – № 4. – С. 6–13; № 5. – С. 12–15. 

8. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека: 

Учебное пособие. - 2–е изд., перераб. и доп. М. : Изд. Корпорация 

«Логос», 1996. – 80 с. 

9. Эвтихов О. В. Практика психологического тренинга. – СПб. : 

Издательство «Речь», 2004. – 256 с. 

10. Яценко Т. С.  Психологічні основи групової психокорекції. – К. : Либідь, 

1996. – 262 с.  

Електронні ресурси: 

Тренінг «Навички безконфліктного спілкування» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

mdu.edu.ua/?p=18349 

 

Тренінг "Значення спілкування для підлітка" – Всеосвіта [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/.../trening-znacenna-spilkuvanna-

dla-pidl. 

 

Тренінг із формування комунікативних умінь і навичок [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: osnova.com.ua/.../734- 

 

Ефективні комунікації та безконфліктне спілкування | PMBA [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: pmba.com.ua/.../communication-in-the-company-

conflict-e.. 

  

Тренінг «Ефективне управління конфліктами» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: platforma-msb.org  

 

Тренінг «Конфлікт і спілкування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://osvita.ua/doc/files/news/479/47940/Trening.do 

 

Тема: Формування навичок надання психологічної підтримки та 

допомоги 

Мета: формувати навички надання психологічної підтримки та допомоги 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fmdu.edu.ua%2F%3Fp%3D18349&usg=AOvVaw2TembQS3JNlxLv6bZ1QVQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fmdu.edu.ua%2F%3Fp%3D18349&usg=AOvVaw2TembQS3JNlxLv6bZ1QVQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fmdu.edu.ua%2F%3Fp%3D18349&usg=AOvVaw2TembQS3JNlxLv6bZ1QVQw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fmdu.edu.ua%2F%3Fp%3D18349&usg=AOvVaw2TembQS3JNlxLv6bZ1QVQw
Тренінг%20%22Значення%20спілкування%20для%20підлітка%22%20–%20Всеосвіта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/vseosvita.ua/.../trening-znacenna-spilkuvanna-dla-pidl.
Тренінг%20%22Значення%20спілкування%20для%20підлітка%22%20–%20Всеосвіта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/vseosvita.ua/.../trening-znacenna-spilkuvanna-dla-pidl.
Тренінг%20%22Значення%20спілкування%20для%20підлітка%22%20–%20Всеосвіта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/vseosvita.ua/.../trening-znacenna-spilkuvanna-dla-pidl.
Тренінг%20%22Значення%20спілкування%20для%20підлітка%22%20–%20Всеосвіта%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/vseosvita.ua/.../trening-znacenna-spilkuvanna-dla-pidl.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fosnova.com.ua%2Fnews%2F734-%25D0%25A2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2596%25D0%25B7_%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BE%25D0%25BA&usg=AOvVaw3E_i4uPsSPcstRk3w5u1FC
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fpmba.com.ua%2Fevents%2Fcommunication-in-the-company-conflict-emotional-climate-in-teams&usg=AOvVaw2SRmaLndxKCT8rvZoS6yRR
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fpmba.com.ua%2Fevents%2Fcommunication-in-the-company-conflict-emotional-climate-in-teams&usg=AOvVaw2SRmaLndxKCT8rvZoS6yRR
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fpmba.com.ua%2Fevents%2Fcommunication-in-the-company-conflict-emotional-climate-in-teams&usg=AOvVaw2SRmaLndxKCT8rvZoS6yRR
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiO7bGvxMXhAhVEC-wKHY3XBi0QFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fpmba.com.ua%2Fevents%2Fcommunication-in-the-company-conflict-emotional-climate-in-teams&usg=AOvVaw2SRmaLndxKCT8rvZoS6yRR
http://platforma-msb.org/trening-efektyvne-upravlinnya-konfliktamy/
http://platforma-msb.org/trening-efektyvne-upravlinnya-konfliktamy/
http://platforma-msb.org/trening-efektyvne-upravlinnya-konfliktamy/
http://platforma-msb.org/trening-efektyvne-upravlinnya-konfliktamy/
%0dТренінг%20
%0dТренінг%20
%0dТренінг%20
%0dТренінг%20


 145 

Завдання: 

– закріплення навичок емпатії, вміння поставити себе на місце іншої особи, 

збагнути її стан та внутрішні переживання;  

- – освоєння моделей ефективної емпатійної взаємодії в системі 

«психолог–клієнт»; 

– підвищення емоційної чутливості та відкритості; 

– створення довірливої психологічної атмосфери між учасниками; 

– самопізнання та пізнання учасників. 

Необхідні матеріали: аркуші (А4), прості олівці. 

План: 

1. Рефлексія «Мій стан – кольором». 

2. Аналіз домашнього завдання. 

3. Вправа «Одна рука». 

4. Вправа «Неприємний спогад». 

5. Вправа «Поводир». 

6. Вправа «Я в тобі впевнений». 

7. Вправа «Моя мрія». 

8. Рефлексія заняття «Відверто кажучи». 

9. Домашнє завдання. 

10. Вправа «Побажання». 

Література: 

1. Баришполь С. В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, 

тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х. : Вид група 

«Основа» 2009. – 267 с. 

2. Бобрикова Л., Дунилова Р., Щепкова Т. Путь к вершине // Школьный 

психолог. – 2007. – №11. 

3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 

М., 2000. – 224 с. 

4. Гончаренко Т. Пізнай себе: уроки для підлітків / К. : Ред. 

Загальнопедагогічної газ., 2005. – 128 с. 
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5. Девид Ли. Практика группового тренинга. – СПб., 2001. – 224 с. 

6. Емоційне вигорання / Упоряд. В. Дудяк/ – К. : Главник,  2007. – 128 c. 

7. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический 

тренинг как инструмент действия. – СПб. : Речь, М. : Смысл, 2002. – 

80 с. 

8. Зеленова И. Стендовая информация для педагогов // Школьный психолог. 

– 2005. – № 13. 

9. Зеньковский В. В. Психология детства. – М. : Школа–Пресс, 1996. – 336 с. 

10. Зимівець Н. В., Лещук Н. О. та ін. Методика освіти «рівний – рівному»: 

Навч. – метод. посібник. – К. : Навчальна книга, 2002. – 127 с. 

11. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / составители 

Л. Кроль, Е. Прутова. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 464 

с. 

12. Торн К., Маккей Д. Тренинг – настольная книга тренера. – СПб., 2001. – 

208 с. 

13. Кристофер З., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб., 2001. – 320 с. 

14. Лебединский В. В., Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М. : 

Изд–во МГУ, 1990. – 197 с. 

15. Петрушин С. Как справится с группой // Школьный психолог. – 2006.–№ 

16. 

16. Полякова Г., Кружева Т. Подолання тривожності в шкільному житті // 

Психолог. – 2005. – № 146. 

17. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с. 

18. Прихожан А. Н. От тревожности к уверенности // Школьный психолог. –

2001. – № 15. 

19. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. – М. : Изд–во Института 

Психотерапии, 2001. – 336 с. 

20. Тіхомірова М. Психологічне здоров’я дітей молодшого шкільного віку // 

Психолог. – 2007. – № 45. 



 147 

21. Филина С. О «синдроме профессионального выгорания» и техники 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной 

сферы // Школьный психолог. – 2003. – № 36. 

22. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / Пер с нем. – 

М. : Генезис, 2003. – 336 с. 

Електронні ресурси: 

Гірник А.Перша психологічна допомога  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

ekmair.ukma.edu.ua/.../Persha_psykholohichna_dopomoha... 

 

Програма тренінгу організація профілактичної роботи соціального педагога 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: la-strada.org.ua/ucp_file.php?c 

  

Психологічний тренінг формування професійно важливих якостей ... 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://knowledge.allbest.ru/.../2c0a65635b2ad68a4c53a985.. 

 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwiC3OTb

_7DhAhWtUxUIHQ7YBiM4ChAWMAV6BAgGEAI&url=http%3A%2F%2Fps.stateuniversity.k

s.ua%2Ffile%2Fissue_62%2F68.pdf&usg=AOvVaw1H4Yfeve6Z3PhBjDuDtobF 
 

Тема: Розвиток уміння розуміти та адекватно сприймати переживання 

інших людей 

Мета: формувати навички надання психологічної підтримки та допомоги 

Завдання: 

– розвиток вміння розуміти та адекватно сприймати переживання інших 

людей, 

– оволодіння моделями ефективної емпатійної взаємодії;  

– розвиток прогностичних властивостей та розуміння інших; 

– формування навичок надання психологічної підтримки та допомоги; 

– удосконалення емоційної відкритості та чутливості; 

– самопізнання та пізнання учасників. 

Необхідні матеріали: картки із варіантами казок, карточки із рядом ситуацій. 

 План: 

1. Вправа «Про що говорять очі?». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiU1Ymh_7DhAhVGJVAKHSm1DkIQFjAJegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fekmair.ukma.edu.ua%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F12075%2FPersha_psykholohichna_dopomoha%2520%2520.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw2gEuOVVbI3B38T3LVdNYU6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiU1Ymh_7DhAhVGJVAKHSm1DkIQFjAJegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fekmair.ukma.edu.ua%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F12075%2FPersha_psykholohichna_dopomoha%2520%2520.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw2gEuOVVbI3B38T3LVdNYU6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiU1Ymh_7DhAhVGJVAKHSm1DkIQFjAJegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fekmair.ukma.edu.ua%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F12075%2FPersha_psykholohichna_dopomoha%2520%2520.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw2gEuOVVbI3B38T3LVdNYU6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiU1Ymh_7DhAhVGJVAKHSm1DkIQFjAJegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fekmair.ukma.edu.ua%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F12075%2FPersha_psykholohichna_dopomoha%2520%2520.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw2gEuOVVbI3B38T3LVdNYU6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjLqbqSxsXhAhXLsKQKHQRwBjgQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2Fucp_file.php%3Fc%3DLVwNnsosxtpPTuUuqQ1wWw2x3T3yXT&usg=AOvVaw0fa3WHMPIrJHx6eNg9CgEn
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjLqbqSxsXhAhXLsKQKHQRwBjgQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2Fucp_file.php%3Fc%3DLVwNnsosxtpPTuUuqQ1wWw2x3T3yXT&usg=AOvVaw0fa3WHMPIrJHx6eNg9CgEn
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjLqbqSxsXhAhXLsKQKHQRwBjgQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2Fucp_file.php%3Fc%3DLVwNnsosxtpPTuUuqQ1wWw2x3T3yXT&usg=AOvVaw0fa3WHMPIrJHx6eNg9CgEn
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjLqbqSxsXhAhXLsKQKHQRwBjgQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2Fucp_file.php%3Fc%3DLVwNnsosxtpPTuUuqQ1wWw2x3T3yXT&usg=AOvVaw0fa3WHMPIrJHx6eNg9CgEn
Психологічний%20тренінг%20формування%20професійно%20важливих%20якостей%20...%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/knowledge.allbest.ru/.../2c0a65635b2ad68a4c53a985..
Психологічний%20тренінг%20формування%20професійно%20важливих%20якостей%20...%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/knowledge.allbest.ru/.../2c0a65635b2ad68a4c53a985..
Психологічний%20тренінг%20формування%20професійно%20важливих%20якостей%20...%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/knowledge.allbest.ru/.../2c0a65635b2ad68a4c53a985..
Психологічний%20тренінг%20формування%20професійно%20важливих%20якостей%20...%20%5bЕлектронний%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступу:%20https:/knowledge.allbest.ru/.../2c0a65635b2ad68a4c53a985..
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwiC3OTb_7DhAhWtUxUIHQ7YBiM4ChAWMAV6BAgGEAI&url=http%3A%2F%2Fps.stateuniversity.ks.ua%2Ffile%2Fissue_62%2F68.pdf&usg=AOvVaw1H4Yfeve6Z3PhBjDuDtobF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwiC3OTb_7DhAhWtUxUIHQ7YBiM4ChAWMAV6BAgGEAI&url=http%3A%2F%2Fps.stateuniversity.ks.ua%2Ffile%2Fissue_62%2F68.pdf&usg=AOvVaw1H4Yfeve6Z3PhBjDuDtobF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwiC3OTb_7DhAhWtUxUIHQ7YBiM4ChAWMAV6BAgGEAI&url=http%3A%2F%2Fps.stateuniversity.ks.ua%2Ffile%2Fissue_62%2F68.pdf&usg=AOvVaw1H4Yfeve6Z3PhBjDuDtobF
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2. Аналіз домашнього завдання. 

3. Вправа «Казочка» (казкотерапія). 

4. Вправа «Розтопи коло». 

5. Вправа «Відповідь за іншого». 

6. Вправа «Надання підтримки». 

7. Вправа «Хто це?». 

8. Рефлексія заняття. 

9. Психогімнастична вправа «Спокійний танок». 

Література: 

1. Баришполь С. В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, 

тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х. : Вид група 

«Основа» 2009. – 267 с. 

2. Бобрикова Л., Дунилова Р., Щепкова Т. Путь к вершине // Школьный 

психолог. – 2007. – №11. 

3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 

М., 2000. – 224 с. 

4. Гончаренко Т. Пізнай себе: уроки для підлітків / К. : Ред. 

Загальнопедагогічної газ., 2005. – 128 с. 

5. Девид Ли. Практика группового тренинга. – СПб., 2001. – 224 с. 

6. Емоційне вигорання / Упоряд. В. Дудяк/ – К. : Главник,  2007. – 128 c. 

7. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический 

тренинг как инструмент действия. – СПб. : Речь, М. : Смысл, 2002. – 80 

с. 

8. Зеленова И. Стендовая информация для педагогов // Школьный 

психолог. – 2005. – № 13. 

9. Зеньковский В. В. Психология детства. – М. : Школа–Пресс, 1996. – 336 

с. 

10. Зимівець Н. В., Лещук Н. О. та ін. Методика освіти «рівний – рівному»: 

Навч. – метод. посібник. – К. : Навчальна книга, 2002. – 127 с. 

11. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / составители 
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Л. Кроль, Е. Прутова. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 464 с. 

12. Торн К., Маккей Д. Тренинг – настольная книга тренера. – СПб., 2001. 

– 208 с. 

13. Кристофер З., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб., 2001. – 320 с. 

14. Лебединский В. В., Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М. : 

Изд–во МГУ, 1990. – 197 с. 

15. Петрушин С. Как справится с группой // Школьный психолог. – 2006.–

№ 16. 

16. Полякова Г., Кружева Т. Подолання тривожності в шкільному житті // 

Психолог. – 2005. – № 146. 

17. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с. 

18. Прихожан А. Н. От тревожности к уверенности // Школьный психолог. 

–2001. – № 15. 

19. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. – М. : Изд–во Института 

Психотерапии, 2001. – 336 с. 

20. Тіхомірова М. Психологічне здоров’я дітей молодшого шкільного віку 

// Психолог. – 2007. – № 45. 

21. Филина С. О «синдроме профессионального выгорания» и техники 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной 

сферы // Школьный психолог. – 2003. – № 36. 

22. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / Пер с 

нем. – М. : Генезис, 2003. – 336 с. 

Електронні ресурси: 

Матійків І.М. Тренінг емоційної компетентності  [Електронний варіант]. – 

Режим доступу: lib.iitta.gov.ua/6191/1/12-41 
   

Дідковська М.С. соціально-психологічний тренінг як засіб формування 

[Електронний варіант]. – Режим доступу: ela.kpi.ua/.../5105/.../10%20-

%204%288%29%20-%2025.p... 
 
 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiZ8sfJ-rDhAhVCL1AKHSaaD1MQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Flib.iitta.gov.ua%2F6191%2F1%2F12-41.pdf&usg=AOvVaw3Ww_BM5A9NIP0313vfjHu8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiZ8sfJ-rDhAhVCL1AKHSaaD1MQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Flib.iitta.gov.ua%2F6191%2F1%2F12-41.pdf&usg=AOvVaw3Ww_BM5A9NIP0313vfjHu8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiWk-Wa_bDhAhUHYlAKHVRNCUEQFjACegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fela.kpi.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F5105%2F1%2F10%2520-%25204%25288%2529%2520-%252025.pdf&usg=AOvVaw0ApcTT20lxzh2TRxY8kNnA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiWk-Wa_bDhAhUHYlAKHVRNCUEQFjACegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fela.kpi.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F5105%2F1%2F10%2520-%25204%25288%2529%2520-%252025.pdf&usg=AOvVaw0ApcTT20lxzh2TRxY8kNnA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiWk-Wa_bDhAhUHYlAKHVRNCUEQFjACegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fela.kpi.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F5105%2F1%2F10%2520-%25204%25288%2529%2520-%252025.pdf&usg=AOvVaw0ApcTT20lxzh2TRxY8kNnA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiWk-Wa_bDhAhUHYlAKHVRNCUEQFjACegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fela.kpi.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F5105%2F1%2F10%2520-%25204%25288%2529%2520-%252025.pdf&usg=AOvVaw0ApcTT20lxzh2TRxY8kNnA
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Тема: Розвиток прогностичних властивостей та розуміння інших 

Мета: розвивати прогностичні властивості та розуміння інших 

Завдання: 

– оволодіння моделями ефективної емпатійної взаємодії;  

– розвиток прогностичних властивостей та розуміння інших; 

– освоєння навичок надання психологічної підтримки та допомоги; 

– вдосконалення емоційної чутливості та проникливості; 

– набуття нового емпатійного досвіду.  

Необхідні матеріали: відеокасета та програвач. 

План: 

1. Вправа–привітання «Потиснемо руки». 

2. Відеофільм «Заплати іншому». 

3. Рефлексія «Я беру з собою в життя». 

4. Міні–твір «Я і моя емпатійність». 

5. Вправа «Слова вдячності». 

6. Вправа–прощання «Наче востаннє». 

7. Заключне слово тренера.  

Література: 

1. Баришполь С. В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, 

тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х. : Вид група 

«Основа» 2009. – 267 с. 

2. Бобрикова Л., Дунилова Р., Щепкова Т. Путь к вершине // Школьный 

психолог. – 2007. – №11. 

3. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 

М., 2000. – 224 с. 

4. Гончаренко Т. Пізнай себе: уроки для підлітків / К. : Ред. 

Загальнопедагогічної газ., 2005. – 128 с. 

5. Девид Ли. Практика группового тренинга. – СПб., 2001. – 224 с. 

6. Емоційне вигорання / Упоряд. В. Дудяк/ – К. : Главник,  2007. – 128 c. 

7. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический 



 151 

тренинг как инструмент действия. – СПб. : Речь, М. : Смысл, 2002. – 80 

с. 

8. Зеленова И. Стендовая информация для педагогов // Школьный 

психолог. – 2005. – № 13. 

9. Зеньковский В. В. Психология детства. – М. : Школа–Пресс, 1996. – 336 

с. 

10. Зимівець Н. В., Лещук Н. О. та ін. Методика освіти «рівний – рівному»: 

Навч. – метод. посібник. – К. : Навчальна книга, 2002. – 127 с. 

11. Инструменты развития бизнеса: тренинг и консалтинг / составители 

Л. Кроль, Е. Прутова. – М. : Независимая фирма «Класс», 2001. – 464 с. 

12. Торн К., Маккей Д. Тренинг – настольная книга тренера. – СПб., 2001. 

– 208 с. 

13. Кристофер З., Смит Л. Тренинг лидерства. – СПб., 2001. – 320 с. 

14. Лебединский В. В., Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М. : 

Изд–во МГУ, 1990. – 197 с. 

15. Петрушин С. Как справится с группой // Школьный психолог. – 2006.–

№ 16. 

16. Полякова Г., Кружева Т. Подолання тривожності в шкільному житті // 

Психолог. – 2005. – № 146. 

17. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с. 

18. Прихожан А. Н. От тревожности к уверенности // Школьный психолог. 

–2001. – № 15. 

19. Сандомирский М. Е. Защита от стресса. – М. : Изд–во Института 

Психотерапии, 2001. – 336 с. 

20. Тіхомірова М. Психологічне здоров’я дітей молодшого шкільного віку 

// Психолог. – 2007. – № 45. 

21. Филина С. О. «синдроме профессионального выгорания» и техники 

безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной 

сферы // Школьный психолог. – 2003. – № 36. 
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22. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика / Пер с 

нем. – М. : Генезис, 2003. – 336 с. 

Електронні ресурси: 

Матійків І.М. Тренінг емоційної компетентності [Електронний варіант]. – 

Режим доступу: lib.iitta.gov.ua/6191/1/12-41 

   

Вдович С.М. Тренінг сенситивності як засіб розвитку прогностичних 

здібностей [Електронний варіант]. – Режим доступу: 

repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/ 

 

Тема: Соціально–психологічний тренінг «Ефективне спілкування» 

Мета:  формування навичок ефективного спілкування на основі базових 

положень теорії спілкування. 

Завдання: – сформувати уміння працювати в команді; 

–  розвивати навички активного слухання, ефективного 

спілкування; 

–   навчити спілкуватись толерантно, розвивати навички 

відповідальної поведінки; 

–      навчити різноманітним прийомам вербального і невербального 

спілкування. 

Кількість учасників тренінгу: 10–15 чоловік 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, фломастери, ватман, бумага А4  – 20,  

кольорові стікери, тенісний м'ячик, секундомір, скотч, ножиці 

План: 

№ Вид роботи Тривалість 

(хв) 

Ресурсне забезпечення 

1 Знайомство. Вправа «Мій друг 

про мене сказав би, що я...» 

10  

2 Інформаційне повідомлення» 

Що таке психологічний 

тренінг?» 

5  

3 Правила тренінгу»Мозковий 

штурм». 

10 Ватман. 

4 Очікування учасників. 10 Стікери 3–ох кольорів, 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiZ8sfJ-rDhAhVCL1AKHSaaD1MQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Flib.iitta.gov.ua%2F6191%2F1%2F12-41.pdf&usg=AOvVaw3Ww_BM5A9NIP0313vfjHu8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiZ8sfJ-rDhAhVCL1AKHSaaD1MQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Flib.iitta.gov.ua%2F6191%2F1%2F12-41.pdf&usg=AOvVaw3Ww_BM5A9NIP0313vfjHu8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjzwObN-7DhAhU6TxUIHR-ZD5s4ChAWMAF6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Frepositsc.nuczu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F7184%2F1%2F%25D0%2592%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587.pdf&usg=AOvVaw0jaCbwi8YfUs1OdddbwOYJ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjzwObN-7DhAhU6TxUIHR-ZD5s4ChAWMAF6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Frepositsc.nuczu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F7184%2F1%2F%25D0%2592%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587.pdf&usg=AOvVaw0jaCbwi8YfUs1OdddbwOYJ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjzwObN-7DhAhU6TxUIHR-ZD5s4ChAWMAF6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Frepositsc.nuczu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F7184%2F1%2F%25D0%2592%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587.pdf&usg=AOvVaw0jaCbwi8YfUs1OdddbwOYJ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjzwObN-7DhAhU6TxUIHR-ZD5s4ChAWMAF6BAgCEAI&url=http%3A%2F%2Frepositsc.nuczu.edu.ua%2Fbitstream%2F123456789%2F7184%2F1%2F%25D0%2592%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587.pdf&usg=AOvVaw0jaCbwi8YfUs1OdddbwOYJ
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Вправа»Піщаний годинник» плакат»Очікування». 

5 Вправа»Вантажимось на 

корабель». 

5 М'яч. 

6 Психологічна гра» Аварія на 

кораблі». 

40 Ватман. 

7 Притча про рай і пекло. 

Обговорення. 

10  

 Перерва 15  

8 Гра «Імпульс» 5  

9 Вправа «Якості та вміння 

важливі для ефективного 

спілкування». 

20 Ватман, плакат 

10 Гра «Комплімент» 5 М'яч 

11 Інформаційне повідомлення 

«Три сторони спілкування. 

Невербальне спілкування». 

10  

12 Гра «Австралійський дощ» 5  

13 Вправа «Невербальні етюди» 10  

14 Вправа Дзеркала» 15  

 Перерва 15  

15 Вправа «Поводир та сліпий» 5  

16 Вправа «Побачення» 10  

17 Інформаційне повідомлення 

«Толерантна людина» 

10  

18 Рольова гра «Цивілізація» 40 Ватман 

19 Притча «Все залежить від тебе» 5  

20 Вправа «Слон, жираф, 

мисливець» 

5  

21 Скульптура сьогоднішнього дня, 

рефлексія 

15  

22 Вправа «Подарунок» 10  

23 Анкетування   
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http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=fe2k&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2109.U5rLqBX8WAdCN2s4ayfDEZE4OPNDmQSEgWDF37x-NarDc9X7_WcGbtSKxfrRHInrNMvoG3JhpHu2GAa2CREOPzqrvwiYuLAKqm54k2a1a_iWD29lO_m9PLLzOvAF8-DowTR50AkEcq1BKBJ2MM176-EsX7ZG-757doI7h6DhECF0E5wcF2ueGlBsQeugJ6Kd.c0af0b9f52f94c433ab693ed4c28b90f19a6c8b8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XsOdC84l50nmNodXoKu3ehAgSIp-2PS4Hk7ygL2X9DL5EPZTCkpwXmRemBdJfV-rKTvMlCnwLPmHZYDy51wiE0Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH0Gyc0SA5d3wHbKszi0nldAgL6gN4vMqLORw1788FPOblvZhppxBjS0bn1DYTsnc-883uRl3QqfTaVPfBEnlDilp8qeQsXWBjDL9fpEier2SOyiUFvGApvMm3_bJdtGt7S6V-qbpwlzrlEWg9Uvh5FgxV6adH-ZJMawvB1Xhj1jfUZqc0Gmf5ZrzV9G-7YhfLQwzG3dFMiYJSTlKcIQT0GqSxvcA2BxAeObOqlM5lyJw6h6-Ne25sDDakul-s9yrjr38Z23sX1kLygkwaiSFGycdLO1e-gPOlme-JMPgx6gmBojJ4uryim_QkXCyeTNs9q9bMH_YD580c5_uooOFeg,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcTFXRGZCS1g2bk44S3V2cDdDNzV6VDQ5ekRFSG9wa3dCSDFNLTJFcjFNOTJYNkZKTUdDcGdDRExpaTZWRjhmRDZRMW5tQ2t3VW1hRWk0dl9uTGhGNzc5a25FQmc4ajFsRThydS1ZelJHb0hGX1RaNi0tOXpKVWRCMGh6VnlKRXNQaFV5bU1ZWHhrRGZ0a0xVQnBnNkl0bE53QnJFTldIU184THJndVo2aER2a3oxakEtWGQydnJxQWg1YllqNTRHV213MVpWSURiWXZyM0VaUUhjeF9DT2tJQjBvWjZzajQ1ZUU0STRfR2ZBNUhMdGZSM2xselZjLA,,&sign=82611194ed9f8e644fdd709bd4ce70e7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RV-11eHwJ5YpvKDdkfB_X6-eT3wYJOqtnptIsZQZ19U44m5d5ctY7oXwBr5h7O5FKitBlfPEgLsZ5wzoarmHnYPbxO_94U4k2q0h0nSW3ggTZipF-tAKNZgat-wh2wmD_mYzZaSFPwomvVnM7zs2Iea11KhY6Huy6FoMRW1ePng--a-15jTzA2FOS9thsjl4PttIYWTryt5cg0d3jMRRB5VVPGA6wlEmg_twZd-MipqxCeZpire2lzMY5-IPjV0Z9eQvNxbnp0aYCE8nYv5wN_sI2yJKdsEle4Rss0ZYIRkImmVoY4TFdiGtD_7WKOqybc6Z7GxPacbPQBUCdPnrHMlZJP4GO35fOZLETreiZYdBmY8ScpmrySPsyQN-OeHnM6Xe59E2bL1yL2QK26mN53ZQh3XYagWOQDPkqf5Hkuo4_mbVU1g-SGgG5XSLxkbTAeN7t5X9aeVeyO9sYuTswurfqL35lppMQMvnpb1B-lGu8BnV18nbaM4-VMz9DsxrIk&l10n=ru&rp=1&cts=1554192054261&mc=4.190260390968384&hdtime=91389.5
http://www.krok.edu.ua/
http://www.krok.edu.ua/ua/kalendar-podij-kroku/minuli-zakhodi/1296-psikhologichnij-trening-efektivne-spilkuvannya?date=2018-03-13-16-00
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РОЗДІЛ 3 

Тести для самоперевірки 

 

1.Чи існує загальновизначене поняття   «тренінг»? 

а) існує 

б) не існує 

в) має три визначення 

2. Тренінг це: 

а) навчання і виховання 

б) тренування і дресирування 

в) тренінг вміщує в собі всі вище зазначенні процеси 

 3. Хто одним з перших використовував тренінги та заснував центр з розвитку 

навичок  публічного виступу, впевненості у собі, взаємодії з людьми? 

а) Дейл Карнегі 

б) Курт Левін 

в) Л.А.Петровська 

4. Що заснував Курт Левін разом з колегами з Бетелі? 

а) центр Дейла Карнегі 

б) тренінгові групи (Т– групи) 

в) тренінгові аудиторії 

5. На що були спрямовані Т–групи? 

а) на розвиток ораторського мистецтва 

б) на розвиток психологічних функцій 

в) на підвищення компетентності в спілкуванні 

6. Кого навчали в Національній лабораторії тренінгу? 

а) управлінський персонал 

б) менеджерів, політичних діячів 

в) усі варіанти правильні 
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7. Дана риса характеру тренера показує зворотній бік підготовки і наявності 

підготовлених рішень, вона дозволяє оперативно реагувати на будь–які зміни 

під час тренінгу: 

а) швидка реакція 

б) наполегливість 

в) відсутність схильності до крайнощів 

 8. Засобами соціально–психологічного тренінгу виступали: 

а) рольові ігри з елементами драматизації 

б) індивідуальна робота 

в) психологічні тести 

9. Метою соціально–психологічного тренінгу є? 

а) підвищення компетентності у спілкуванні 

б) розвиток психологічних функцій 

в) саморозкриття особистості 

10. Що не входить в перелік основних вимог до керівника тренінгових груп: 

а) теоретична та практична грамотність 

б) патріотизм 

в) постійне особистісне удосконалення 

 11.Тренінги спілкування призначені для чого? 

а) для усвідомлення і подолання своїх психологічних проблем 

б) для вирішення конкретних професійних завдань 

в) щоб навчити членів групи ефективній поведінці в різних ситуаціях 

спілкування 

12. Які методи соціально–психологічного тренінгу? 

а) групові дискусії 

б) рольові ігри 

в) усі методи підходять 

13. Яка важлива загальна риса тренінгів? 

а) стадійність 

б) інертність 
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в) багатоступеневість 

14. Для проведення групової роботи у форматі тренінгу які виділяють 

концепції тренінгу? 

а) зовнішня – для учасників, внутрішня–для тренера 

б) внутрішня – для групи учасників, зовнішня – для тренера 

б) концепція індивідуального підходу 

15. Під час проведення тренінгу ритуал привітання дозволяє? 

а) швидше перейти до завдань 

б) створення атмосфери довіри та об'єднання групи 

в) дізнатися як звати тренера 

16. Коли доцільно проводити вправи з тренінгу? 

а) на початку дня 

б)  ввечері 

в) в середині дня 

17. Чи доцільно формувати разом з учасниками  правила роботи в групах під 

час тренінгу? 

а) не ефективно 

б) доцільно 

в) можливо, якщо тренер сам їх підготує 

18.Яка перша вимога до приміщення для тренінгу? 

а) наявність вікон 

б) наявність стільців 

в) наявність великого круглого столу 

19.Зазвичай для роботи групи з 10–16 осіб найкраще підходить приміщення? 

а) 15 кв. м. 

б) 50 кв. м. 

в)  30 кв. м. 

20. Готуючись до проведення тренінгу, викладач – тренер повинен здійснити 

підготовчу роботу. Чи є головні завдання підготовчої роботи до тренінгу? 

а) визначити цілі та завдання, план–сценарій тренінгу 
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б) підготувати заздалегідь групу до тренінгу, роздати ролі та завдання 

в) усі пункти головні і йдуть в комплексі 

21.Тренінг вважається ефективним тоді, коли? 

а) він досяг поставленої мети 

б) використані усі дібрані методи та засоби 

в) виконані усі завдання 

22. Що створює відчуття безпеки будь–якого тренінгового експерименту? 

а) енергія тренера 

б) інформованість тренера 

в) харизматичність тренера 

23. Для того, щоб тренінг пройшов у атмосфері доброзичливості та 

відкритості, тренер повинен вміти? 

а) виявляти і викликати симпатію в учасників 

б) розповідати багато анекдотів 

в) проводити креативні конкурси 

24. Що не передбачає теоретична грамотність тренера: 

а) ознайомлення з професійною етикою 

б) загальна широка освіченість 

в) бути прикладом ефективної участі у груповій роботі 

25. Яка функція полягає в тому, що керівник допомагає учасникам об'єктивно 

оцінювати свою поведінку, побачити як вона діє на інших? 

а) виконавча функція 

б) керівна функція 

в) експертна функція 

26. Який з перерахованих компонентів ефективності роботи тренінгу є 

основний: 

а) особистісне удосконалення 

б) теоретична грамотність 

в) практична грамотність 

27. Яку роль керівник групи реалізує через коментування групових процесів? 
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а) роль експерта 

б) роль зразкового учасника 

в) роль диригента 

28.Успішний тренер відрізняється від неуспішного чим? 

а) він усе чує, відчуває, передбачає. 

б) допомагає, роз'яснює, співпереживає 

в) усі  варіанти підходять 

29.Ті, хто навчаються, повинні зрозуміти, що їх індивідуальні цілі досяжні 

тільки в умовах створення чого? 

а) кооперативної структури цілей 

б) плану цілей 

в) вправ для досягнення цілей 

30.Тренер розглядає тренінг як? 

а) спільну творчість 

б) цінує внесок кожного 

в) усі варіанти правильні 

31.Який принцип при комплектуванні тренінгових груп дотримуються 

неухильно, бо всі члени групи мають бути зацікавленими у власних змінах? 

а) принцип добровільності 

б) принцип інформованої участі 

в) принцип самопізнання 

32.Які вікові критерії комплектування тренінгових груп? 

а) комплектуються з осіб різної статі у віковому діапазоні від молодшого 

шкільного віку до 45 років 

б) комплектується з осіб тільки  однієї статі, віковий діапазон від 22 до 55 

років 

в) комплектується з осіб різної статі, вікового діапазону не дотримуються 

33. У груповій психокорекції основним інструментом корекційної дії 

виступає? 

а) гра 
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б) тренер 

в) група 

34. Реалізація якого принципу часом зустрічає досить сильний опір (навіть 

агресію) з боку учасників? 

а) принцип об'єктивації (усвідомлення) поведінки 

б) принцип дослідницької творчої позиції 

в) принцип активності  

35. Основним методом роботи на четвертому етапі групового тренінгу є?  

а) групова дискусія 

б) гра 

в) знайомство з учасниками 

36. До якої групи методів відносять методи, що спрямовані на діагностику 

ситуації, знайомство з учасниками, встановлення взаєморозуміння: експрес–

опитування, інтерв’ю, бесіда? 

а) перша група 

б) друга група 

в) третя група 

37. Публічна суперечка, метою якої є з'ясування і зіставлення різних поглядів, 

визначення істиної думки, знаходження правильного розв'язання проблеми? 

а) групова дискусія 

б) тренінгова вправа 

в) міні–лекція 

38. Яка головна функція мозкового штурму? 

а) забезпечення генерації ідей 

б) колективне обговорення ідей 

в) перевірити увагу та швидкість реакції 

39. Яка функція гри під час тренінгу є полем самовираження, знімає кайдани 

суперего, дозволяє людині стати більш спонтанною, розкутою, щирою, 

відкритою? 

а) діагностувальна 
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б) звільнювальна 

в) розвивальна 

40. В якому методі тренінгової роботи використовують ситуації двох видів 

«тут і зараз»,»там і тоді»? 

а) рефлексія 

б) медитативні техніки 

в) аналіз конкретних ситуацій 

41. Вершиною тренерської майстерності можна вважати: 

а) уміння конструктивно розв’язувати конфлікти 

б) уміння ораторського мистецтва 

в) формування концепції тренінгу 

42. Під чиїм керівництвом був розроблений метод, названий соціально–

педагогічним тренінгом? 

а) М. Форверга 

б) К. Левіна 

в) Л. Петровської 

43. Соціально–психологічний тренінг (СПТ) є? 

 а) областю практичної психології, що використовує традиційні методи 

групової психологічної роботи    

б)  областю практичної психології, що використовує активні методи групової 

психологічної роботи 

в) областю практичної психотерапії, що використовує як активні методи 

групової психологічної роботи, так і традиційні 

44. Як називається роль психотерапевта, коли він домагається двох основних 

цілей: демонстрації бажаного та підсилення динаміки? 

а) роль еталонного учасника 

б) технічний експерт 

в) роль каталізатора 

 45. В основі створення Т–груп лежали три основні ідеї, виключіть зайву? 
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 а) більшість людей транслює в дорослому житті варіанти поведінки, засвоєні 

в дитячому віці 

 б) нерідко людина не віддає собі звіту в тому, яким чином вона  бере участь у 

групі, якою її бачать інші члени тієї чи іншої соціальної групи 

в) більшість людей не усвідомлюють, якими є реакції, почуття і думки, які 

реакції викликає їх поведінка у інших людей 

46. Тренінг – це: 

а) організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння 

та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих 

знань, умінь та навичок на практиці     

б) форма існування і систематизації результатів пізнавальної 

діяльності людини; 

в) сукупність прийомів і способів, спрямованих на розвиток у людини тих або 

інших навичок і умінь 

47. Основоположником безпосередньо тренінгових груп, як форм групової 

психологічної роботи з людьми вважають:  

а) К. Левіна 

б)  П.Шільдера 

в) Д. Пратта 

 48. В результаті якого тренінгу відбувається формування і відпрацювання 

деяких умінь і навичок? 

а) тренінг як форма активного навчання 

б) тренінг як тренування 

в) тренінг як метод створення умов для саморозкриття 

49. Який з наведених нижче критеріїв не відноситься до основних критеріїв 

відбору учасників Т–групи? 

а) демографічний 

б) мотиваційний 

в) освітній 

50. У якій країні були засновані перші тренінгові групи? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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а) Україна 

б) США 

в) Німеччина 

51. Психологічний метод, який допомагає людям підійти раціонально до 

аналізу власної і чужої поведінки, краще усвідомити себе і структуру своєї 

особистості, а також сутність взаємодії з іншими людьми і внутрішньо 

запрограмований життєвий стиль–сценарій, називається? 

 а) психодрама 

б) транзактний аналіз 

в) психосинтез 

52. Виберіть ту фазу розвитку Т–групи, в процесі якої у її членів формується 

почуття належності до групи, усвідомлення загального «ми», виявляється 

відкритість у вираженні почуттів? 

а) фаза знайомства членів групи з тренером і один з одним 

б) фаза орієнтації і залежності 

в) фаза співпраці та цілеспрямованої діяльності 

53. В пізнавальній сфері групова психокорекція повинна сприяти тому, щоб 

клієнт усвідомив: 

а) пережиту неадекватність деяких своїх емоційних реакцій 

б) як він виглядає з боку, як сприймається його поведінка іншими 

в) побачити власні неадекватні поведінкові стереотипи 

54. Психотерапевтичний тренінг спрямований на: 

а) зміни у свідомості 

б) зміни у житті 

в) зміни у спілкуванні 

55. Цей тренінг призначений для того, щоб навчити членів групи ефективної 

поведінки в різних ситуаціях спілкування: 

а) тренінг особистісного зростання 

б) соціально–психологічний тренінг 

в) тренінг спілкування 
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56. Один з невербальних методів групової роботи, в основі якого лежить 

система духовної практики, яка дозволяє наблизитися до центру свого Я і тим 

самим прийняти на себе відповідальність за зміст своїх думок називається? 

а) психогімнастика 

б) медитація 

в) тілесна терапія 

57. Цей вид тренінгу зорієнтований на вирішення конкретних професійних 

завдань: 

а) ведення переговорів 

б) бізнес–тренінги 

в) формування команд 

58. Бізнес–майстерня більш, ніж на 70% повинна складатися з? 

а) вправ, ділових ігор, кейсів 

б) лекцій, ситуацій, вправ 

в) ігор, проблемних ситуацій, міні–лекцій 

59. Відмінною рисою якого з видів дискусії є те, що в центрі уваги групи 

перебуває не конкретна людина або тема, а тренінгова група, коли вся 

активність учасників спрямована на аналіз внутрішньогрупових процесів? 

а) біографічної дискусії 

б) тематичної дискусії 

в) інтерактивної дискусії 

60. Групові дискусії та ролові ігри в різних варіантах і поєднаннях –   це 

методи: 

а) соціально–психологічного тренінгу 

б) психотерапевтичного тренінгу 

в) психологічного тренінгу 

61. Яка максимальна кількість учасників може бути у тренінговій групі? 

а)  до 10 

б)  до 15 

в)  до 20 
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62. Назвіть основні фактори, що обумовлюють ефективність тренінгу:  

а) особистісні риси та якості тренера, рівень базової та спеціальної підготовки 

тренера 

б) місце та час проведення тренінгу 

в) тема, цілі та завдання тренінгу  

63. Узагальнення та коментарі тренера у відношенні того, що відбувається в 

групі, засновані на його спостереженнях, без висловлювання власних почуттів 

та оціночних суджень складають суть:  

а) аналітичної функції керівництва Т–групою 

б) посередницької функції 

 в) спонукальної функції 

64. Фактори, що впливають на ефективність психокорекційної роботи: 

а) універсальнім та альтруїзм 

б) катарсис та саморозкриття 

в) усі відповіді вірні 

65. Назвіть основні поведінкові ролі керівника Т–груп за К. Рудестамом? 

а) експерт, еталонний учасник 

б) активний керівник, аналітик, комментатор, посередник, член групи   

в) експерт, каталізатор, тренер–диригент, еталонний учасник 

66. Що означає слово «шерінг» в перекладі з англ. мови? 

а) тренер 

б) ділитися 

в) емоція 

67. Назвіть найбільш важливі особистісні якості, необхідні тренеру за 

К. Роджерсом? 

а) підготовленість і компетентність особистісна і професійна 

б) знання законів групової динаміки і вміння бачити їх прояви в конкретному 

груповому процесі 
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 в) особистісна конгруентність; схильність до рефлексії; емоційна 

сенситивність; емпатійність; спонтанність і відкритість у вираженні почуттів і 

думок 

68. Основне завдання цієї форми тренінгової роботи – навчити учасників 

слухати і чути іншу людину, вести діалог, враховувати особливості партнера: 

а) «обличчя до обличчя» 

б) «роздуми про себе самого» 

в) «карусель» 

69. Допомога учасникам у об'єктивній оцінці своєї поведінки, у баченні того, 

як вона впливає на інших складають суть: 

а) аналітичної функції керівництва Т–групою 

б) посередницької функції 

в) експертної функції 

70. Демонстрація учасникам тренінгу відкритості, емпатії, уміння  

висловлювати власні почуття, при цьому участь у всіх процедурах разом з 

групою в ролі «граючого тренера» складають суть: 

 а) спонукальної функції 

б) посередницької функції  

в) аналітичної функції керівництва Т–групою 

71. У тренінговій практиці прийнято виділяти основні стратегії ведення СПТ, 

виключіть зайву: 

а) навчальна форма ведення групи 

б) вільне ведення групи 

в) програмоване ведення групи 

72. Мета даної техніки полягає в усуненні неадекватних емоційних реакцій, 

поглибленні самопізнання: 

а) ділова гра 

б) психодрама 

в) психогімнастика 
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 73. У складі компетентності спілкування виділяють три основних його 

компоненти, виключіть зайвий: 

 а) когнітивний компонент 

б) раціональний компонент 

в) емоційний компонент 

74. Суть якого з основних компонентів компетентності в спілкуванні 

відображає володіння вербальними і невербальними засобами соціальної 

поведінки і вміння ефективно використовувати різноманітні засоби  

спілкування? 

а) когнітивного компоненту 

б) конотативного компоненту  

в) емоційного компоненту 

75. В якості внутрішніх умов життєдіяльності тренінгової групи 

розглядаються певні групові параметри, що з переліченого нижче до них не 

відноситься? 

а) професійна спрямованість тренінгової групи 

б) керівництво та лідерство 

в) комунікативна структура тренінгової групи 

76. Отримання людиною інформації про самого себе від партнера по 

спілкуванню, про те, як він сприйнятий цим партнером називається? 

 а) спостереження за переживаннями та інформування іншого 

 б) саморозкриття учасників 

в) психологічний зворотній зв'язок 

77. За допомогою якого виду тренінгу можна зрозуміти свої 

неусвідомлювальні страхи, позбутися внутрішніх бар’єрів? 

а) тренінг спілкування 

б) бізнес–тренінг 

в) тренінг особистісного зростання 

78. Поняття «соціально–психологічний тренінг» для позначення групових 

форм психологічної роботи ввів в ужиток? 



 169 

а)  М. Форверг 

б)  К. Левін 

в)  П.Шільдер 

79. Завдання групової психокорекції  фокусується на таких складових 

самосвідомості? 

а)  когнітивний аспект 

б) емоційний та поведінковий аспекти 

в) усі відповіді вірні 

80. Яка структурна частина тренінгу дозволяє встановлювати контакт, 

активізувати членів групи, підняти настрій?: 

а) знайомство 

б) вироблення правил роботи в групі 

в) розминка 

81.Тренінг включає в себе: 

а) сукупність прийомів і способів, спрямованих на розвиток у людини тих, або 

інших навичок і умінь 

б) інтенсивне навчання, яке досягається спеціальними інтерактивними 

справами 

в) усі відповіді вірні 

82. Хто першим почав застосовувати тренінги? 

а) Дейл Карнегі 

б) К .Г. Юнг 

в) Курт Левін 

83. Який з перерахованих компонентів ефективності роботи тренінгу є 

основний: 

а) особистісне удосконалення 

б) теоретична грамотність 

в) практична грамотність 

84. Т–групи (тренінгові групи) спрямовані на: 

а) підвищення компетентності в спілкуванні 
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б) підвищення самооцінки учасників 

в) усі відповіді вірні 

85. Групи сенситивності орієнтовані на: 

а) з’ясування життєвих цінностей людини 

б) з’ясування актуальних проблем людини 

в) з’ясування вікових потреб людини 

86. Тренінг соціальних і життєвих умінь застосовується для: 

а) розвитку когнітивної сфери людини 

б) розвитку емотивної сфери людини 

в) професійної підготовки вчителів, консультантів, менеджерів, з метою 

психологічної підтримки та розвитку 

87. Вибір і освоєння тренінгових методів не зумовлені: 

а) завданнями 

б) часом та динамікою 

в) приміщенням для тренінгу 

 88. Даний метод є похідним від групової дискусії, головна мета – 

забезпечення генерації ідей: 

а) мозковий штурм 

б) ігровий метод 

в) психодрама 

89. Основне завдання цієї форми тренінгової роботи – формування 

комунікативних навичок в примусово добровільному режимі, коли учасникові 

доводиться вступати в інформаційний контакт за сигналом ведучого: 

а) «прекрасна сімка» 

б) «карусель» 

в) «посиденьки» 

 90. Перша вітчизняна монографія, присвячена теоретичним і методичним 

аспектам соціально–психологічного тренінгу була опублікована: 

а) Петровською Л.А. 

б) Ковальовим Г. 
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в) Рудестам К. 

91. Тренінг, спрямований на зміни у свідомості це: 

а) психологічний тренінг 

б) психотерапевтичний тренінг 

в) соціально–психологічний тренінг 

92.Тренінг,  де учасники намагається усвідомити і подолати свої психологічні 

проблеми, що заважають вирішенню їхніх життєвих і професійних завдань є: 

а) тренінг спілкування 

б) бізнес–тренінг 

в) тренінг особистісного зростання 

93. Метою тренінгу спілкування є: 

а) поспілкуватися в неформальній обстановці 

б) навчити членів групи ефективної поведінки в різних ситуаціях спілкування 

в) навчити членів групи граматично правильному оформленню мовлення 

94. Бізнес–тренінги зорієнтовані на: 

а) правила ведення бізнесу 

б) міжособистісне спілкування людей з ділових питань 

в) вирішення конкретних професійних завдань 

95. Скільки основних стадій має тренінг: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

96. Вимоги до приміщення, де проводиться тренінг включають: 

 а) наявність вікон 

б) розмір та простір приміщення 

в) усі відповіді вірні 

97. Найвдалішим розташуванням учасників під час тренінгу вважається: 

а) колом 

б) один за одним 

в) «ялиною» 
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98. Для оцінки тренінгу як процесу необхідно з’ясувати: 

а) «сильні» і «слабкі» блоки (інформаційні й ігрові) 

б) емоційний стан учасників 

в) усі відповіді вірні  

99. Чи доцільно під час тренінгу застосовувати свічку: 

а) ні, це небезпечно 

б) так, свічка створює атмосферу спільності, довіри 

в) заборонено 

100. За допомогою анкетування, спостереження, «панельного інтерв’ю – 

виходу», тестових завдань можна перевірити: 

а) ефективність та доцільність проведеного тренінгу 

б) особистісні якості учасників 

в) кругозір та знання учасників тренінгу 

101.Тренінгові методи – це: 

а) форма активного навчання, метою якого є перш за все передача 

психологічних знань, а також розвиток деяких умінь і навичок 

б) засіб впливу на учасників групи, з метою донесення певної інформації 

в) знання та вміння, які тренер повинен донести до учасників групи 

102. Базові методичні прийоми під час тренінгу: 

а) дискусія і гра 

б) бесіда та монолог 

в) конспектування та слухання 

103. В основній частині тренінгу виділяють які саме блоки: 

а) очні та заочні 

б) теоретичні і практичні 

в) писемні та усні 

104. Головна функція мозкового штурму: 

а) забезпечення  генерації  ідей 

б) довести власну думку 

в) показати глибину своїх знань 
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105. Функції звільнення, діагностування, розвитку виконує такий метод 

тренінгу: 

а) гра 

б) мозковий штурм 

в) групова дискусія 

106. Групова дискусія в психологічному тренінгу — це: 

а) спільне обговорення будь–якого суперечливого питання, яке дозволяє 

змінити думку, позиції й установки учасників групи в процесі 

безпосереднього спілкування 

б) спосіб сперечання, щоб довести важливість власної думки для підвищення 

самооцінки учасника 

в) спільне обговорення питання чи проблеми, з метою просто поспілкуватися 

та виявити свої знання 

107. Метод,  суть якого полягає в «програванні ролей», називається: 

а) рольова гра 

б) ділова гра 

в) психодрама 

108. Оволодіння уміннями долати ускладнені соціальні ситуації передбачає 

програвання: 

а) ситуативної гри 

б) дидактичної гри 

в) спортивної гри 

109. «Діалог», «монолог», «виконання ролі», «дублювання», «репліка в бік», 

«обмін ролями», «порожній стілець», «дзеркала» це техніки: 

а) ділової гри 

б) психодрами 

в) імпровізаційної гри 

110. Метод групової роботи, в якій учасники виконують ролі, які моделюють 

життєві ситуації та мають особистісний сенс для учасників називається: 

а) рольова гра 
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б) ситуативна гра 

в) психодрама 

111. Метод роботи в групі, під час якого учасники виявляють себе і 

спілкуються без слів це: 

а) психодрама 

б) психогімнастика 

в) психолінгвістика 

112. Прийоми, які використовуються в проективному малюванні: 

а) вільне та тематичне малювання 

б) додаткове та коментоване малювання 

в) всі відповіді вірні 

113. Щоб навчити учасників груп чуттєвому та фізичному розслабленню 

застосовують такі техніки: 

а) медитативні техніки 

б) техніки гіпнозу 

в) психогімнастики 

114. Формою індивідуальної роботи під час тренінгу є: 

а) «Роздумуючи про себе самого» 

б) «Обличчям до обличчя» 

в) «Четвірка» 

115. Активна робота частини групи називається: 

а) «Аваріум» 

б) «Карусель» 

в) «Посиденьки» 

116. При створенні тренінгової групи необхідно дотримуватись таких вимог: 

а) рівень інтелектуального розвиту 

б) віковий склад групи, стать 

в) усі відповіді вірні 
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117. Отримання нової інформації за допомогою постановки дослідницьких 

завдань, спрямованих на підвищення рівня інформативності спілкування в 

цілому, аналіз ситуацій, включає в себе такий аспект: 

а) когнітивний 

б) поведінковий 

в) емоційний 

118. Індивід виступає об'єктом впливу, тобто керованим об'єктом, але виконує 

продуктивну, відтворюючу діяльність це: 

а) суб’єктна активність 

б) об’єктна активність 

в) суб’єк–суб’єктна активність  

119. Шерінг – це: 

а) зворотній зв’язок між учасниками тренінгу 

б) можливість оцінити якості іншого учасника тренінгу 

в) прийом тренінгової роботи в парі 

120. Шерінг по відношенню до учасників, де тренер виступає в пасивній ролі 

називається: 

а) розкручений 

б) не розкручений 

в) не вмотивований 

121. Які дії з нижчеперелічених не відносяться до етапів роботи по створенню 

тренінгових технік:  

а) виокремлення проблеми, яку необхідно вирішити в тренінговій роботі  

б) вибір тренінгового методу, в рамках якого найбільш доцільно розробляти 

психотехніку  

в) формулювання очікувань учасників тренінгу щодо тієї чи іншої 

психотехніки 

122. Назвіть основні фактори, що обумовлюють ефективність тренінгу:  

а) особистісні риси та якості тренера, рівень базової та спеціальної підготовки 

тренера  
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б) місце та час проведення тренінгу  

в) тема, цілі та завдання тренінгу 

123. В якості внутрішніх умов життєдіяльності тренінгової групи 

розглядаються певні групові параметри, що з переліченого нижче до них не 

відноситься: 

а) чисельний склад тренінгової групи  

б) професійна спрямованістьтренінгової групи  

в) комунікативна структура тренінгової групи  

124. Отримання людиною інформації про саму себе від партнера по 

спілкуванню, про те, як вона сприйнята цим партнером називається:  

а) спостереження за переживаннями та інформування іншого  

б) психологічний зворотній зв'язок  

в) отримання і надання підтримки 

125. Які концепції  тренінгу існують: 

а) загальна і окрема 

б) зовнішня і внутрішня 

в) близька і далека 

126. Які сфери задіяні у груповій динаміці: 

а) пізнавальна, психологічна, екологічна 

б) поведінкова, динамічна, активна 

в) пізнавальна, емоційна, поведінкова 

127. Принципи роботи тренінгової групи: 

а) активності, дослідницької творчої позиції, об'єктивації (усвідомлення) 

поведінки, партнерського (суб'єкт–суб'єктного) спілкування 

б) об’єктивності, суб’єктивності, дослідницької творчої позиції 

в) активності, об’єктивності, суб’єктивності, партнерського (суб'єкт–

суб'єктного) спілкування 

128. Із всього розмаїття методичних прийомів, які використовуються на 

тренінгах, більшість авторів виділяють два базових:  

а) дискусія і гра 



 177 

б) медитація і гра 

в) медитація і дискусія 

129. Чому сприяє ритуал тренінгового прощання: 

а) використання на практиці отриманої інформації 

б) узагальненню отриманої інформації 

в) завершенню заняття і зміцненню почуття єдності у групі 

 130. Близьким до методу аналізу конкретних ситуацій є: 

а) кейс–метод 

б) проектний метод 

в) метод дискусії 

131. До допоміжних тренінгових методів відносять: 

а) аурінопунткуатуру та іпотерапію 

б) психогімнастику та проективний малюнок 

в) арт–терапію та водо–терапію. 

132. Через який час на тренінгу роблять перерву? 

а) 1,5–2 год. 

б) 2–3 год. 

в) кожні 30 хв. 

133. Техніки психодрами: 

а) «діалог», «монолог», «виконання ролі», «дублювання», «репліка в бік» 

б)  «обмін ролями», «порожній стілець», «дзеркала» 

в) обидві вище зазначені відповіді правильні 

134. З чого починається тренінг? 

а) з повідомлення про тривалість 

б) з привітання 

в) з повідомлення теми 

135. Яке з правил не відноситься до тренінгу? 

а) жартувати 

б) плакати 

в) співчувати 
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136. Чи входить релаксація до тренінгу? 

а) так 

б) ні, людина повинна бути зібраною, спокійною 

в) іноді 

137. Скільки приблизно кв. м. повинно відводитися для кожного учасника в 

тренінговому приміщенні? 

а) не менше 5 

б) не менше 10 

в) не менще 15 кв. м. 

138. Тренер розглядає тренінг як: 

а) спільну творчість 

б) колективну працю 

в) вирішення проблем 

 139. Метод,  суть якого полягає в «програванні ролей», називається: 

а)  дидактична гра 

б) ділова гра 

в) рольова гра 

140. Завдання групової психокорекції  фокусується на таких складових 

самосвідомості: 

а) когнітивний аспект, емоційний аспект та поведінковий аспект 

б) емоційний аспект 

в) вольовий аспект 

141. Формою індивідуальної роботи під час тренінгу є: 

а) «десятка» 

б) «обличчям до обличчя» 

в) «роздуми про себе самого» 

142. При створенні тренінгової групи необхідно дотримуватись таких вимог: 

а) статус і положення в соціумі 

б) рівень інтелектуального розвиту, віковий склад групи, стать 

в) матеріальне становище  
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143. Чи застосовують техніки гіпнозу на тренінгу? 

а) так 

б) ні 

в) інколи 

144. Потрібна аудіо і відео апаратура для проведення тренінгу? 

а) так 

б) не потрібна, нічого зайвого не повинно бути 

в) інколи потрібна 

145. Що добавить таємничості та романтичності у тренінг? 

а) нова людина 

б) свічки 

в) інтерактивна взаємодія 

146. Шерінг – це: 

а) можливість оцінити якості іншого учасника 

б) прийом тренінгової роботи в парі 

в) зворотній зв’язок між учасниками тренінгу 

147. Когнітивний аспект представляє собою: 

а) саморозуміння  

б) самовиховання  

в) саморегуляцію 

148. Яке основне завдання групи тренінгу? 

а) дослідження психологічної проблеми кожного члена групи і надання йому 

допомоги в її вирішенні 

б) зміна неадаптивних стереотипів поведінки та досягнення адекватної 

соціальної адаптації 

в) удосконалення навичок спілкування, міжособистісного стилю взаємодії 

149. Принцип партнерського спілкування – це який рівень? 

а) суб'єкт–суб'єктний 

б) суб'єкт–об'єктний 

в) об’єкт – суб’єктний  
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150. Вибір і освоєння тренінгових методів зумовлений: 

а) часом і динамікою 

б) екологією учасників і завданнями 

в) особливостями групової поведінки та кількістю учасників в групі і часом 

проведення тренінгу 

г) усі відповіді правильні 

151.  Що відносять до інформаційного забезпечення тренінгу? 

а) лекції, презентації, фільми 

б) експрес–опитування, інтерв’ю, бесіда 

в) дискусію, мозковий штурм 

152. У якій країні були засновані тренінгові групи? 

а) США 

б) Японія 

в) Росія 
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ПІСЛЯМОВА 

         У посібнику «Загальні основи тренінгової роботи», на основі аналізу 

великої кількості психолого-педагогічних наукових джерел, розкрито 

теоретико-методологічні та методичні засади тренінгової роботи, засвоєння 

яких сприятиме реалізації компетентнісного підходу до вирішення 

корекційно-виховних та розвивальних завдань формування особистості в 

сучасних умовах, розвитку у майбутніх фахівців аналітичного мислення, 

практичних умінь та навичок, необхідних для успішної організації та 

проведення тренінгової роботи.     

Глибоко розкриті теоретичні основи тренінгової роботи: сутність 

поняття тренінгу, історію появи, принципи, види, парадигми, структуру; 

методику підготовки, організації та проведення. 

Виокремлено та охарактеризовано основні тренінгові методи, форми та 

засоби. Визначено та розкрито роль тренерів, їх обов’язки, функції, умови 

успішної тренінгової роботи.  

Подано динаміку групової роботи: з’ясовано сутність поняття групи та 

переваги групової роботи; розкрито етапи групового процесу. Визначено мету 

і завдання тренінгових груп. Охарактеризовано принципи їх роботи.   

Приділена увага методиці замовлення тренінгу. Зокрема, сутності та 

етапам замовлення на тренінг. Розкрито типові проблеми під час співбесіди із 

замовником та основні моделі задоволення потреб учасників. 

Посібник має чітку структуру, визначається логічністю та послідовністю 

викладу змісту матеріалу.  

Велика практична значущість посібника. Зміст посібника надасть 

допомогу студентам у підготовці до семінарських та практичних занять, у 

засвоєнні теоретичного матеріалу, у формуванні необхідних умінь та навичок 

підготовки, організації та проведення тренінгів, вирішення завдань тренінгової 

роботи. Посібник буде корисним психологам, педагогам, оскільки сприятиме 

розширенню їх психолого-педагогічної ерудиції та компетентності. 
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Додаток А  

Анкети для тренерів 

 

Опитувальник 1. Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття 

самотності (Д. Расела та М. Фергюссона) 

Вам пропонується низка тверджень. Розгляньте послідовно кожне з них і 

оцініть, наскільки часто їх прояви зустрічаються у вашому житті. Можна 

вибирати з чотирьох варіантів відповідей: “часто”, “інколи”, “рідко”, “ніколи”. 

Варіант, який ви обрали, позначте “+”. 

Твердження Часто Інкол

и 

Рідко Нікол

и 

Я нещасливий, тому що займаюся багато чим 

на самоті 

    

Мені немає з ким поговорити     

Для мене нестерпно бути таким самотнім     

Мені не вистачає спілкування     

Я відчуваю, ніби ніхто по справжньому не 

розуміє мене 

    

Я ловлю себе на тому, що перебуваю в 

очікуванні, що люди зателефонують або 

напишуть мені 

    

Немає нікого, до кого я міг би звернутися     

Я зараз уже ні з ким не близький     

Ті, хто мене оточують, не поділяють моїх 

ідей і поглядів 

    

Я відчуваю себе покинутим     

Я не здатний розкріпощатися та спілкуватися 

з тими, хто мене оточує 

    

Я відчуваю себе повністю самотнім     
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Мої соціальні стосунки та зв'язки поверхові     

Я вмираю за компанією     

Насправді ніхто не знає мене, як годиться     

Я відчуваю себе ізольованим від інших     

Я нещасливий, бо відторгнений     

Мені важко заводити друзів     

Я відчуваю себе виключеним та ізольованим 

іншими 

    

Люди навколо мене, але не зі мною     

 

Підрахуйте кількість кожного з варіантів відповідей. Кількість відповідей 

“часто” помножте на 3, “інколи” — на 2, “рідко” — на 1; “ніколи” — це 0 

балів. Отримані результати складіть. 

Найбільший можливий показник самотності — 60 балів; 40–60 балів — 

високий рівень самотності, 20–40 балів — середній рівень самотності, 0–20 

балів — низький рівень самотності. 

 

Опитувальник 2. Методика діагностики рівня емоційного вигоряння  

(В. В. Бойко) 

Емоційне вигоряння — це вироблений особистістю механізм 

психологічного захисту, який має форму повного чи часткового вимкнення 

емоцій у відповідь на певні психотравмувальні впливи. 

Емоційне вигоряння являє собою надбаний стереотип емоційної, 

найчастіше професійної, поведінки. Це частково функціональний стереотип, 

оскільки він дає людині змогу дозувати й економно витрачати енергетичні 

ресурси. Проте можуть виникнути дисфункційні наслідки вигоряння, коли 

воно спричиняє негативний вплив на професійну діяльність і стосунки з 

партнерами. 

Для професіонала в будь–якій сфері спілкування з людьми важливо, у якій 

мірі в нього сформовано психологічний захист у формі емоційного вигоряння. 
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Читайте твердження та відповідайте “так” або “ні”. Там, де у 

формулюваннях опитувальника йдеться про партнерів, маються на увазі 

суб’єкти вашої професійної діяльності — пацієнти, клієнти, споживачі, 

замовники, учні та інші люди, з якими ви щоденно працюєте. 

1. Організаційні недоліки на роботі постійно змушують мене нервуватися, 

переживати, напружуватися. 

2. Сьогодні я задоволений своєю професією не менше, ніж на початку 

кар’єри. 

3. Я помилився у виборі професії чи профілю діяльності (займаю не своє 

місце). 

4. Мене непокоїть те, що я став гірше працювати (не так продуктивно та 

якісно, повільніше). 

5. Теплота взаємодії з партнерами сильно залежить від мого настрою — 

гарного чи поганого. 

6. Від мене як від професіонала мало залежить добробут партнерів. 

7. Коли я приходжу з роботи додому, то деякий час (2–3 години) мені 

хочеться побути на самоті, щоб зі мною ніхто не спілкувався. 

8. Коли я відчуваю втому чи напруження, то намагаюся якомога швидше 

вирішити проблеми партнера (згорнути взаємодію). 

9. Мені здається, що емоційно я не можу надати партнерам те, чого 

вимагає професійний обов’язок. 

10. Моя робота притуплює емоції. 

11. Я відверто втомився від людських проблем, з якими доводиться 

стикатися на роботі. 

12. Буває, що я погано засинаю (сплю) через переживання, пов’язані з 

роботою. 

13. Взаємодія з партнерами вимагає від мене великого напруження. 

14. Робота з людьми приносить мені все менше задоволення. 

15. Я б змінив місце роботи, якби трапилася така можливість. 
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16. Мене часто засмучує те, що я не можу належно надати партнерові 

професійну підтримку, допомогу. 

17. Мені завжди вдається запобігти впливу поганого настрою на ділові 

контакти. 

18. Мене дуже засмучує, якщо щось негаразд у стосунках із діловим 

партнером. 

19. Я настільки втомлююся на роботі, що вдома намагаюся спілкуватись 

якомога менше. 

20. Через брак часу, утому чи напруження я часто приділяю партнерові 

менше уваги, ніж належить. 

21. Інколи найзвичайніші ситуації спілкування на роботі породжують у 

мене роздратування. 

22. Я спокійно сприймаю обґрунтовані претензії партнерів. 

23. Спілкування з партнерами спонукало мене триматись осторонь людей. 

24. Коли я згадую про деяких колег по роботі чи партнерів, у мене псується 

настрій. 

25. Конфлікти чи розбіжність поглядів із колегами віднімають у мене багато 

сил і емоцій. 

26. Мені все складніше встановлювати чи підтримувати контакти з 

діловими партнерами. 

27. Обставини на роботі здаються мені дуже складними, важкими. 

28. У мене часто виникають тривожні очікування, пов’язані з роботою: 

щось має статися, як би не припуститися помилки, чи зможу я зробити все, як 

належить, чи не скоротять мене тощо. 

29. Якщо партнер мені неприємний, я намагаюсь обмежити час спілкування 

з ним чи менше приділяти йому уваги. 

30. У спілкуванні на роботі я дотримуюся принципу: “Не роби людям добра 

— не отримаєш лиха”. 

31. Я охоче розповідаю домашнім про свою роботу. 
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32. Бувають дні, коли мій емоційний стан спричиняє негативний вплив на 

результати роботи (виконую менший обсяг роботи, знижується її якість, 

виникають конфлікти). 

33. Інколи я відчуваю, що потрібно проявити до партнера емоційну 

чуйність, але не можу. 

34. Я дуже переживаю за свою роботу. 

35. Я більше віддаю уваги й турботи партнерам по роботі, ніж отримую від 

них вдячності. 

36. Коли я думаю про роботу, мені зазвичай стає не по собі: починає колоти 

в ділянці серця, підвищується тиск, з’являється головний біль. 

37. У мене хороші (цілком задовільні) стосунки з безпосереднім керівником. 

38. Я часто радію, коли бачу, що моя робота йде на користь людям. 

39. Останнім часом (чи завжди) мене переслідують невдачі в роботі. 

40. Деякі сторони (факти) моєї роботи породжують глибоке розчарування, 

засмучують. 

41. Бувають дні, коли контакти з партнерами складаються гірше, ніж 

зазвичай. 

42. Я розрізняю ділових партнерів (суб’єктів діяльності) гірше, ніж 

зазвичай. 

43. Утома від роботи призводить до того, що я прагну скоротити 

спілкування з друзями та знайомими. 

44. Я зазвичай проявляю інтерес до особистості партнера, окрім того, що 

стосується справи. 

45. Зазвичай я приходжу на роботу відпочивши, зі свіжими силами, у 

гарному настрої. 

46. Я інколи ловлю себе на тому, що працюю з партнерами автоматично, без 

душі. 

47. На роботі зустрічаються настільки неприємні люди, що мимоволі 

бажаєш їм чогось поганого. 
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48. Після спілкування з неприємними партнерами в мене буває погіршення 

фізичного чи психічного самопочуття. 

49. На роботі я маю постійні фізичні чи психологічні перевантаження. 

50. Успіхи в роботі наповнюють мене натхненням. 

51. Ситуація на роботі, у якій я опинився, здається безвихідною (майже 

безвихідною). 

52. Я втратив спокій через роботу. 

53. Протягом останнього року була скарга (були скарги) на мою адресу з 

боку партнера (партнерів). 

54. Мені вдається берегти нерви завдяки тому, що багато з того, що 

відбувається з партнерами, я не сприймаю близько до серця. 

55. Я часто приношу з роботи додому негативні емоції. 

56. Я часто працюю понад силу. 

57. Раніше я був більш чуйним і уважним до партнерів, ніж тепер. 

58. У роботі з людьми я керуюся принципом: не витрачай нерви, бережи 

здоров’я. 

59. Інколи я йду на роботу з важким відчуттям: як усе набридло, нікого б не 

бачити й не чути. 

60. Після напруженого робочого дня я почуваю себе трохи недобре. 

61. Контингент партнерів, з яким я працюю, дуже важкий. 

62. Інколи мені здається, що результати моєї роботи не варті тих зусиль, які 

я витрачаю. 

63. Якби мені пощастило з роботою, я був би щасливішим. 

64. Я у відчаї через те, що на роботі в мене серйозні проблеми. 

65. Інколи я поводжуся зі своїми партнерами так, як не хотів би, щоб 

поводилися зі мною. 

66. Я засуджую партнерів, які розраховують на особливі пільги, 

поблажливість, увагу. 

67. Найчастіше після робочого дня мені несила займатися домашніми 

справами. 
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68. Зазвичай я кваплю час: скоріше б робочий день закінчився. 

69. Мене зазвичай щиро турбують стан, прохання, потреби партнерів. 

70. Працюючи з людьми, я зазвичай ніби ставлю екран, який захищає мене 

від чужих страждань і негативних емоцій. 

71. Робота з людьми (партнерами) дуже розчарувала мене. 

72. Щоб відновити сили, я часто вживаю ліки. 

73. Зазвичай мій робочий день проходить спокійно й легко. 

74. Мої вимоги до виконання роботи вищі, ніж те, чого я досягаю внаслідок 

обставин. 

75. Моя кар’єра склалася вдало. 

76. Я дуже нервуюсь через усе, що пов’язане з роботою. 

77. Деяких зі своїх постійних партнерів я не хотів би бачити й чути. 

78. Я схвалюю колег, які повністю присвячують себе людям (партнерам), 

забуваючи про власні інтереси. 

79. Моя втома на роботі зазвичай мало впливає чи зовсім не впливає на 

спілкування з домашніми та друзями. 

80. Якщо є можливість, то я приділяю партнерові менше уваги, але так, щоб 

він цього не помітив. 

81. Мене часто підводять нерви в спілкуванні з людьми на роботі. 

82. До всього (майже до всього), що відбувається на роботі, я втратив 

цікавість, живе почуття. 

83. Робота з людьми спричинила поганий вплив на мене як на професіонала 

— зробила злим, нервовим, притупила емоції. 

84. Робота з людьми явно підриває моє здоров’я. 

 

Обробку даних виконують за таблицею. Знак “+” в таблиці означає 

відповідь “так”, “–” — відповідь “ні”; цифра після знака — номер твердження, 

цифра в дужках — кількість балів, які слід зарахувати за це запитання, якщо 

ваша відповідь збіглася зі знаком. 
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Максимальну оцінку (10 балів) отримує ознака, що є найбільш показовою 

для симптому. Для обробки результатів слід виконати такі дії: 

1) визначити суму балів окремо для кожного з 12 симптомів вигоряння; 

2) обчислити суму показників симптомів для кожної з трьох фаз вигоряння 

(які є також фазами формування стресу); 

3) знайти підсумковий показних синдрому емоційного вигоряння — 

загальну суму балів. 

Напруження 

1. Переживання психотравмувальних   

обставин 

+1 (2), +13 (3), +25 (2), –37 (3), +49 

(10), +61 (5), –73 (5) 

2. Незадоволення собою –2 (3), +14 (2), +26 (2), –38 (10), –50 

(5), +62 (5), +74 (3) 

3. Загнаність до клітки +3 (10), +15 (5), +27 (2), +39 (2), +51 

(5), +63 (1), –75 (5) 

4. Тривога та депресія +4 (2), +16 (3), +28 (5), +40 (5), +52 

(10), +64 (2), +76 (3) 

Разом для фази напруження  

Резистенція 

1. Неадекватне вибіркове емоційне 

реагування 

+5 (5), –17 (3), +29 (10), +41 (2), +53 

(2), +65 (3), +77 (5) 

2. Емоційно моральна дезорієнтація +6 (10), –18 (3), +30 (3), +42 (5), +54 

(2), +66 (2), –78 (5) 

3. Розширення сфери економії емоцій +7 (2), +19 (10), –31 (2), +43 (5), +55 

(3), +67 (3), –79 (5) 

4. Редукція професійних обов'язків +8 (5), +20 (5), +32 (2), –44 (2), +56 

(3), +68 (3), +80 (10) 

Разом для фази резистенції  

Виснаження 

1. Емоційний дефіцит +9 (3), +21 (2), +33 (5), –45 (5), +57 
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(3), –69 (10), +81 (2) 

2. Емоційне віддалення +10 (2), +22 (3), –34 (2), +46 (3), +58 

(5), +70 (5), +82 (10) 

3. Особистісне віддалення 

(деперсоналізація) 

+11 (5), +23 (3), +35 (3), +47 (5), +59 

(5), +72 (2), +83 (10) 

4. Психосоматичні та психовегетативні 

порушення 

+12 (3), +24 (2), +36 (5), +48 (3), +60 

(2), +72 (10), +84 (5) 

Разом для фази виснаження  

Підсумковий показник  

 

Ця методика дає змогу отримати докладну картину емоційного вигоряння. 

Насамперед слід звернути увагу на окремо взяті симптоми. Показник 

вираження кожного з них лежить у межах від 0 до 30 балів: 

9 і менше балів  — симптом не сформувався; 

10–15 балів — симптом формується; 

16 і більше балів — симптом сформувався. 

Симптоми з показниками 20 і більше балів домінують у фазі чи в усьому 

синдромі емоційного вигоряння. Так можна виявити основні симптоми 

вигоряння. Важливо зазначити, до якої фази формування стресу належать ці 

симптоми та в якій фазі їх найбільше. 

Потім потрібно усвідомити показники трьох фаз розвитку стресу: 

напруження, резистенція та виснаження. У кожній з них можлива оцінка від 0 

до 120 балів. Але неправомірно зіставляти бали, отримані для фаз, оскільки це 

не свідчить про їх відносну роль або внесок до синдрому. Явища, які в них 

вимірюються, суттєво різні. Це реакція на зовнішні та внутрішні фактори, 

способи психологічного захисту, стан нервової системи. За кількісними 

показниками можна судити лише про те, яка фаза сформувалась і якою мірою: 

36 і менше балів — фаза не сформувалася; 

37–60 балів — фаза в стадії формування; 

61 і більше балів — фаза сформувалася. 
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Розглянувши зміст і кількісні показники, обчислені для різних фаз 

формування синдрому вигоряння, можна дати досить об’ємну характеристику 

особистості та, що важливо, намітити індивідуальні заходи профілактики та 

психокорекції. Розглядають такі питання: 

 які симптоми домінують; 

 якими симптомами, що склались і домінують, супроводжується 

виснаження; 

 чи можна пояснити виснаження (якщо його виявлено) факторами 

професійної діяльності, що увійшли до симптоматики вигоряння, чи воно 

зумовлене суб’єктивними факторами; 

 який симптом (симптоми) найбільше обтяжують емоційний стан 

людини; 

 у яких напрямах слід впливати на виробничі обставини, щоб зменшити 

нервове напруження; 

 які ознаки й аспекти поведінки людини можна коректувати, щоб 

емоційне вигоряння не спричиняло шкоди їй, професійній діяльності та 

партнерам. 

 

Опитувальник 3. Методика діагностики типу емоційної реакції на 

вплив стимулів оточення (В. В. Бойко) 

 

Виберіть відповідь a, b чи c. Будьте відвертими. 

1. Коли я втомлений приходжу з роботи, то втома: 

a) швидко минає; 

b) залишається певний час, але я її не показую; 

c) негативно впливає на спілкування з домашніми. 

2. Життя показує, що я схильний: 

a) усе бачити здебільшого оптимістично; 

b) сприймати все переважно спокійно, нейтрально; 

c) ставитися до всього здебільшого песимістично. 
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3. Коли на вулиці хороша погода, то найчастіше: 

a) у мене поліпшується настрій або підвищується активність; 

b) мені хочеться розслабитися, відкласти справи, байдикувати; 

c) я на це ніяк не реагую чи відчуваю себе нещасним, пригніченим. 

4. Якби мені запропонували пройти тест на визначення рівня інтелекту, то 

я: 

a) охоче погодився б; 

b) доклав би зусиль, щоб не проходити його; 

c) категорично відмовився б. 

5. У спілкуванні з новим діловим партнером (колегою) я зазвичай: 

a) легко та швидко вступаю в контакт; 

b) спочатку певний час придивляюся та проявляю обережність; 

c) прагну взагалі особливо не зближуватися. 

6. Коли буває радісно на душі, то зазвичай мені хочеться: 

a) щоб це побачили, відчули всі; 

b) щоб це побачили, відчули тільки близькі люди; 

c) щоб цього ніхто не помітив. 

7. Чергові важкі обставини в житті я найчастіше сприймаю: 

a) з готовністю успішно подолати їх; 

b) з певною тривогою, неспокоєм; 

c) з роздратуванням або досадою. 

8. Написати листа на телебачення мене могла б спонукати скоріше за все: 

a) передача, яка дуже сподобалася; 

b) передача, яка містила питання, що потребує відповіді; 

c) передача, яка спричинила протест, незадоволення. 

9. Коли виникають ніжні почуття до близьких, я зазвичай: 

a) проявляю їх відкрито; 

b) соромлюся своєї сентиментальності; 

c) намагаюся не показувати їх. 

10. Потреба приймати відповідальні рішення в особистому житті зазвичай: 
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a) мобілізує мене; 

b) породжує розгубленість, заганяє в кут; 

c) засмучує чи прикро вражає. 

11. Сумнівні, але цікаві ідеї, знання, факти я зазвичай: 

a) приймаю та використовую; 

b) ретельно обдумую, зважую; 

c) рішуче відкидаю або заперечую. 

12. Коли представники протилежної статі висловлюють мені компліменти, я 

зазвичай: 

a) не приховую свого задоволення; 

b) ніяковію, відчуваю незручність; 

c) відчуваю сумніви в їх щирості. 

13. Якщо керівник відкине мою пропозицію, то я скоріше за все: 

a) запропоную щось нове чи внесу виправлення в попередню пропозицію; 

b) переживатиму ці події в собі; 

c) висловлю своє незадоволення чи надалі не пропонуватиму нічого. 

14. Я людина: 

a) дуже довірлива; 

b) обережна, насторожена; 

c) дуже недовірлива. 

15. На гумор і жарти я переважно реагую так: 

a) відкрито сміюся, радію; 

b) сприймаю стримано; 

c) ставлюся критично чи реагую рідко. 

16. Якщо хтось із членів сім’ї знову робить не те чи не так, я найчастіше: 

a) терпляче та спокійно пояснюю, як треба зробити; 

b) починаю буркотіти; 

c) лаюся, здіймаю гармидер, роздаю прочухани. 

17. Життя частіше: 

a) радує; 
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b) не викликає певних емоцій; 

c) засмучує чи розчаровує. 

18. Анекдоти я: 

a) дуже люблю; 

b) сприймаю без особливого захоплення; 

c) не люблю. 

19. Неприємні обов’язки на роботі я здебільшого виконую: 

a) терпляче; 

b) неохоче; 

c) з незадоволенням або з роздратуванням, досадою. 

20. Для мого стилю життя більш характерно: 

a) активне планомірне просування до наміченої мети; 

b) стабільність, постійність; 

c) бажання періодично багато чого чи інколи щось різко змінювати. 

21. Якби мені запропонували відзначити круглу дату моєї трудової діяльності, я 

б, найімовірніше, відповів: 

a) приймаю пропозицію; 

b) мені не дуже хочеться чи ніяково опинятися в центрі уваги; 

c) я не люблю подібні заходи. 

22. На справедливі, але образливі за формою зауваження на мою адресу я 

зазвичай у перший момент реагую так: 

a) приймаю з подякою, вдячністю; 

b) ображаюся, але не показую цього; 

c) захищаюсь або втрачаю самоконтроль, заводжуся. 

23. Я хотів би, щоб моя професійна діяльність: 

a) була пов’язана з активним спілкуванням з людьми; 

b) не потребувала активного спілкування; 

c) якщо це можливо, виключала б спілкування. 

24. Дружні жарти на мою адресу я: 

a) цілком сприймаю; 
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b) не схвалюю, але терплю; 

c) не зношу та не сприймаю. 

25. Недоліки особистості ділового партнера найчастіше: 

a) приймаю як обставини, які слід подолати; 

b) стараюся мовчки терпіти; 

c) примушують мене нервувати, засмучуватися. 

     26. Якби я був керівником, то для завоювання авторитету в колег уподобав би 

такий засіб: 

a) надання допомоги й підтримки; 

b) терпіння та витримку; 

c) суворість і вимогливість. 

27. Якби на зборах колективу мене похвалили за хорошу роботу, то, скоріше 

за все: 

a) я не приховував би свого задоволення; 

b) зніяковів би чи постарався приховати свої почуття; 

c) не відчував би нічого особливого чи мене б це не порадувало. 

28. Якщо мене хтось розізлить, то: 

a) швидко відходжу, забуваю про те, що трапилося; 

b) заспокоюю себе, переконую, що слід уміти прощати, і мені це вдається; 

c) злюся довго й нічого не можу вдіяти. 

29. Коли ввечері лунає несподіваний стук у двері, то я зазвичай: 

a) очікую чогось приємного; 

b) насторожуюся, але не подаю знаку; 

c) явно нервуюсь, очікую чогось неприємного. 

30. Коли в дружній компанії мене просять заспівати чи танцювати, то я: 

a) одразу відгукуюся; 

b) деякий час ніяковію та не наважуюся; 

c) хотів би, щоб мене не просили. 

31. Дрібниці життя я сприймаю як: 

a) тонізуючий фактор; 
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b) обставини, що непокоять мене; 

c) прикрі неприємності. 

32. Моє життя в цілому: 

a) наповнене яскравими подіями, які я найчастіше сам собі організовую; 

b) розмірене та спокійне; 

c) нудне та одноманітне. 

     33. Якби хтось із колег, з ким у мене не було особливих стосунків, раптом став 

демонструвати мені дружню приязнь, то: 

a) я одразу відповів би взаємністю; 

b) спочатку намагався б зрозуміти причину, а потім вирішив би, як 

поводитися; 

c) утримався б від дружніх стосунків. 

34. Якщо колега скривдить мене, то я скоріше за все: 

a) швидко зможу пробачити йому; 

b) буду переживати, намагаючись не показувати цього; 

c) колись відповім йому тим самим. 

35. Обставини на роботі частіше за все породжують: 

a) гарний, бадьорий, піднесений настрій; 

b) внутрішнє напруження, неспокій; 

c) роздратування чи поганий настрій. 

36. Корисні поради з боку знайомих я зазвичай: 

a) одразу приймаю з подякою; 

b) ретельно обдумую та перевіряю на надійність; 

c) не беру до уваги, стараюся жити своїм розумом. 

     37. Якщо хтось із колег проявить незадоволення безладдям у нашій роботі, я 

скоріше за все: 

a) постараюся своєю участю залагодити конфлікт; 

b) буду спостерігати за розвитком подій; 

c) прийму сторону незадоволених або ображених. 

38. Більшість людей у моєму оточенні на роботі (у навчальному закладі): 
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a) викликають довіру; 

b) примушують триматися насторожі; 

c) викликають недовіру. 

39. Останнім часом я зазвичай зустрічаю свята: 

a) з піднесенням і радістю; 

b) з певним смутком, тривогою, розчаруванням або байдужістю; 

c) з явною досадою, роздратуванням або відчуттям пустоти, самотності. 

 

У процесі оброблення результатів враховують два параметри: 

1) напрям активності: 

 ейфорійну активність назовні (відповідь а); 

 рефракторну активність усередину (відповідь b); 

 дисфоричну активність назовні (відповідь c); 

2) характер стимулів: 

 позитивні, які мають позитивний особистісний зміст або соціальну 

значущість (хороша погода, радість на душі, компліменти оточення, жарти); 

 амбівалентні (нейтральні), подвійні за своєю природою; у них можна 

виявити й позитивний, і негативний зміст залежно від настанов самої 

особистості, її тенденції приписувати речам, явищам, людям хороші чи погані 

властивості. Амбівалентними стимулами можуть бути новий діловий партнер, 

телевізійна передача, сумнівні ідеї, оточення, життя в цілому, звичайні 

обставини на роботі; 

 негативні (відчуття втоми, небажання проходити інтелектуальне 

випробування, складні обставини в житті). 

У таблиці слід для кожного з питань тесту проставити 1 у відповідній 

графі, а потім підрахувати загальну кількість відповідей a, b, c за колонками 

таблиці. 

 

Стимули Питання a b с 
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Негативні 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37    

Амбівалентні 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38    

Позитивні 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39    

Разом     

 

Який тип результатів переважає? 

Якщо найчастіше зустрічається відповідь а, то це свідчить про домінування 

ейфорійної активності. Коли фактори впливу негативні, позитивні й 

амбівалентні, то реакції рефракторні чи дисфоричні. 

Найбільша кількість відповідей b свідчить про те, що ваша емоційна 

система сприйняття пасує перед різними впливами: позитивними, 

негативними та амбівалентними. У навколишній дійсності вона вибирає 

переважно амбівалентні стимули. При цьому вони застрягають в особистості, 

залишаються у вигляді переживань, неприємного осаду, роздумів, 

прихованого смутку, злості. 

У разі домінування дисфоричної формули (коли переважають відповіді с) 

позитивні й негативні стимули зводяться до негативних переживань, а ваша 

емоційна система в цілому настроєна на негативні стимули. 

Додатково можна відзначити, які саме стимули — негативні, амбівалентні 

чи позитивні — найчастіше зумовлюють конкретний тип перетворення енергії 

— а, b чи с. “Чисті” формули перетворення енергії впливів зустрічаються 

рідко, зазвичай їх демонструють особистості з акцентуаціями в характері, з 

ознаками невротичності. Частіше трапляються змішані типи реагування на 

зовнішні та внутрішні впливи, як показано в таблиці: 

 

Формула перетворення енергії Частка від кількості опитуваних, % 

1. Ейфорійна 6,2 

2. Ейфорично–рефракторна 47,6 

3. Рефракторна 18,0 
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4. Рефректорно–дисфорична 3,1 

5. Ейфорично–дисфорична 2,3 

6. Ейфорично рефракторно 

дисфорична 

22,6 

7. Дисфорична 0 

 

Опитувальник 4. Діагностика схильності до конфліктної поведінки 

Цей опитувальник створено за розробленою К. Томасом й адаптованою Н. 

В. Гришиною методикою діагностики схильності особистості до конфліктної 

поведінки. 

Мета: визначення переважного способу поведінки людини в конфліктних 

ситуаціях. 

 

Опис методики 

На ранніх етапах вивчення конфліктів широко використовували термін 

“розв’язання конфліктів”, який означає, що конфлікт можна й потрібно 

розв’язувати, або елімінувати. Отже, метою розв’язання конфліктів вважали 

якийсь ідеальний безконфліктний стан, коли люди працюють у повній 

гармонії. Однак останнім часом ставлення фахівців до цього аспекту 

дослідження конфліктів істотно змінилося. Причиною цього, на думку К. 

Томаса, є дві обставини: усвідомлення марності зусиль із повної елімінації 

конфліктів і підтвердження позитивних функцій конфліктів. Тому, згідно з 

підходом К. Томаса, наголос слід перенести з елімінування конфліктів на 

управління ними. 

Отже, потрібно сконцентрувати увагу на таких аспектах зміни конфліктів: 

які форми поведінки в конфліктних ситуаціях характерні для людей; які з них 

більш продуктивні чи деструктивні; як можна стимулювати продуктивну 

поведінку. 

Для опису типів поведінки людей у конфліктних ситуаціях К. Томас 

запропонував двовимірну модель регулювання конфліктів, основні виміри в 
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якій — кооперація (пов’язана з увагою людини до інтересів інших людей, які 

втягнені в конфлікт) і напористість (для якої характерний акцент на захисті 

власних інтересів). Відповідно до цих вимірів К. Томас виділяє такі способи 

регулювання конфліктів: 

1) змагання (конкуренція) як прагнення досягти свого на шкоду іншому; 

2) пристосування як протилежність суперництва, жертвування власними 

інтересами заради інших; 

3) компроміс; 

4) уникнення, коли немає як прагнення до кооперації, так і тенденції до 

досягнення власних цілей; 

5) співпраця, коли учасники конфлікту приходять до ситуації, що повністю 

задовольняє інтереси обох сторін. 

 

П’ять способів регулювання конфліктів за К. Томасом 

На думку К. Томаса, у разі уникнення конфлікту жодна зі сторін не досягає 

успіху. За таких форм поведінки, як конкуренція, пристосування та компроміс 

або один з учасників виявляється у виграші, а інший програє, або вони обидва 

програють, оскільки йдуть на компромісні поступки. І тільки в ситуації 

співпраці обидві сторони виявляються у виграші. 

У своєму опитувальнику з виявлення типових форм поведінки К. Томас 

описує кожний з п’яти наведених можливих варіантів 12 думками про 

поведінку індивіда в конфліктній ситуації. У різних поєднаннях їх згруповано 

в 30 пар. 

Тест можна використовувати в груповому варіанті як у поєднанні з іншими 

тестами, так і окремо. 

У кожній з поданих пар потрібно не більш ніж за 15–20 хвилин вибрати те 

судження, яке найтиповіше для вашої поведінки. 
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Типова карта методики 

1. А. Іноді я надаю іншим можливість взяти на себе відповідальність за 

вирішення спірного питання. 

Б. Замість того щоб обговорювати те, у чому ми розходимося, я намагаюся 

звернути увагу на те, з чим ми обидва не згодні. 

2. А. Я стараюся знайти компромісне рішення. 

Б. Я намагаюся залагодити справу з урахуванням інтересів іншого та моїх 

власних. 

3. А. Зазвичай я настійливо прагну досягти свого. 

Б. Я стараюся заспокоїти іншого та переважно зберегти наші відносини. 

4. А. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

Б. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої 

людини. 

5. А. Залагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти підтримку в 

іншого. 

Б. Я стараюся зробити все, щоб уникнути напруженості, від якої немає ніякої 

користі. 

6. А. Я намагаюся уникнути виникнення прикрощів для себе. 

Б. Я стараюся досягти свого. 

       7. А. Я намагаюся відкласти розв’язання спірного питання, щоб згодом 

вирішити його остаточно. 

Б. Я вважаю за потрібне поступитися в чомусь, щоб досягти більшого. 

8. А. Зазвичай я настійливо прагну досягти свого. 

      Б. Я насамперед стараюся ясно визначити, у чому полягають порушені 

інтереси та питання. 

9. А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності, що 

виникають. 

Б. Я докладаю зусиль, щоб досягти свого. 

10. А. Я твердо прагну досягти свого. 



 212 

Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

      11. А. Я насамперед стараюся ясно визначити, у чому полягають порушені 

інтереси та питання. 

Б. Я намагаюся заспокоїти іншого та переважно зберегти наші відносини. 

12. А. Часто я уникаю займати позицію, яка може спричинити спори. 

        Б. Я даю іншому можливість у чомусь залишитися при своїй думці, якщо 

він також іде мені назустріч. 

13. А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по–моєму. 

14. А. Я повідомляю іншому свою точку зору та запитую про його погляди. 

Б. Я намагаюся показати іншому логіку та перевагу моїх поглядів. 

15. А. Я стараюся заспокоїти іншого та переважно зберегти наші відносини. 

Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути напруженості. 

16. А. Я стараюся не зачепити почуттів іншого. 

Б. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 

17. А. Зазвичай я наполегливо стараюся досягти свого. 

Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути напруженості, від якої немає 

ніякої користі. 

18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти 

на своєму. 

       Б. Я даю іншому можливість у чомусь залишитися при своїй думці, якщо 

він також іде мені назустріч. 

       19. А. Я насамперед намагаюсь ясно визначити, у чому полягають порушені 

інтереси та спірні питання. 

       Б. Я стараюся відкласти розв’язання спірного питання, щоб згодом 

вирішити його остаточно. 

20. А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності. 

Б. Я стараюся знайти найкраще поєднання виграшів і втрат для нас обох. 

21. А. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого. 

Б. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми. 



 213 

        22. А. Я намагаюся знайти позицію, яка є середньою між моєю позицією та 

точкою зору іншої людини. 

Б. Я відстоюю свої бажання. 

23. А. Зазвичай я заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас. 

        Б. Іноді я надаю іншим можливість узяти на себе відповідальність за 

розв’язання спірного питання. 

        24. А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я постараюся піти 

назустріч його бажанням. 

Б. Я стараюся переконати іншого прийти до компромісу. 

25. А. Я намагаюся показати іншому логіку та перевагу моїх поглядів. 

Б. Ведучи переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого. 

26. А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Я майже завжди заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання кожного 

з нас. 

27. А. Часто я уникаю займати позицію, яка може спричинити спори. 

Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на 

своєму. 

28. А. Зазвичай я настійливо прагну досягти свого. 

Б. Залагоджуючи ситуацію, я зазвичай намагаюся знайти підтримку в 

іншого. 

29. А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності, що 

виникають. 

30. А. Я стараюся не зачепити почуттів іншого. 

        Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми спільно з 

іншою зацікавленою людиною могли досягти успіху. 
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Оброблення даних 

 

Номер 

питанн

я 

Суперництво Співпраця Компроміс Уникнення Пристосування 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 
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26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 
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Додаток Б  

Методика визначення схильності до ризику 

Мотивація до успіху, до уникнення невдач і міра ризику 

Мета — зрозуміти, що для тебе важливіше: успіх, невдача чи сам процес 

ризику. 

Опис методики 

Дослідження показали, що люди, помірно орієнтовані на успіх, віддають 

перевагу середньому рівню ризику, а ті, хто боїться невдач, — низькому чи, 

навпаки, дуже високому. Чим вища мотивація людини до успіху — 

досягнення мети, тим нижча готовність до ризику. При цьому мотивація до 

успіху впливає і на надію на нього: у разі сильної мотивації до успіху надії на 

нього зазвичай скромніші, ніж у разі слабкої мотивації. До того ж людям, які 

мотивовані на успіх і мають великі надії на нього, властиво уникати високого 

ризику. 

Ті, хто сильно мотивовані на успіх і мають високу готовність до ризику, 

рідше потрапляють у нещасливі випадки, ніж ті, у кого велика міра готовності 

до ризику й висока мотивація до уникнення невдач (захист). І навпаки, коли в 

людини висока мотивація до уникнення невдач (захист), то це перешкоджає 

мотивації  до  успіху —  досягненню  мети.  Дослідження Д. Мак–Клеманда 

показали, що люди з високим рівнем захисту, тобто страхом перед 

нещасливими випадками, частіше потрапляють у подібні прикрі ситуації, ніж 

ті, хто має високу мотивацію до успіху. 

Дослідження показали також, що люди, які бояться невдач (з високим 

рівнем захисту), віддають перевагу малому чи, навпаки, надмірно великому 

ризику, де невдача не загрожує престижу. Німецький вчений Ф. Буркард 

стверджує, що установка на захисну поведінку в роботі залежить від трьох 

факторів: 

 міри передбачуваного ризику; 

 мотивації, що переважає; 

 досвіду невдач на роботі. 
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Посилюють установку на захисну поведінку дві обставини: 

 коли без ризику вдається отримати бажаний результат; 

 коли ризикована поведінка призводить до нещасного випадку. 

Досягнення ж безпечного результату у разі ризикованої поведінки, навпаки, 

ослабляє установку на захист, тобто мотивацію до уникнення невдач. 

Висока готовність до ризику супроводжується низькою мотивацією до 

уникнення невдач. Готовність до ризику достовірно прямо пропорційно 

пов’язана з кількістю зроблених помилок. 

Дослідження дали також такі результати: 

 з віком готовність до ризику спадає; 

 у досвідчених працівників готовність до ризику менша, ніж у 

недосвідчених; 

 у жінок готовність до ризику реалізується за більш певних умов, ніж у 

чоловіків; 

 у військових командирів і керівників підприємств готовність до ризику 

більша, ніж у студентів; 

 готовність до ризику зростає з посиленням відторгненості людини, в 

ситуації внутрішнього конфлікту; 

 у групі готовність до ризику виявляється сильніше, ніж коли люди діють 

поодинці, і залежить від групових очікувань. 

Усі ці взаємопов’язані параметри особистості вивчають за допомогою таких 

методик: 

 методики Т. Елерса діагностики особистості на мотивацію до успіху; 

 методики Т. Елерса діагностики особистості на мотивацію до уникнення 

невдач; 

 методики Шуберта діагностики міри готовності до ризику. 

Методика Т. Елерса діагностики особистості на мотивацію до успіху 

Інструкція: вам буде запропоновано 41 питання, на кожне з яких потрібно 

відповісти “так” або “ні». 
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Типова карта методики 

1. Коли є вибір між двома варіантами, його краще зробити швидше, ніж 

відкласти на певний час. 

2. Я легко роздратовуюся, коли помічаю, що не можу повністю виконати 

завдання. 

3. Коли я працюю, це має такий вигляд, неначе я все ставлю на карту. 

4. Коли виникає проблемна ситуація, я частіше за все приймаю рішення 

одним з останніх. 

5. Коли в мене два дні підряд немає справи, я втрачаю спокій. 

6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх. 

7. До себе я суворіший, ніж до інших. 

8. Я доброзичливіший, ніж інші. 

9. Відмовившись від важкого завдання, я потім суворо осуджую себе, 

позаяк знаю, що досягнув би в ньому успіху. 

10. У процесі роботи я потребую невеликих пауз для відпочинку. 

11. Старанність — це не основна моя риса. 

12. Мої досягнення в труді не завжди однакові. 

13. Мене більше приваблює інша робота, ніж та, якою я зайнятий. 

14. Осуд стимулює мене сильніше, ніж похвала. 

15. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною. 

16. Перешкоди роблять мої рішення твердішими. 

17. У мене легко збудити честолюбство. 

18. Коли я працюю без натхнення, це зазвичай помітно. 

19. Виконуючи роботу, я не розраховую на допомогу інших. 

20. Іноді я відкладаю те, що повинен зробити зараз. 

21. Треба покладатися тільки на самого себе. 

22. У житті мало важливіших речей, ніж гроші. 

23. Завжди, коли мені належить виконати важливе завдання, я ні про що 

інше не думаю. 

24. Я менш честолюбний, ніж багато хто. 
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25. У кінці відпустки я зазвичай радію, що скоро вийду на роботу. 

26. Коли я схильний до роботи, я роблю її краще та кваліфікованіше, ніж 

інші. 

27. Мені простіше й легше спілкуватися з людьми, які можуть наполегливо 

працювати. 

28. Коли в мене немає справ, я відчуваю, що мені ніяково. 

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж іншим. 

30. Коли мені доводиться приймати рішення, я стараюся робити це 

якнайкраще. 

31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим. 

32. Мої успіхи якоюсь мірою залежать від моїх колег. 

33. Безглуздо протидіяти волі керівника. 

34. Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати. 

35. Коли щось не ладиться, я нетерплячий. 

36. Я зазвичай звертаю мало уваги на свої досягнення. 

37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більші результати, ніж 

їхня робота. 

38. Багато з того, за що я беруся, я не доводжу до кінця. 

39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою. 

40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади й положення. 

41. Коли я впевнений, що стою на правильному шляху, для доказу своєї 

правоти я можу вжити навіть крайніх заходів. 

Оброблення даних 

Ви отримуєте по 1 балу за відповіді “так” на питання 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 

Ви отримуєте по 1 балу за відповіді “ні” на питання 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 

38, 39. 

Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не враховуються. 

Підрахуйте суму набраних балів: 

1–10 балів — низька мотивація до успіху; 
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11–16 балів  — середній рівень мотивації; 

17–20 балів  — помірно високий рівень мотивації; 

понад 21 бал — дуже високий рівень мотивації до успіху. 

 

Методика Т. Елерса діагностики особистості на мотивацію до уникнення 

невдач 

Інструкція: вам пропонується список слів з 30 рядків, по 3 слова в кожному 

рядку. У кожному рядку виберіть тільки одне з трьох слів, яке найточніше 

характеризує вас, і помітьте його. 

 

Типова карта методики 

 

 1 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Сміливий  

Сумирний  

Обережний 

Непостійний 

Нерозумний 

Спритний 

Холоднокровний 

Стрімкий 

Не задумується 

Оптимістичний 

Меланхолійний 

Боязкий 

Необачний 

Уважний 

Розсудливий 

Підприємливий 

Схвильований 

Пильний 

Боязкий 

Рішучий 

Безцеремонний 

Боязкий 

Жвавий 

Коливається 

Легковажний 

Манірний 

Сумлінний 

Вагається 

Недбалий 

Тихий 

Нерозсудливий 

Швидкий 

Обережний 

Неуважний 

Підприємливий  

Упертий  

Песимістичний 

Уважний 

Нерозважливий 

Передбачливий 

Молодецький 

Боязливий 

Непередбачливий 

Чуйний 

Нестійкий 

Схвильований 

Боязкий 

Сміливий 

Мужній 

Передбачливий 

Боязкий 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Малодушний 

Полохливий 

Старанний 

Передбачливий 

Приборканий 

Обережний 

Розумний 

Передбачливий 

Поспішний 

Неуважний 

Обачний 

Тихий 

Оптимістичний 

Необережний 

Нерішучий 

Відданий 

Жвавий 

Байдужий 

Безтурботний 

Дбайливий 

Безстрашний 

Полохливий 

Необачний 

Розсудливий 

Неорганізований 

Пильний 

Безцеремонний 

Нервовий 

Авантюрний 

Відчайдушний 

Недбалий 

Терплячий 

Хоробрий 

Сумлінний 

Безтурботний 

Песимістичний 

Підприємливий 

Боязливий 

Безтурботний 

 

 

Оброблення даних 

Ви отримуєте по 1 балу за такі вибори: 1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 

7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 

16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/3; 24/1; 24/2; 25/1; 

26/2; 27/3; 28/1; 29/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

Тут перша цифра (у чисельнику) означає номер рядка, друга (у знаменнику) 

— номер стовпця з потрібним словом. Наприклад, 1/3 означає, що один бал 

слід додати за слово в першому рядку в третьому стовпці — “підприємливий”. 

Інші вибори не отримують балів. 

Чим більша сума балів, тим вищий рівень мотивації до уникнення невдач, 

до захисту. 

2–10 балів — низька мотивація; 

11–16 балів — середній рівень мотивації; 

17–20 балів — високий рівень мотивації; 

понад 20 балів — дуже високий рівень. 
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Методика Шуберта діагностики міри готовності до ризику 

Інструкція: оцініть міру своєї готовності виконати дії, про які вас 

запитують. Відповідаючи на кожне із запитань, поставте відповідний бал за 

такою схемою: 

2 бали —  повністю згоден, повне “так”, 

1 бал —  більше “так”, ніж “ні”, 

0 балів —  ні “так”, ні “ні”, щось середнє, 

– 1 бал  —  більше “ні”, ніж “так”, 

– 2 бали —  повне “ні”. 

 

Типова карта методики 

1. Чи перевищили б ви встановлену швидкість, щоб швидше надати 

потрібну медичну допомогу важко хворій людині? 

2. Чи погодилися б ви заради хорошого заробітку брати участь у 

небезпечній і тривалій експедиції? 

3. Чи стали б ви на шляху небезпечного зломника, який утікає? 

4. Чи могли б ви їхати на підніжці товарного вагона зі швидкістю понад 100 

км/год? 

5. Чи можете ви на другий день після безсонної ночі нормально працювати? 

6. Чи стали б ви першим переходити дуже холодну ріку? 

7. Чи позичили б ви другові велику суму грошей, якщо були б не зовсім 

упевнені, що він зможе повернути вам ці гроші? 

8. Чи ввійшли б ви разом із приборкувачем у клітку з левами, якби він 

запевнив, що це безпечно? 

9. Чи могли б ви під керівництвом ззовні залізти на високу фабричну 

трубу? 

10. Чи могли б ви без тренування керувати вітрильним човном? 

11. Чи ризикнули б ви схопити за вуздечку коня, який біжить? 

12. Чи могли б ви після 10 склянок пива їхати на велосипеді? 

13. Чи могли б ви стрибнути з парашутом? 
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14. Чи могли б ви, якщо є потреба, проїхати без квитка від Таллінна до 

Москви? 

15. Чи могли б ви здійснити автотурне, якби за кермом сидів ваш знайомий, 

який зовсім недавно потрапив у важку дорожню ситуацію? 

16. Чи могли б ви з 10–метрової висоти стрибнути на тент пожежної 

команди? 

17. Чи могли б ви, щоб позбутися тривалої хвороби з постільним режимом, 

піти на небезпечну для життя операцію? 

18. Могли б ви зіскочити з підніжки товарного вагона, що рухається зі 

швидкістю 50 км/год? 

19. Чи могли б ви як виняток разом із сімома іншими людьми піднятися в 

ліфті, розрахованому тільки на шість чоловік? 

20. Чи могли б ви за велику грошову винагороду перейти із зав’язаними 

очима пожвавлене вуличне перехрестя? 

21. Чи взялися б ви за небезпечну для життя роботу, якби за неї добре 

платили? 

22. Чи могли б ви після 10 чарок горілки обчислювати відсотки? 

23. Чи могли б ви за вказівкою вашого начальника взятися за 

високовольтний провід, якби той завірив вас, що провід знеструмлено? 

24. Чи могли б ви після певних попередніх пояснень керувати вертольотом? 

25. Чи могли б ви, маючи квитки, але без грошей і продуктів, доїхати з 

Москви до Хабаровська? 

Оброблення даних 

Підрахуйте суму набраних вами балів відповідно до інструкції. Загальну 

оцінку дають за безперервною шкалою як відхилення від середнього значення. 

Позитивні відповіді свідчать про схильність до ризику: 

менше –30 балів — ви дуже обережні; 

від –10 до +10 балів — середні значення обережності; 

понад +20 балів — ви схильні до ризику. 
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Додаток Б 

 

ТРЕНІНГИ 

 

ТРЕНІНГ НА ТЕМУ:  Профілактика та подолання стресових станів. 

[Н. Холодецька Профілактика та подолання стресових станів. – Режим 

доступу: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9F%D1%] 

Мета: 

1. Поінформувати про методи профілактики та боротьби зі стресом; 

2. Психологічна профілактика негативних особистісних утворень, які 

заважають підвищенню адекватності самосвідомості й знижують рівень 

соціальної і психологічної компетентності; 

3. Зниження рівня ситуативної і особистісної тривожності; 

4. Формування позитивної світоглядної позиції особистості; 

5. Сприяння формуванню практичних навичок опанування себе в різних 

ситуаціях, оволодіти елементарними прийомами релаксації та аутотренінгу. 

Завдання: 

1.  створити механізми конструктивних взаємовідносин із негативними 

імпульсами, 

2.  сприяти профілактиці негативних, агресивних проявів, 

3.  формувати вміння самоаналізу, контролю над негативними емоційними 

проявами, 

4.  розвивати емпатійні якості, 

5.  створення умов для опрацювання учасниками тренінгу власних 

проблемних зон та переживання щоденності власних проблем, 

6.  оволодіти методами релаксації, спрямованими на зменшення страху і 

стану підвищеної тривожності в емоційно травмуючи ситуація 

Матеріали: маркери, фломастери, аркуші паперу, бейджі, стікери, 

плакати, дошки, роздаткові матеріали. 
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Хід заняття. 

Вступна частина. 

Вправа – знайомство «Історії з торбинки» (3 –5 хв.) 

Мета: настроїти учасників па роботу за темою, активізувати відчуття 

особистості. 

Хід вправи. 

На початку заняття кожен учасник оформлює картку–візитку, де вказує 

своє ім'я. На оформлення дається 3—5 хв.  

Учасники сідають у коло і по черзі витягують з торбинки, не заглядаючи в 

неї, один з наявних там предметів (олівець, ручка, ґудзик, гумка, кубик, 

котушка ниток, заколка, цукерка тощо). Після того, як усі отримали якусь річ, 

кожен по черзі промовляє фразу, яка починається з «Я», презентуючи те, що 

дісталося з торбинки. Наприклад: «Я – цукерка, солоденька, смачненька, мене 

всі люблять». Коли всі скажуть свої фрази, можна зробити ще одне коло: 

передати свій предмет сусіду праворуч і промовити іншу фразу, вже «від 

імені» нового предмета, але починаючи знову з «Я». 

Прийняття правил роботи групи (7 – 10 хв.) 

Тренер звертається до групи з питанням: «Для чого в нашому житті 

існують різні правила?». Після відповідей учасників він пропонує прийняти 

правила роботи групи під час тренінгу, які записуються на плакаті 

«Правила групи».  

Обговорення. 

- Для того, щоб наша робота була ефективною, давайте напрацюємо 

правила. 

- Отож, які ви пропонуєте варіанти? Що це правило означає? 

- Чи всі погоджуються ? 

- Приймаємо дане правило? 

Орієнтовними правилами тренінгу можуть бути такі: 

– приходити вчасно, відвідувати всі тренінги; 

– брати участь у виконанні вправ і завдань добровільно; 
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– говорити від свого імені, про себе, висловлювати власні думки; 

– один говорить — усі слухають; 

– обговорювати дію, а не особу. 

Учасники тренінгу обговорюють записані правила, складають їх 

остаточний варіант. Далі тренер підсумовує роботу і записує останнє правило: 

ці правила мають силу протягом усіх наших тренінгів. 

Доцільно вивісити правила на видному місці і починати кожний тренінг з 

їх повторення. 

Вступ – 5 хв. 

Тренер звертається до учасників:»Сьогодні ми з вами зібралися, щоб 

краще познайомитись, розглянути питання»Що ж таке стрес, як ми його 

переживаємо, і як його подолати”. У цьому нам допоможуть сьогоднішня 

зустріч”. 

Ознайомлення учасників з основними питаннями заняття. Тренер 

розповідає про зміст тренінгового заняття, зазначає, чому сьогодні необхідно 

говорити про стрес та навички саморегуляції. 

Очікування. Вправа «Пісочний годинник «5 – 7хв. 

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу (можна липкого). Тренер 

просить написати на них, чого саме учасники чекають від тренінгу. Після 

цього кожен учасник зачитує свій напис і прикріплює аркуш на підготовлений 

тренером плакат із зображенням пісочного годинника. (проговорення 

відбувається на місці, а тоді всі вивішують). 

Тренер звертається до учасників: Отож, чого саме ви очікуєте від 

сьогоднішньої зустрічі? На аркушах паперу напишіть ваші очікування. А тоді 

помістіть свої очікування на пісочний годинник. 

Вправа «Я переживаю стрес, коли…» (10 хв.) 

Мета: привернути увагу до внутрішнього стану оточуючих. 

Хід вправи: слід продовжити речення: «Я переживаю стрес. коли…» 

Основна частина. 



 227 

Психомалюнок «Я до стресу», «Я підчас стресу», «Я після стресу» 15–

20 хв. 

Мета: привернути увагу до внутрішнього стану оточення, з'ясувати 

головні стресори присутніх. 

Рефлексія: стреси, які виникають у житті, можна уявити як коридори, 

якими треба пройти: хто швидше, хто повільніше, хто важче, хто легше, однак 

пройти їх усе одно доведеться. 

Стрес – це: 

- проблеми на роботі 

- особистісні негаразди 

- нестабільне матеріальне становище 

- психічне напруження  

- невдачі, страхи, зриви 

-  відчуття небезпеки  

- ДТП, аварії і т.д. 

Інформаційне повідомлення «Стрес» 10 хв. 

Тренер вивішує основні поняття на плакат, розповідаючи та надаючи 

інформацію учасникам. 

Стрес — це захисна реакція організму, що має допомогти йому подолати 

складні життєві ситуації.  

Викид у кров спеціальних гормонів («глюко–кортикоїдів») підвищує тонус 

м'язів, збільшує кількість глюкози, зменшує потяг до сну. Але така мобілізація 

організму відбувається за принципом «боротися — зараз, лікуватися — пізні-

ше», тому ті самі гормони, що мобілізують організм на боротьбу, паралізують 

функції, які не є життєво необхідними в період стресу: страждає, насамперед, 

імунна система, порушуються процеси регенерації тканин, блокується 

вироблення статевих гормонів та гормонів росту тощо. 

Стан стресу викликають стресори:  

фізіологічні та психологічні.  
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Стресорами можуть бути фізичні та психічні подразники, реальні чи уявні. 

Людина реагує не тільки на справжню фізичну небезпеку, але й на погрозу чи 

нагадування про неї.  

При фізіологічних стресових впливах змінюється режим роботи багатьох 

органів та систем організму, наприклад, пришвидшується ритм серця, 

підвищується згортуваність крові, змінюються захисні властивості організму.  

Психологічні стресори — це фактори, що діють через сигнали: погрозу, 

небезпеку, образливість. Психологічний стрес поділяють на інформаційний та 

емоційний. 

Інформаційний стрес виникає в ситуаціях інформаційних перевантажень, 

коли людина не може впоратися із завданням, не встигає приймати правильні 

рішення при високому ступені відповідальності за їхні наслідки. Емоційний 

стрес виникає в ситуаціях небезпеки, погрози. 

Розробив теорію стресу канадський психолог Ганс Сельє.  

Він виділив три стадії стресу: фаза тривоги, фаза опору та 

виснаження.  

Перша — реакція тривоги, коли організм починає досить слабко опиратися 

змінам чи пристосовується до них. Друга фаза — опір, коли здійснюється 

адаптація до нових умов, організм у повній мірі чинить опір впливу стресора. 

Третя фаза—виснаження—настає після тривалого впливу стресора, всі 

резерви адаптації вичерпуються, і організм гине. Звичайно, що остання фаза 

розвивається не завжди. 

Часте або тривале перебування людини у стресовому стані призводить до 

виснаження, розвитку типових психосоматичних розладів.  

Патогенний вплив надмірного стресу на здоров'я людини відбувається за 

такими трьома основними напрямками. 

Розлади опорно–м'язового апарату. Постійне напруження м'язів 

спричиняє порушення іннервації тканин, внаслідок чого розвиваються 

запалення в м'язах, зв'язках, суглобах, людина може відчувати болі в спині, 

шиї, плечах, ногах, головний біль через порушення кровопостачання мозку. 
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Порушення обміну речовин. Підвищене вироблення глюкози порушує 

регуляцію обміну речовин: у людей може зникати або зростати потреба в їжі, 

виникати надмірний потяг до солодкого, хтось може набирати вагу, навіть 

якщо не переїдає, а хтось — відчувати знесилення, сонливість, хронічну втому 

тощо. 

Погіршення психоемоційної регуляції. Надмірна активізація організму 

не тільки спричиняє безсоння (на яке скаржаться 70% учителів), а й знижує 

якість сну. Людина не висипається, навіть якщо вона проспала необхідні вісім 

годин. Неповноцінний сон підвищує нервозність, збудливість, дратівливість, 

знижує уважність, пам'ять, самоконтроль. 

Стрес є складовою життя кожної людини і його неможливо уникнути так 

само, як потреби пити чи спати. Стрес, на думку канадського психолога Ганса 

Сельє, створює «смак до життя». Дуже важливий і його стимулюючий, 

формуючий вплив у складних процесах виховання та навчання і всього 

нашого життя. Але стресові впливи не повинні перевищувати адаптаційні 

можливості людини, бо тоді може погіршитися самопочуття. 

Різні люди реагують на однакові стресори по–різному. У когось реакція 

активна — під час стресу ефективність їхньої діяльності і далі росте до певної 

межі («стрес лева»), а в інших — реакція пасивна, ефективність їхньої 

діяльності спадає («стрес кролика»). 

Характер реакції тісно пов'язаний з хворобами, що виникають внаслідок 

стресу. Узагальнення клінічних матеріалів дозволило лікарям припустити, що 

широке коло впливів, які призводять до стресу, викликає у людей гіпертонічну 

хворобу, виразку шлунку, деякі інші форми судинної патології з глобальними 

чи локальними проявами (інфаркт, інсульт, стенокардія, серцева аритмія, 

нефросклероз). 

Психічне напруження, невдачі, страхи, зриви, відчуття небезпеки є 

найбільш руйнівними стресорами для людини. Вони, крім фізіологічних змін, 

які призводять до соматичних хвороб, дають ще й психічні наслідки 

емоційного перенапруження — неврози. 
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Вправа «Стаканчик». 

Мета: вироблення психотехнік видозміни, послаблення стресових 

переживань. 

Хід вправи: ведучий кладе на долоню м’який стаканчик і говорить 

учасникам: «Уявіть собі,  що цей стаканчик– посуд для ваших 

найпотаємніших почуттів, бажань, думок. У нього ви можете покласти те. Шо 

для вас дійсно важливе й цінне, те, що любите і чим дорожите».Протягом 

кількох хвилин у кімнаті тиша.І несподівано ведучий мне цей стаканчик. 

Рефлексія. Коли виникають такі відчуття? Хто ними керує? 

Вправа «Автобіографія за 45 секунд» 

Мета: переживання невідповідності бажаного і можливого як стресових. 

Хід вправи: учасникам дається завдання написати коротко свою біографію, 

у якій було б усе про них зрозуміло. Час для розповіді 45 секунд.  

Рефлексія: проводиться обговорення результатів і обмін почуттями. 

 Тест «Чи загрожує вам нервовий зрив?» (10 хв.) 

Вправа «Самопізнання» 

Інструкція: людина повинна вміти самостійно підтримувати свою 

мотивацію на належному рівні й спонукати себе до діяльності. Велике 

значення має вміння схвалювати самого себе, визнавати результати своєї 

діяльності. Самовизнання, самосхвалення дуже корисні методи формування 

самоповаги, оскільки ви вчитеся помічати щось позитивне в своїх діях і роз-

виваєте почуття самоповаги. Враховуючи принципи й правила, які 

використовувалися для схвалення інших, поміркуйте, як ви схвалювали себе 

та визнавали б певні конкретні результати дій і результати своєї діяльності. 

Відзначте свої сильні сторони (здібності), позитивні риси характеру й те, 

як вони допомагали вам у житті. 

№ Сильні сторони Як допомагають у житті 

1   

2   

3   
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4   

 

Поміркуйте й запишіть, як ви може найкращим чином (де саме і як) 

скористатися ними, щоб досягти успіху. 

Завдання прописуються і вивішують на плакат. 

Вправа «Вчинки для позитивного майбутнього» 

Мета:самоаналіз, рефлексування. 

Інструкція:  

1. Визначте та напишіть 5 вчинків, які ви щоденно реалізуєте та які, як вам 

відомо, ведуть до бажаного майбутнього. 

2. Усвідомивши корисність вчинків, визначте, як кожний із них є доказом 

певної якості. 

3. Уявіть собі на деякий час те позитивне майбутнє, яке ви створюєте. 

 Вправа «Ти молодець тому, що...» 7хв. 

Мета: отримати навички надання допомоги, підтримки людині в складній 

ситуації, усвідомити наявність цих проявів з власного досвіду. 

Інструкція: розбийтеся, будь ласка, на пари. Зараз одному з вас необхідно 

сказати З фрази, які розпочинаються словами «Мене не люблять за те, що ...». 

Ваш партнер повинен на кожну з них відповісти фразою «Все одно, ти мо-

лодець тому, що ...». Потім потрібно помінятися ролями й повторити вправу. 

Обговорення. Що ви відчули під час виконання цієї вправи? Чи всі змогли 

відреагувати на слова партнера таким чином? Чому? Чи сподобалося вам 

надавати допомогу іншій людині в такій формі? Що ви відчували, коли 

підтримували вас? Як часто ви реагуєте на прояви інших людей таким чином? 

Часто ви отримуєте підтримку від інших людей? 

Завдання готуються кожній парі. 

Вправа – розминка «Австралійський дощ». 5 хв. 

Мета: забезпечення психологічного розвантаження учасників. Учасники 

стають у коло. Інструкція: Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? 

Тоді давайте послухаємо разом, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете 
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передавати мої рухи, Як тільки вони повернуться до мене, я передам наступні. 

Слідкуйте уважно! 

• В Австралії піднявся вітер. (Ведучий тре долоні) 

• Починає накрапувати дощ. (Клацає пальцями) 

• Дощ посилюється. (Почергово плескання долонями по грудях) 

• Починається справжня злива. (Плескання по стегнах) 

• А ось і град – справжня буря. (Тупіт ногами) 

• Але що це? Буря стихає. (Плескання по стегнах) 

• Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях) 

• Рідкі краплі дощу падають на землю. (Клацання пальцями) 

• Тихий шелест вітру. (Потирання долонь) 

• Сонце! (Руки догори) 

Вправа «Як подолати стрес» (правила душевної рівновали) Пам’ятки. 

10 хв. 

Робота в групах. Учасники об’єднуються у 2 групи за принципом: 

троянда, ромашка. 

Запитання тренера «Як ви вважаєте чи можливо подолати стрес ?». Отож 

ми об’єдналися в групи, для того щоб напрацювати «Поради як подолати 

стрес» У кожної групи для цього є 10 хв., тоді визначте по учаснику який 

буде презентувати ваші напрацювання. Відбувається обговорення. 

Після вправи, усім учасникам роздаються пам’ятки»Поради про 

подолання стресу.” Тренер: Я пропоную вам долучити поради психолога, які 

допоможуть вам знімати емоційне напруження, змінювати власне відношення 

до різних ситуацій. 

6. Вправа «Місце спокою» 

Мета: розслаблення. 

Матеріали: магнітофон, записи релаксаційної музики. 

Інструкція: сядьте зручно, заплющіть очі. Спокійно вдихніть і видихніть. 

Уявіть собі, що ви пливете на човні морем далеко від дому. Усі проблеми і 

турботи залишилися вдома, ви почуваєтеся вільно, на вас не тисне тягар 
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відповідальності. Ваш човен вільно пливе на хвилях. Ви насолоджуєтеся 

відчуттям спокою. Ви то підіймаєтеся на хвилі, то опускаєтеся. Ви відчуваєте 

приємне тепло сонячних хвиль. Ви спокійні і розслаблені. Ви відчуваєте своє 

дихання: вдих, видих... Теплий, м'який спокій розливається по всьому тілу. Ви 

дедалі спокійніші, вільніші... Ваш погляд зупиняється на маленькому острові. 

Вас тягне туди, ви гам шукаєте спокою, захисту, задоволення. Ваш човен 

наближається до острова. Уже можна розрізнити рослинність, дерева, пісок. І 

ось ви виходите на берег. Ви лягаєте, вам тепло, розслабляєтеся... На губах у 

вас морська сіль... Ви дивитеся на хмаринки й відчуваєте тепло сонця. Тут 

ваша гавань. Насолоджуйтеся почуттям спокою, впевненості, тепла. Сюди ви 

зможете повернутися будь–коли. Це місце дасть вам упевненість, силу, 

безпечність. Попрощайтеся з цим місцем, настав час повертатися н реальність. 

Повільно розплющуйте очі. 

Заключна частина. 

Підсумок заняття 5 хв. 

 Підбиття підсумків  

Вправа»ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК»”  

Мета: усвідомлення учасниками того, якою мірою реалізовані їхні 

очікування щодо тренінгу. 

Матеріали:,  скотч, плакат із зображенням пісочного годинника. 

Тренер інструктує учасників: візьміть ваші піщинки і перекладіть їх на 

дно,  якщо справдилися ваші очікування від заняття. 

Тренер: 

— Чи здійснились ваші очікування? 

— Які знання ви здобули? 

— Як ці знання ви використаєте у своєму подальшому житті? 

— Що ви взяли особисто для себе? 

— Оцініть вашу особисту активність під час тренінгу? 

Вправа на завершення «Крок—раз!» 5 хв. 

Мета: створення позитивної атмосфери. 
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Тренер: я пропоную вам стати в коло. 

 Учасники групи стають у широке коло, тримаючись за руки. Кожен по 

колу говорить: «Сьогодні я...(навчився, відчув, зрозумів тощо)», і вся група 

робить крок уперед. Після промовляння всіх досягнень коло має стати 

щільним. 

Пам’ятка. 

Поради щодо подолання стресу. 

1. З'ясуйте, що саме вас тривожить і зачіпає за живе. Розкажіть про те, 

що вас турбує, близькій людині. Це особливий психологічний прийом: 

проаналізувавши свою проблему вголос, ви дістанетеся до кореня своїх 

проблем і знайдете вихід із ситуації. 

2. Сплануйте свій день. Учені помітили, що для людини, стан якої 

наближається до стресового, час прискорює свій біг. Тому вона відчуває 

непомірну завантаженість і нестачу часу. 

3. Навчіться керувати своїми емоціями. Вирватися зі стресового кола 

допоможе найпростіша йогівська вправа. Заплющить очі й подумки 

перенесіться на берег океану. Підніміть руки вгору й розведіть у сторони, 

уявляючи, як у них входить енергія. Складіть їх одна на іншу — ліва знизу. 

Цього цілком достатньо, щоб повноцінно відпочити, наситити мозок киснем і 

заспокоїтися. Не забувайте хвалити себе щоразу, коли вам удасться впоратися 

з хвилюванням.  

4. Усміхайтеся, навіть якщо вам не дуже хочеться. Сміх позитивно 

впливає на імунну систему, активізуючи Т–лімфоцити крові. У відповідь на 

вашу посмішку, організм продукуватиме бажані гормони радості. 

5. Відпочивайте разом із сім’єю. 

6. Фізичні вправи знімають нервове напруження. 

7. Музика – це теж психотерапія. Слухайте спокійну музику. 

8. Бувайте на дворі, гуляйте, сидіть в парку, бігайте.  

9. Аби запобігти розчаруванню, невдачам, не треба братися за 

непосильні завдання. 
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10. Постійно концентруйтеся на світлих сторонах життя та подіях – це 

збереже здоров’я і сприятиме успіху. 

11. Не зловживайте кавою, алкоголем. 

12. Їжте морозиво – там є компонент, який покращує настрій. І банан – в 

ньому є сиротин, гормон щастя. 

13. Вживайте вітамін Е. Він підвищує імунітет і стійкість до стресу. До 

речі, цей вітамін міститься у картоплі, сої, кукурудзі, моркві, ожині, волоських 

горіхах. 

14. Є багато різних систем аутотренінгу. На жаль, на те, щоб опанувати 

їх, у нас часто не вистачає терпіння й часу. А ось засвоїти кілька формул 

самозаспокоєння зовсім не важко. 

Формули для самозаспокоєння 

Відкинь цю думку. 

Все буде добре. 

Проблема вирішиться. 

Це не варте хвилювання. 

Я зосереджуюся на своєму диханні. 

Я почуваюся здоровою. 

Я абсолютно спокійна. 

Як я могла хвилюватися через дрібниці. 

Думки розважливі. Спокійно обмірковую свої подальші дії. 

На перший погляд, все це може здатися примітивним. Але чому б не 

спробувати потренуватися. Опанувати себе ? значить оволодіти ситуацією. 

 

ТРЕНІНГ 

Ларіонова О.М. Психологічний супровід випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів під час ЗНО та профілактики стресів перед іспитами. – 

Режим доступу: 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AOHY_ruUA708UA709&ei=tFE0WoS

3McHRwAL– 
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Мета: розвивати почуття власної значимості; формувати вміння знаходити 

вихід із складних життєвих ситуацій. 

Матеріали: папір, ручки,маркери, картки. 

Хід заняття 

1. Вправа «Незакінчене речення» 

Учасникам пропонується закінчити речення: «Для мене зовнішнє 

незалежне оцінювання – це …» 

2. Гра «Відгадай емоцію». 

Учасникам роздаються заготовлені картки, на яких відмічені емоції, і те, за 

допомогою яких частин тіла потрібно ці емоції виразити. Наприклад, картка 

«Сум. Руки» – означає, що сум потрібно виразити за допомогою рук. 

Учасникам потрібно відгадати, яку емоцію виражають. 

(Емоції: «Горе. Обличчя», «Радість. Губи», «Чванливість. Права рука» 

«Гордість. Спина», «Страх. Ноги», «Відданість. Очі», «Здивування. Очі, 

рот» 

Обговорення: 

- Що дала ця вправа? Які почуття виникали під час виконання? 

- Які емоції виконувати було приємно, а які ні ? 

 3. Дискусія «Чи потрібно вчитись володіти своїми емоціями?» 

 4. Робота в групах. Вправа «Позитивне мислення» 

Інструкція: Тобі під силу розірвати ланцюг само підтримки стресу, 

зменшивши негативні думки на позитивні. Позитивне (оптимістичне) 

мислення послаблює емоційне напруження, допомагає знайти ефективне 

рішення і діяти відповідно до обставин. 

Вам потрібно змінити негативні думки на позитивні. 

Негативні думки, які поглиблюють стрес: 

 «У мене нічого не вийде». 

 (Позитивні, які допомагають зберегти самоконтроль: 

«Я зроблю все, що в моїх силах, а коли не вийде, я це переживу») 

 Негативні: «Усе пропало». (позитивні: «Це не кінець світу») 
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 «Я дурень». («Я помилився», «Я – успішна людина!») 

 «Мені обов’язково треба мати це» (Мені б хотілося мати це, але я не 

обов’язково матиму те, що хочу). 

 «Я повинен бути першим». («Мені б хотілося стати першим») 

 «Вони зобов’язані це зробити». («Сподіваюся, вони це зроблять») 

 «Це безнадійно». (Ще не все втрачено») 

 «Не варто й починати» («Треба хоч спробувати») 

 «Яне зможу». (Я ніколи не нервуюся») 

 «Я безнадійна людина». («Я дивлюся на світ із оптимізмом) 

 «Усе втрачено». («Варто спробувати ще раз») 

Отже, формула позитивного мислення звучить приблизно так: «Було б 

добре, якби ми завжди отримували те, що хочемо. Ми робимо для цього все 

можливе. Та якщо, попри наші зусилля, бажання не здійснюється, ми 

почуваємося трохи розчарованими, але не впадаємо у відчай, не панікуємо, не 

зневажаємо себе чи інших людей». 

5. Вправа «Потік вітру» 

Мета: розвиток упевненості в собі, одержання позитивного досвіду руху, 

загальна гармонізація емоційного стану. 

Інструкція: повітря сповнене різними запахами, рухами. Відчуйте подих 

повітря, відчуйте його дух. Передайте в своїх руках те, що ви відчуваєте… ви 

– легке повітря. Повітря буває різним. Зараз воно тепле, навіть гаряче. Раптом 

воно перетворилося на холодний колючий вітер, і стало холодно. Знову 

виглянуло сонечко, й ви – легкий вітерець… Поступово ви перетворюєтеся на 

хмарини й плинете на землю… відчуйте легкість, повноту свободи й 

безмежність простору… Ви розчиняєтеся… перетворюєтеся на потік повітря 

… сильний вітер… справжній ураган… Раптом ураган стихає, й ви 

перетворюєтеся в легкий ніжний вітерець… Ласкаве сонце наповнює вас 

теплом. Зупиніться, закрийте очі. Відчуйте це місце в собі. Запам’ятайте цей 

стан, він буде давати енергію й силу. візьміть із собою цю енергію. Ви завжди 

можете до неї звертатися. Коли будете готові, попрощайтеся з образом, 
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стисніть руки в кулаках, сильно потягніться – вперед і вгору – й повільно 

відкривайте очі. 

–Які відчуття чи переживання у вас виникали під час виконання цієї 

вправи? 

– Наскільки вдалося розслабитись, почувати себе розкуто? 

– Якою була взаємодія зі стихією повітря? 

– Чи вдалося відчути різні стани повітря? 

– Які емоції,  тілесні відчуття викликали такі уявлення? 

6. Гра «Асоціація». 

Ведучий нагадує значення слова «Асоціація»– зв’язок, сприйняття, 

сприймання. Всі учасники сідають у коло. Ведучий пропонує одному 

учаснику сісти в центр кола. Кожний учасник по черзі висловлює своє 

порівняння образу сидячого в колі з живим або неживим предметом. 

Наприклад, «Людо, ти мені нагадуєш зайчика, тому що…», «Сергій мені 

схожий на вулкан…» Якщо учасники не можуть пояснити чи обґрунтувати 

свою асоціацію, вони просто називають порівняння. Ведучий уважно слідкує, 

щоб діти не ображали гідність один одного. 

Обговорення. Ведучий звертається до того, хто сидів у колі, які асоціації 

йому сподобались, а з якими він не згоджується.  

7. Вправа «Крок – раз!» 

Мета: створення позитивної атмосфери, групової згуртованості. 

Учасники групи стають у широке коло, приймаючись за руки. Кожен по 

колу говорить: «Сьогодні я… (навчився, відчув, зрозумів тощо), і вся група 

робить крок уперед. Після промовляння всіх досягнень коло має стати 

щільним. 

 

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ 

Ларіонова О.М. Психологічний супровід випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів під час ЗНО та профілактики стресів перед іспитами. – 

Режим доступу: 
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https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AOHY_ruUA708UA709&ei=tFE0WoS

3McHRwAL– 

Мета: розвивати соціально – комунікативні навички, формувати адекватну 

самооцінку та світоглядну позицію особистості; сприяти корекції ситуативної 

та особистісної тривожності. 

Матеріали: папір, олівці, маркери, плакати. 

1. Вправа «Правила роботи групи». 

Учасники пригадують правила,  за якими вони повинні працювати. 

Ведучий просить назвати,  на думку кожного, найголовніші. Пояснити чому, і 

як, аргумент, – підтвердити це словами з пісні чи вірша. ( Наприклад, 

«Давайте говорить друг другу комплименты»…) 

2. Вправа «Відгадай настрій». 

Ведучий пропонує кожному по черзі за допомогою жестів та міміки 

зобразити свій настрій сьогодні. Учасники відгадують. 

3. Вправа «Мої цінності». 

Учасники по черзі закінчують речення. Ведучий спочатку записує 

відповіді учнів на дошці, потім заносить спільні відповіді на плакат «Мої і 

наші цінності»: 

1. Для мене важливе значення мають такі люди… 

2. Я вважаю себе учасником, членом слідкуючої групи людей… 

3.  Я вірю… 

4.  Найбільш важливі для мене місця, це… 

5.  Мені дають смисл і мету в житті наступні справи та види діяльності… 

6.  Я отримую задоволення від… 

7.  Я хочу… 

8.  Найважливіші події з мого минулого, це… 

Обговорення: 

- Які почуття у вас виникали під час цієї вправи? 

- Що дала ця вправа? 

4. Інформаційне повідомлення «Життєві цінності». 
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Старший шкільний вік – важливий етап духовного розвитку підлітка. Це 

пора пошуку самого себе і свого місця у світі, усвідомлення життєвої місії, 

формування основоположних принципів і життєвих цінностей. 

Цінності – це те, що є важливим для людини, за допомогою чого вона 

звіряє й оцінює будь–що у своєму житті, визначає власні пріоритети. 

Цінності впливають на нас, нашу поведінку і визначають життєвий шлях. 

Навіть якщо ти не докладеш до цього зусиль, твоя система цінностей 

сформується під впливом обставин і твого оточення: батьків, друзів, 

телебачення. Дехто цим і обмежується. Та подумай, чи не є ця сфера надто 

важливою, щоб дозволяти іншим людям чи обставинам вирішувати твою 

долю? 

5. Робота в групах. «Найголовніші цінності мого життя» (написати 20 

найважливіших для вас цінностей) 

Обговорення. 

  ЦІННОСТІ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ НАЗИВАЮТЬ ПІДЛІТКИ: 

– Здоров’я своє і близьких;  

– зовнішня краса; 

– популярність;  

– вірна дружба; 

– дружна родина; 

– успіхи у школі; 

– можливість займатися улюбленою справою, допомагати людям; 

– любов; безпека; душевний спокій; цікаве дозвілля; пригоди; 

– багато грошей; модний одяг. 

6. Притча «Найважливіші речі». 

Один юнак постійно непокоївся з приводу свого життя і майбутнього. 

Якось, гуляючи берегом моря, зустрів він мудрого старця. 

- Що тебе тривожить, юначе? – запитав старець. 

- Здається, я не можу збагнути, що в житті для мене найважливіше, –  

відповів юнак. 
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- Це дуже просто,– сказав старець. Він підняв із землі порожнього  

глечика і почав заповнювати його камінням завбільшки з кулак. 

Заповнивши глечик, по вінця, запитав: 

- Цей глечик повний, чи не так? 

- Так, – погодився юнак. 

Старець мовчки кивнув, узяв жменю дрібних камінців, кинув їх у глечик і 

злегка потрусив. Камінці заповнили пустоти між великим камінням. Він 

усміхнувся і запитав : 

- А тепер глечик повний? 

Юнак ствердно кивнув. 

Тоді старець узяв пригорщу піску і висипав його у глечик. Пісок заповнив 

пустоти, що залишилися. 

- Ось відповідь на твоє запитання,– сказав старець. – Велике каміння –  

це найважливіші речі в житті: родина, кохана людина, твій духовний 

розвиток, мудрість. Якщо втратиш усе, крім цього,твоє життя все одно буде 

повним. 

Він хвильку помовчав, а відтак мовив: 

- Дрібні камінці – це також важливі для тебе речі: робота, дім,  

матеріальний добробут. А пісок – дрібниці, які насправді не мають 

жодного значення. 

Юнак слухав дуже уважно, і старець продовжив: 

- Деякі люди роблять помилку. Вони спочатку засипають у глечик пісок, і  

в ньому не лишається місця для каміння. Так і в житті. Якщо витрачати 

сили на дрібні й незначущі речі, у ньому не буде місця для найважливіших 

цінностей. Тому передусім подбай про велике каміння, не забувай і про 

дрібне. А пісок хвилі життя самі наб’ють у проміжки між ними. 

Обговорення: 

- Яке враження справила на вас притча? 

- Які життєві цінності схожі на велике каміння, які – на мале, а які – на  

пісок? Чому? 
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- Як ви їх розрізняєте? 

- У якому порядку «наповнюєте глечик» на цьому етапі свого життя? 

- Як можна більше дбати про «велике каміння»? 

7. Інформаційне повідомлення «Життєві цінності і здоров'я». 

Вчені дослідили, як обрані людиною життєві цінності впливають на її 

здоров’я І добробут. Вони з ясували, що існує кілька десятків цінностей, 

спільних для всіх людей, незалежно від того, у що вони вірять і де живуть. Це 

– любов, дружба,оптимізм, толерантність, чуйність, довіра, душевна щедрість, 

самоповага тощо. Також доведено, що, покладені в основу життя, такі цінності 

сприяють кращому здоров ю; менш стресовому життю; більшій впевненості в 

собі; стабільнішому подружньому життю; більшій впливовості; вищому рівню 

фінансового добробуту; відчуттю самоповаги і сенсу життя. 

8. Гра «Перешкода». 

Мета: усвідомлення свого образу «я»; виявлення та корекція негативних 

емоційних станів. 

Ведучий пропонує учасникам уявити « перешкоду» на своєму шляху до 

реалізації мети. В даному випадку «перешкодою» служитиме стілець. 

Завдання: показати як вони «долатимуть перешкоду». (Кожний учасник по 

черзі демонструє свій варіант «розв’язання даної проблеми). 

 Обговорення: 

- Яке враження справила на вас ця вправа? 

- Які почуття виникали під час цієї вправи? 

- Що зрозуміли? 

9. Вправа «Побажання». 
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ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ 

Ларіонова О.М. Психологічний супровід випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів під час ЗНО та профілактики стресів перед іспитами. – 

Режим доступу: 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AOHY_ruUA708UA709&ei=tFE0WoS

3McHRwAL–_  

Мета: розкрити сутність гідної, відповідальної поведінки; розвивати 

самостійність, комунікативність; формувати адекватну самооцінку, способи 

взаємодії в колективі. 

Обладнання: папір, ручки, маркери, фліп–чарти. 

1. Привітання. Вправа «Незакінчене речення». 

Продовжити речення «Мої батьки сказали б про мене, що я…» 

2. Гра «Колективне інтерв’ю». 

Учасники сидять в колі. Ведучий задає питання, на які всі по черзі 

відповідають. 

- Твоє улюблене місце відпочинку і чому ? 

- Який шкільний предмет тобі найбільше подобається і чому ? 

- Хто є твоїм найкращим другом чи подругою? 

3. Вправа «Коло знань». 

Мета: навчити учнів швидко й ефективно самостійно засвоювати новий 

матеріал. 

Обладнання: картки з інформаційними повідомленнями «Пасивна 

поведінка», «Агресивна поведінка», «Упевнена поведінка». 

Учасники об єднаються у три групи (за кількістю карток). Кожна група 

вивчає інформацію зі своєї картки. Потім по два учасники з кожної групи 

переходять до іншої групи, де протягом 5хв. обмінюються інформацією (за 

часовою стрілкою). 

К А Р Т К А 1 

П А С И В Н А   П О В Е Д І Н К А 
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1. Пасивні люди порушують свої права через: 

– ігнорування особистих інтересів; 

– постійне домінування бажань та думок інших над власними 

переконаннями і потребами; 

– розповідь про свої потреби невпевнено, із почуттям провини перед 

іншими; 

– придушення власних почуттів; 

– не висловлювання своїх думок та переконань. 

2. Такі люди реально не управляють своїм життям. Вони дозволяють 

приймати рішення за них. 

3. Пасивні люди бояться розчарувати інших. 

4. Вони почуваються безпорадними, безпомічними. Вони ніби кажуть: «Ви 

можете не звертати на мене уваги. Мої думки, почуття,потреби мені менш 

важливі, ніж ваші. Я проявляюсь, лише коли роблю щось для інших». 

Вони зазвичай не можуть нікому відмовити, навіть якщо пропозиція 

невигідна для них, а то й небезпечна. Пасивні люди найчастіше мають низьку 

самооцінку, попадають під негативний вплив оточуючих, втрачають життєві 

орієнтири, піддаються стресовим факторам, пасують перед труднощами. 

Мета: заспокоїти інших, уникнути неприємностей. 

- Як називають тих, хто демонструє пасивність: нездатний захистити  

себе,слабкий, невдаха…? ( Продовжити ряд). 

- Назвіть вербальні і невербальні ознаки пасивної поведінки: 

1)  Положення тіла: плечі опущені… 

2)  Міміка : жалісний погляд… 

3)  Жести: благальні, захисні… 

4)  Голос: тихий, несміливий… 

5)  Слова: увесь час виправдовується, вибачається… 

К А Р Т К А 2 

А Г Р Е С И В Н А  П О В Е Д І Н К А 
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Агресивні люди висловлюють свої думки, переконання, почуття, 

ігноруючи права інших, люди почуваються з ними ніяково. Вони поводяться 

так, ніби принижуючи інших, знаходять їхні вразливі сторони. Вони ніби 

кажуть: «Я так думаю, я так хочу, я так відчуваю, і мене це не хвилює, що з 

тобою». 

Але за цим: «Я підкорю тебе, поки ти не підкорив мене. Я буду першим!» 

Мета: домінувати, вигравати, наказувати, змушувати інших програвати, 

щось втрачати. 

Про таких іноді кажуть, що вони живуть за законами джунглів:»Правий 

той, хто сильніший.» У своїх словах і діях такі люди не зважають на інтереси і 

почуття інших. 

Іноді до агресії вдаються пасивні люди, яким увірвався терпець,але вони 

не вміють гідно захистити власну позицію. 

- Як називають тих, хто демонструє агресивну поведінку ( продовжити): 

хуліган,розбишака, сварливий…? 

- Назвіть ознаки агресивної поведінки: 

1) Положення тіла: напружене, загрозливе… 

2) Міміка: насуплені брови, пронизливий погляд… 

3) Жести: стиснуті кулаки, руки в боки… 

4) Голос: сердитий, зневажливий… 

5) Слова: погрози, лайка,знущання… 

К А Р Т К А 3 

У П Е В Н Е Н А  П О В Е Д І Н К А 

- Виражають свої думки, переконання та почуття прямо та відкрито,  

поважають права інших; 

- Діють певним чином, не тому, що відчувають провину чи тривогу, їхні 

дії природні; 

- Відповідають за свої вчинки, не перекладають відповідальність на 

інших; 

- Розуміють власні потреби і можуть прямо про щось попросити; 
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- Якщо їм відмовляють, вони можуть бути невдоволені, розчаровані, але 

розуміють, що інші люди можуть мати особисті бажання; 

- Не перевантажені відповідальністю за інших, добре почуваються самі з 

собою; 

- Можуть допомагати іншим, але за їхнім бажанням і проханням, не 

нав’язуючи своєї допомоги або свого світосприйняття. 

Вони ніби кажуть: 

«Я так думаю. Я так відчуваю. Я так бачу ситуацію. А ти? Якщо наші 

уявлення та інтереси не співпадають, я готовий їх обговорювати і готовий до 

компромісу» 

 Що за цим: 

«Я не дозволю тобі взяти перевагу наді мною і не буду намагатись 

підкорити та змінити тебе, бо хочу, щоб ти був, ким є…» 

Мета: спілкуватись вільно, як дорослий з дорослим. 

- Як називають тих, хто демонструє гідну поведінку ( продовжити 

перелік): чесний, справедливий… 

- Назвіть ознаки упевненої поведінки: 

1) Положення тіла: розправлені плечі, вільна хода… 

2) Міміка: прямий погляд,приязний вираз облич… 

3) Жести: спокійні, рішучі… 

4) Голос: середньої інтенсивності… 

5) Слова: доброзичлива манера спілкування, висловлення поваги… 

 3. Робота в групах. «Ситуація». 

Учасники об єднаються в групи, кожна з яких продовжує і аналізує 

ситуацію в залежності від моделі поведінки: пасивної, упевненої,агресивної. 

 Ситуація «Підготовка до зовнішнього незалежного тестування» 

1. Планування часу. 

2. Обсяг підготовки. 

3. Емоційний стан напередодні,  в день іспиту, після іспиту. 

4. Реакція ( у випадках успіху чи невдачі). 
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4. Мозковий штурм «Що заважає людям поводитися гідно і 

впевнено?» 

ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО УПЕВНЕНОЇ ПОВЕДІНКИ: 

( С т е р е о т и п и ) 

– «Це дуже небезпечно говорити те, що хочеш». 

– «Тільки егоїсти роблять те, що хочуть.» 

– «Якщо я буду відповідальним, я можу посваритись з друзями». 

– «Мені соромно говорити те,що я думаю насправді». 

– «Якщо хтось відмовляє мені, це означає, що я йому не подобаюсь.» 

– «Близькі люди повинні розуміти це самі» 

– «Люди повинні тримати свої почуття при собі» 

– «Я не хотів би говорити про свої думки й почуття, бо не хочу турбувати 

інших своїми проблемами». 

5. Інформаційне повідомлення « Упевнена поведінка». 

Правила упевненої (асертивної) поведінки: 

- У вас є право робити все, що завгодно, доки це не заважає іншим; 

- У вас є право підтримувати почуття своєї гідності шляхом асертивної  

поведінки – якщо вона навіть торкається когось іншого – до того часу, як 

ви станете агресивним; 

- У вас є завжди право звернутися до іншої людини з проханням або  

Ввічливою вимогою до того часу, коли ви розумієте, що той другий чітко 

говорить «Ні». Ви ясно розумієте, що в ситуаціях міжособистісних стосунків 

існують деякі межові випадки, де права сторін незрозумілі, але у вас завжди є 

право обговорити проблему з втягненою в це людиною й таким чином 

пояснити її; 

- У вас є право добиватися реалізації своїх прав. 

6. Вправа «Крок–раз!» 

Мета: створення позитивної атмосфери. 

Учасники групи стають у широке коло, тримаючись за руки. Кожен по 

колу говорить: «Сьогодні я …(навчився, відчув, зрозумів тощо)», і вся група 
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робить крок уперед. Після промовляння всіх досягнень коло має стати 

щільним. 
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ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ 

Ларіонова О.М. Психологічний супровід випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів під час ЗНО та профілактики стресів перед іспитами. – 

Режим доступу: 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AOHY_ruUA708UA709&ei=tFE0WoS

3McHRwAL–_  

Мета: допомогти підліткам усвідомити цінність людського життя, 

важливість самопізнання та прийняття власного «я» з усіма перевагами та 

недоліками. 

 Матеріали: папір, ручки, маркери. 

1. Вправа– привітання. 

Мета: сприяти встановленню контакту між усіма учасниками та їх 

налаштуванню на роботу в групі. 

Інструкція: хтось називає ім’я одного з учасників. Той, чиє ім’я назване, 

має сказати : мені здається,  що ти хочеш сказати мені… – й сказати те, що, на 

його думку, хотів повідомити йому учасник, який назвав його ім’я. Після 

цього перший учасник каже або: «Так, саме це я й хотів тобі сказати», або: 

«Ні, я хотів сказати, що…» – і продовжує. Успіхом у грі вважається ситуація, 

коли учасник здогадується, про що саме хотів сказати його товариш. 

2. Міні – лекція «Прийми власне «я». 

 Дуже важливо налагоджувати стосунки з найкращим другом. А чи знаєш, 

хто він – твій найкращий і найближчий друг? Це ти сам. Саме так, не 

дивуйтеся. Вам неодмінно треба налагодити стосунки з самим собою хоча б 

тому, що це впливає й на твої стосунки з іншими людьми. 

Замислись над християнською заповіддю: «Полюби ближнього свого, як 

самого себе». У ній закладено найглибшу мудрість. Адже якщо не любиш 

себе, годі й мріяти полюбити інших. 

Твоє ставлення до самого себе називають самооцінкою. Досить часто вона 

залежить від того, як до тебе ставляться інші люди, зокрема дорослі. Якщо 

тебе хвалять, то й ти вважаєш себе хорошим. А коли сварять, то й ти про себе 
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не найкращої думки. Вже давно помічено: як людина думає про себе, так вона 

і поводиться. 

3. Вправа «Зміни негативні думки на позитивні». 

Ведучий просить учасників пригадати, коли вони мали невдачі, наслідки 

яких і зараз впливають на їхнє життя, поведінку і самопочуття. Кожен з 

учасників записує на папері декілька речень зі спогадами про неприємні події. 

Після цього ведучий просить замінити негативні думки на позитивні. 

- Чи змогли б ви попередити неприємні події? 

(Бажаючі можуть поділитись з групою своїми враженнями). 

4. Дискусія «Моя доля. В чиїх вона руках?» 

5. Вправа «Образа». 

Учасники діляться на пари. Один із членів пари згадує випадок, коли його 

несправедливо образили. А напарник намагається довести, що цього можна 

було б уникнути, якщо поводитись по іншому. Разом пари обговорюють, який 

позитивний досвід було здобуто в результаті згаданого випадку. Потім 

учасники обмінюються ролями – свою образу згадує той, що давав поради і 

вправа повторюється. 

Обговорення: 

- Які почуття виникали у вас під час вправи? 

- Чи допомогла вона набути нового життєвого досвіду? 

 6. Гра « Біля дзеркала». 

Діти розташовуються на стільцях один навпроти одного. Один ряд – 

«дзеркала», інший – ті, хто дивляться в дзеркала. Вони по черзі звертаються до 

«дзеркала» зі словами: «Світ мій, дзеркальце, скажи…, і описують те, що 

бачать у тій людині, яка сидить навпроти. По закінченню опису той, чий 

портрет було представлено, каже або «Світ мій, дзеркальце, спасибі», або «Ах, 

ти мерзотне скло, це ти брешеш мені на зло». 

Після того, як усі учасники «порозмовляють» зі своїми «дзеркалами», вони 

міняються місцями. 

Обговорення: 
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- Як ви себе почували в ролі «дзеркал»? 

- Чи хвилювалися, коли чули свою характеристику? 

- Чи об активно дзеркала відбивали свою уяву про вас ? 

(У ході обговорення необхідно підвести учасників до висновку про 

неповторність, унікальність кожної особистості; про те, як краса зовнішня 

залежить від краси внутрішньої, і що кожний має вибір вирішувати, яким буде 

його життя). 

7. Мозковий штурм «Чи можна попередити проблеми та уникнути 

стресових ситуацій»? 

8. Вправа «Як діяти в такій ситуації?» 

Робота в групах: учасники уявляють складні ситуації і передбачають 

шляхи виходу з них. 

10. Вправа «Електричний струм». 

  

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ 

Ларіонова О.М. Психологічний супровід випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів під час ЗНО та профілактики стресів перед іспитами. – 

Режим доступу: 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AOHY_ruUA708UA709&ei=tFE0WoS

3McHRwAL– 

Мета: формувати в учнів поняття про спілкування, типи спілкування; 

розвивати самостійність; комунікабельність, почуття власної значимості. 

Матеріали: папір,  маркери. 

1. Вправа «Незакінчене речення». 

 Усі учасники сідають у коло і кожен по черзі називає своє ім я та 

продовжує фразу, що починається зі слів: «Не хочу хвалитися, але я…» 

Обговорення: 

- Що дала ця вправа? 

- Які почуття у вас виникали під час цієї вправи? 

2. Вправа –розминка. Нам потрібно спільно виконати одне завдання: 



 252 

Якнайшвидше всім одночасно, не домовляючись і не вимовляючи жодного 

слова, «викинути» однакову кількість пальців на обох руках. Виконувати його 

ми будемо в такий спосіб: я буду рахувати – раз, два, три – й на рахунок « три» 

всі одночасно «викидають» пальці. Якийсь час, достатній для того, щоб 

зрозуміти, чи справились ми з завданням, не опускаємо руки. Якщо задача не 

вирішена, ми робимо чергову спробу. 

3. Вправа «Злови погляд». 

Мета: активізування формування довіри та згуртованості групи, що сприяє 

оптимізації роботи. 

Інструкція: учасники стоять у колі, очі опущені донизу. За командою 

ведучого всі підводять очі, намагаючись зловити погляд когось з учасників. 

Завдання: якнайшвидше знайти поглядом свою пару. Ті, хто зустрівся 

поглядами, виходять із кола. 

4. Гра «Компліменти».  

Учитель зачитує рядки Б. Окуджави «Давайте говорить друг другу 

комплименты». Символом компліменту у нас буде…(м’який предмет у 

вигляді сердечка). Передаючи сидячому біля вас учаснику сердечко, ви 

говорите йому комплімент. 

Обговорення: 

- Чи приємно вам було отримувати компліменти? 

- А чи хтось відчував незручність, коли йому говорили компліменти? 

- А що важче: робити компліменти чи отримувати? 

- Чи потрібно вчитись робити компліменти? 

5. Інформаційне повідомлення. Притча «Історія про рай і пекло». 

Одного разу іудейський мудрець попросив Господа показати йому Рай і 

Пекло. Господь відвів мудреця у приміщення, де билися, плакали і страждали 

голодні люди. Посеред кімнати стояв великий казан зі смачною їжею, у людей 

були ложки, але вони були довші за руку, і тому люди не могли потрапити 

ложкою до рота. 
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- Так, це справжнє пекло! – вигукнув мудрець. Далі вони зайшли до 

наступного приміщення. Всі Люди там були ситі і веселі. Але коли мудрець 

придивився, то побачив там такий самий казан та такі самісінькі ложки ! Що ж 

робило їхнє життя райським? 

Вони вміли годувати один одного ! Вони вміли взаємодіяти між собою,  і в 

цьому їм допомагало вміння спілкуватися. 

6. Мозковий штурм «Спілкування – це…» ( Усі відповіді записуються). 

Ведучий обговорює цей момент і підводить підлітків до висновку, що 

конструктивно вирішити будь–яку ситуацію можна лише ефективно 

спілкуючись, при конструктивній взаємодії. 

– А чи можна спілкуватись без слів? ( Так, за допомогою міміки, жестів, 

пози. Це невербальне спілкування. У спілкуванні людей дуже важливу роль 

відіграють почуття та емоції. За допомогою спілкування можна вирішити 

безліч життєвих проблем, вийти зі стресового стану, подолати тривожність, 

підвищити самооцінку). 

7. Вправа «Список якостей, важливих для ефективного спілкування.» 

Учасники об’єднуються в групи і протягом 5 хв. cкладають і записують 

список якостей, важливих для ефективного спілкування. Потім кожна з груп 

по черзі висловлює свою думку з аргументами та прикладами. Після цього 

ведучий порівнює списки кожної з груп і відмічає чим вони відрізняються від 

загального.  

8. Вправа «Я забув вам сказати». 

Інструкція: учасники сидять по колу, ведучий пропонує їм закрити очі й 

говорить такі слова: « Уявіть собі, що ви повертаєтеся додому й по дорозі 

згадуєте тренінгові групу… Ви уявляєте обличчя учасників, пережиті 

моменти, емоційно насичені ситуації і усвідомлюєте, що чомусь ви щось не 

зробили, про щось забули сказати… Що ж залишилося не висловленим чи не 

зробленим? (1 хв.) Тепер відкрийте очі… Зараз є шанс висловити все те, що 

бажаєте, сказати, що хотіли зробити раніше, та не встигли. Висловлювання 

мають бути лаконічні, точні та щирі. 
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Заняття завершується зворотнім зв’язком учасників тренінгу, під час якого 

всі мають змогу поділитися своїми враженнями, настроєм, почуттями, 

побажаннями тощо. 

 

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ 

Ларіонова О.М. Психологічний супровід випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів під час ЗНО та профілактики стресів перед іспитами. – 

Режим доступу: 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AOHY_ruUA708UA709&ei=tFE0WoS

3McHRwAL–_  

Мета: розвивати соціально – комунікативні навички; формувати адекватну 

самооцінку та позитивну світоглядну позицію; коригувати особистісну 

тривожність 

Обладнання: папір, маркери,  ручки. 

1. Вправа – привітання. 

Мета: сприяти встановленню контакту між учасниками групи та 

налаштуванню на роботу в групі. 

Інструкція: один з учасників говорить привітання або комплімент у такій 

формі: «Привіт усім, у кого хороший настрій!» Ті, кого стосуються ці слова, 

хором відповідають: «Привіт!»  

«Привіт усім, хто вважає себе упевненим!» – Кого стосується цей 

комплімент, хором відповідають: «Дякую!» 

2. Вправа «Незакінчене речення».  

Учасникам потрібно закінчити речення «Мої плани на майбутнє…». 

3. Вправа «Твір – казка». 

Мета: об’єднати зусилля слухачів, допомогти їм відчути внутрішній 

зв'язок з усіма, підвести до позитивного сприйняття себе. 

Інструкція : напишіть казку про своє життя. За бажанням учасників казки 

зачитуються. 
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Інформація для тренера: звернути увагу, чи є в казці нещасливі моменти, 

які причини їх появи, що заважала герою боротися з неприємностями. Також 

звернути увагу на самооцінку, невпевненість – як риси характеру, які 

заважають вирішенню проблем». 

5. Вправа –проективний малюнок «Що мене обурює?» 

Мета: стимулювати спонтанний прояв негативних почуттів і станів, 

усвідомити їх зміст та причини, виділити та відреагувати особистісно 

значуще, суттєве. 

Інструкція: Намалювати малюнок, зміст якого відповідає на запитання : 

«Що мене обурює?», «Чого я боюся?» Потім потрібно буде розказати всім 

членам групи, що саме й чому вони намалювали. 

Обговорення: кожен учасник описує свої малюнки. Після цього інші 

члени групи можуть його запитувати щодо змісту малюнків та висловлювати 

своє бачення їх змісту. 

5. Гра «Тух–тібі–дух». 

Інструкція: «Встаньте й утворіть коло. А тепер пригадайте свій стан, коли 

ви сердиті, й уявіть собі, що зараз знаходитеся саме в такому стані. Тепер 

потрібно рухатися всередині кола, ні з ким не розмовляючи, при цьому мати 

сердитий вираз обличчя. Єдине,що можна сказати один одному при зустрічі– 

три рази повторити слово « Тух – тібі – дух». 

Обговорення: 

- Чи змінився ваш настрій після участі в грі? 

- Що відбувається зі злістю, коли нам стає весело? 

- Як ви вважаєте, чи можна керувати своїм настроєм під час виникнення 

негативних емоцій ?  

7. Вправа «Вільний». 

Мета: через уявлення екстремальної ситуації побачити нові цілі, які могли 

бути вкриті маревом умовностей і застарілих ілюзій. 

Інструкція: «Зараз ви будете переживати щось подібне на шок, і це, 

можливо, допоможе вам подивитися на своє життя по–новому. У кожного з 
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нас є багато бажань і цілей. Деякі з них ми усвідомлюємо. Про інші ми 

здогадуємося, але тримаємо їх у таємниці. Є ще частина наших бажань, яка 

ховається, мабуть, у найтемніших куточках нашого несвідомого. Що буде, 

якщо ми станемо більш чітко й ясно розуміти наші бажання й цілі? 

Уявіть собі, що ви проковтнули чарівну пігулку, яка на деякий час знімає 

всі правила й моральні норми, якими ви користуєтеся. Ви звільняєтесь від 

нерішучості, тривожності, внутрішньої цензури й будь–якого зовнішнього 

тиску. Дія чарівної пігулки продовжується протягом тижня. Що ви будете 

робити весь цей час? Що будете говорити? Як будете виглядати? Як буде 

виглядати ваше життя? Як будете себе почувати? Напишіть, як би ви прожили 

цей тиждень. Ви маєте на це 10 хвилин. 

- А тепер подумайте, що ви зробили б із того, що записали, без чарівної 

пігулки? 

- До якої мети ви йдете без неї? Запишіть свої думки. 

Обговорення. 

7. Міні – лекція «Невдача й помилка як стимул для саморозвитку». 

Помилка чи невдача часто справляє позитивний ефект на подальшу 

діяльність людини: спонукає її докладати більше зусиль, сприяє набуттю 

досвіду тощо. 

Але невдача може й негативно впливати на мотивацію діяльності. Часто 

людина не наважується розпочати чи продовжити діяльність, бо боїться 

припуститися помилки та зазнати невдачі. Такий стиль поведінки особливо 

характерний для людей, які прагнуть у своїй діяльності уникнути невдачі. 

Вони хворобливо сприймають кожну поразку чи промах, вважаючи ( й часто 

цілком безпідставно), що невдача – це свідчення їх безпорадності й 

відсутності здібностей. 

Дуже важливо сприймати свої невдачі та помилки як необхідний 

компонент навчання й розвитку. Слід усвідомити, що аналізуючи причини 

невдач і працюючи на своїми помилками, ми можемо вдосконалити свої 

здібності. 
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Все залежить від нас самих, адже можна отримувати безліч невдач і 

припускатися помилок, але не вчитися на них. Дуже важливо не лише 

аналізувати помилки та причини невдач, а й виробляти нову стратегію, 

виконувати систему вправ, спрямованих на усунення недоліків і розвиток 

певних навичок і здібностей.  

 Будьте впевненими в собі, не бійтесь труднощів! 

8. Обмін враженнями від заняття. 

9.Вправа «Побажання.»  

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ 

СВІТ ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ 

Ларіонова О.М. Психологічний супровід випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів під час ЗНО та профілактики стресів перед іспитами. – 

Режим доступу: 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AOHY_ruUA708UA709&ei=tFE0WoS

3McHRwAL–_  

 

Мета та завдання: «знайомство» зі світом емоцій та почуттів, розвиток 

емоційного са– моусвідомлення та компетенцій: спостерігати за перебігом 

емоцій, тілесних відчуттів, думок; ідентифікувати (розпізнавати, називати), 

аналізувати власні емоції, почуття; розуміти причини їх виникнення.  

 Вступ. Притча «Істина – в серці» Згідно зі східною легендою, боги 

вирішили створити Всесвіт. Вони створили зірки, сонце, місяць, моря, гори, 

квіти, хмари, згодом людину і наостанок – Істину. Задумалися боги над тим, 

куди сховати Істину, щоб людина не змогла її знайти. «Давайте розмістимо на 

найвищій гірській вершині», − сказав один. «Давайте сховаємо її на 

найдальшій зірці», − сказав другий. «Давайте покладемо її на дно глибокої і 

темної безодні». «Давайте розмістимо її на зворотному боці місяця». Нарешті 

наймудріший і найстаріший Бог сказав: «Ми сховаємо істину в серці людини. 

Вона буде шукати її у Всесвіті, не знаючи, що носить її постійно в собі». Про 

що ця притча? Істина знаходиться усередині нас самих. Стародавні араби 



 258 

вважали, кожна людина – це ве– ликий правитель, у розпорядженні якого є 

три мудрих візира з іменами – Розум, Почуття і Тіло. Коли великому 

правителю необхідно ухвалити рішення, він уважно і з повагою вислуховує 

трьох власних візирів. Іноді він погоджується з одним із них: Розумом, Тілом 

чи Почуттями, а деколи вислухає всіх – і зробить по–своєму. Ким насправді є 

арабський великий правитель? Це є наш внутрішній спостерігач, який 

постійно тримає в полі зору власні думки, емоції почуття, тілесні реакції. 

Емоційне самоусві– домлення – здатність розуміти свої емоції і почуття та 

причини, що їх викликали. Це заняття спрямоване на покращення емоційного 

самоусвідомлення.  

Словник емоцій та почуттів Усвідомлення почуттів у всій їх повноті й 

розмаїтті не тільки збагачує життя, а й слугує першим кроком до їх 

вираження. Мета: збагачення учасників інформацією про почуття та емоції.  

Метод: «мозковий штурм» або змагання між командами.  

Опис. Першим кроком розвитку емоційної компетентності є фіксація 

факту наявності емоції в конкретний момент життя та її розуміння, наприклад 

– гнів, розчарування, пригні– ченість, сум, страх, неспокій, радість… Іноді 

людина може переживати дві та більше емоцій одночасно. Усвідомлення 

емоції передує її вираженню. Інколи людині важко повідомити про свої емоції, 

підібрати «правильні слова». Для опису емоцій та почуттів потрібний 

достатній словниковий запас, тому складемо спеціальний словник – емоцій та 

почуттів. Виконання цієї вправи можна організувати як змагання між двома 

командами або ж як загальногруповий «мозковий штурм». Попросіть 

учасників пригадати якомога більше слів, які вживаються для опису емоцій та 

почуттів. Якщо з’ясується, що це нелегко, можна запро– понувати певні 

ситуації, наприклад: «Що буде почувати людина, якій належить ухвалити 

дуже важливе рішення?» (збентеженість, хвилювання, сум, злість тощо). 

Ведучий акцентує увагу на емоціях і почуттях, які часто виникають у діловому 

спілкуванні, особистісних контактах. Результатом спільної роботи групи є 

укладання словника емоцій та почуттів, який відобра– жатиме емоційний 
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досвід групи. Обговорення. Зазвичай учасники називають більше негативних, 

ніж позитивних емоцій. Коли так буде у вашій групі, запитайте про це. Як 

пояснити той факт, що названо більше негативних, ніж позитивних емоцій і 

почут– тів? Які емоції наснажують людину? Які емоції позбавляють сил?  

Коментар. Кожна мить життя є емоційно забарвленою. Емоції та почуття 

можна порівняти з палітрою художника, на якій є сотні різних кольорів і 

відтінків, з тією різницею, що все це розмаїття кольорів передає внутрішній 

стан людини. У мові є достатньо слів, за допомогою яких можна висловити 

емоції і почуття. Наприклад, санскрит відомий тим, що містить понад 

дев’ятсот слів, які дозволяють описати емоційний стан. На жаль, не завжди 

люди говорять про емоції, а ігнорують чи пригнічують їх. На питання, як себе 

почуваєш, здебільшого, можна почути відповідь «добре», «нормально» або 

«погано». Люди не завжди знаходяться «в контакті» зі своїми почуттями, тому 

важко їх зафіксувати, тим більш висловити. Є й інша причина зайвої 

стриманості – традиції, що регулюють емоційні прояви. На– приклад, в 

японській культурі, навіть про свої нещастя прийнято повідомляти з 

ввічливою усмішкою, щоб не викликати незручність у сторонньої людини. 

Дехто, особливо чоловіки, вважають, що говорити про емоції й почуття 

недоречно. Як наслідок, виникають проблеми: така людина виявляється 

«глухою», нечутливою до емоцій інших людей, а це унеможливлює побудову 

комфортних стосунків. Лише усвідомлюючи власні емоції, можемо навчитися 

розуміти емоції інших людей, а також причини, що їх викликали. Фіксувати 

наявність емоції, ідентифікувати і висловлювати її коректно – означає 

управляти нею.  

 Інформація для ведучого. Існують сотні емоцій і ще більше емоційних 

відтінків. Дослідники виділяють від чотирьох до десяти основних (або 

базових) емоцій: Десять базових емоцій (за К. Ізардом): інтерес (цікавість), 

радість, здивування, гнів, страждання (горе), відраза, презирство (огида), 

сором, провина, страх.  

Наводимо короткий опис деяких з них:  
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Інтерес, цікавість – емоційний вияв пізнавальних потреб людини, основа 

творчості, проявляється у ставленні до нового, мотивує і збільшує 

працездатність. Інтерес до людей допомагає налагоджувати і підтримувати 

добрі стосунки.  

Радість – це емоційне вираження щастя. Стосунки між людьми 

зміцнюються, коли вони наповнені радістю та інтересом. Радість полегшує 

соціальні контакти, відновлює енергію.  

Здивування (подив) – різке підвищення нервової стимуляції, що виникає 

внаслідок несподіваних подій. Виникнення цієї емоції сприяє миттєвій 

орієнтації всіх пізнавальних процесів на об’єкт, що викликав подив. Ця емоція 

швидко виникає і зникає, спрямована на виживання.  

Гнів – бурхлива реакція на обмеження автономності, супроводжується 

станом «хаосу». Коли людина починає розуміти, що її автономності щось 

загрожує, швидко концентрується на тому, як позбутися небажаного 

вторгнення, яке стало причиною хаосу. Для чого нам потрібний гнів? Як 

зазначає Ч. Дарвін, гнів «додає сили м’язам і водночас енергію – волі». Це 

справедливо і для тваринного світу, і для соціуму. Гнів мобілізує енергію, щоб 

захистити себе, відстояти свою свободу, подолати перешкоди. В джунглях 

гнів є головним чинником виживання, оскільки з’являється кожен раз, коли 

виникає загроза нападу, обмеження свободи. У соціальному середовищі з 

розвитком свідомості вчимося нападати на проблеми символіч но. Гіркий 

досвід свідчить, що за спалахом гніву наступає довгий період 

«перефразування» ситуації: «Я міг би це сказати», «Чому я не зробив так…». 

Види прояву гніву: як постійний стан душі (гнівлива людина); прихована 

злість, що не демонструється; образа – це також внутрішній гнів; гнів як 

спалах люті, що виявляється у грубих, неввічливих словах та вчинках; 

злопам’ятність.  

Горе (страждання, сум) – реакція на життєву втрату, супроводжується 

відчуттям «порож нечі». Допомагає усвідомлювати значущість тих, кого 

любимо, згуртовує людей.  
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Відраза («відвернення» – негативна реакція на їжу) – одна з емоцій та 

чуттєвих реакцій людини на щось огидне за смаком. Відраза, огида, 

презирство, зневага на всій земній кулі виражаються мімікою та жестами, що 

демонструють відкидання або дистанціювання від не приємного предмета, 

бажання позбутися від когось чи від чогось.  

Презирство/сором – найтоксичніші емоції. Не кожен може зізнатися навіть 

собі, не говорячи про інших, що переживає емоцію презирства чи сорому. 

Л. Стюарт описує презирство/ сором як «функцію оцінки, коли ми вважаємо 

інших або себе неповноцінними. Ці емоції ма– ють величезний потенціал, 

який примушує нас переглядати своє ставлення до себе і стосунків з іншими». 

Сором – це емоція, що виникає у людини при здійсненні вчинків, що 

суперечать нормам моралі; переживається як обтяжливе занепокоєння, 

незадоволення собою, засудження своєї поведінки. Відчуття сорому виникає і 

при спогаді про принизливий вчинок, здійснений у минулому. Сором мотивує 

бажання сховатися, зникнути, має виразні тілесні симптоми – почервоніння, 

опускання очей тощо. Сором – це емоція, яку нам найважче дозволити собі 

переживати. Тому іноді люди маскують ці емоції іншими.  

Провина – емоція, схожа на сором, оскільки також виникає у результаті 

неузгодження очі– куваної та реальної поведінки. Однак сором може 

з’являтися внаслідок будь–яких помилок, вина ж виникає при порушеннях 

морального чи етичного характеру, при чому в ситуаціях, в яких людина 

відчуває особливу відповідальність.  

Страх – емоція, що виникає в ситуаціях реального або передбачуваного 

лиха, загрози біологічному або соціальному існуванню людини, реакція на 

«невідоме». Емоція страху в основі інстинкту самозбереження допомагає 

мобілізувати ресурси організму і швидко при– йняти рішення щодо 

порятунку: втекти або напасти. Почуття страху може змінюватися від 

неприємного передчуття до жаху.  

Решта емоцій вважаються комплексними. Наприклад, співчуття – це 

поєднання печалі й любові; в ревнощах приховані любов, ненависть і 
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заздрість; пригніченість – складна комбіна ція сорому і суму; ненависть 

охоплює огиду та гнів. Емоціям і почуттям властива полярність, за різних 

обставин вони можуть виявлятися протилежно: «радість – горе», «любов – 

нена висть», «симпатія – антипатія», «задоволення – незадоволення». Природа 

не забезпечила нас особливою кнопкою, що дозволяє відключати емоції в тих 

ситуаціях, коли не хочемо їх переживати. В цьому є сенс. Якби ми змогли 

відключити емоції, наше життя стало б нудним, нецікавим і небезпечним. 

Емоції визначають якість нашого жит тя. Якщо ми функціональні та 

благополучні, емоції, переважно позитивні, якщо ж ні – вони 

«переміщаються» до негативного полюса.  

Рефлексія «Ідея»  

Мета: підвести підсумки роботи заняття та отримати зворотній зв’язок від 

учасників. 

 Опис. Учасникам пропонується написати на листочках різних кольорів 

відповіді на такі запитання: Що корисного для вас було на занятті? Які 

враження від роботи в групі? Яка ідея народилася під час тренінгу? Учасники 

зачитують і розміщують свої відповіді поруч із кожним з трьох малюнків. 

Усмішка по колу Ведучий просить учасників почергово передати по 

ланцюжку усмішку. Дякує учасникам за творчу роботу. Ця вправа не потребує 

обговорення.  

Домашнє завдання: І. Опрацювати техніку ідентифікації емоції за 

тілесними реакціями; засвоїти словник емоцій. Протягом наступного тижня 

записуйте в таблицю:  

• незвичні ситуації (розмова із неприємною вам людиною, несправедлива 

критика на вашу адресу, складна ділова зустріч, страшний фільм…);  

• тілесні реакції, фізичні прояви (прискорилося дихання, виникло 

напруження у нижній частині щелепи, напруження у плечах, виступив піт, 

уповільнилася чи прискорилася мова тощо);  

• емоцію, яку переживаєте в конкретний момент. День тижня Незвична 

ситуація Тілесні відчуття Що я відчуваю в тілі? Емоції Яку емоцію 
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переживаю? Ваше завдання – ідентифікувати і зрозуміти свої емоції, не треба 

змінювати їх. Вони не можуть бути «правильними» або «неправильними». 

Якщо емоція виникла, вона для чогось потрібна.  

Отже, в першу чергу будьте чесними з собою. Інколи одного усвідомлення 

емоції може бути досить для того, щоб розсіяти або збільшити емоційну 

реакцію. З часом ви переконаєтеся, що інтенсивність негативних емоцій 

зменшується, а сила приємних відчуттів, навпаки, збільшується. Виконання 

цієї вправи дасть вам можливість бачити різні нюанси у своїх реакціях і 

відчувати свої емоції. А згодом почнете краще володіти своїми емоціями, 

називаючи їх.  

ІІ. Емоційний аналіз дня. Намалювати коло з кількома сегментами, в яких 

зазначити сфери діяльності, наприклад: сім’я, навчання, робота, хобі, 

спілкування з друзями тощо. Поряд з кожним сегментом написати емоції, які 

переживали протягом дня на роботі, вдома, під час спілкування. Бажано 

використовувати словник емоцій для більш точного їх визначення. Які емоції 

протягом дня переважають? 

 

ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ ТА УСПІХУ У ЖИТТІ 

Тренінг розвитку самооцінки та успіху у житті. – Режим доступу: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=r

ja&uact=8&ved=0ahUKEwiG9aqMlI3YAhUPalAKHfo4CB0QFggnMAA&url=htt

p%3A%2F%2Frokraylicey.at.ua%2Fblog111%2Ftrening_rozvitku_samoocinki_ta_

uspikhu_u_zhitti.doc&usg=AOvVaw3pXDIq_ZtTMfdMrYhy4yAk 

Мета: розвиток вмінь працювати в команді, підвищення рівня групової 

згуртованості 

Тема. Емпатія (2 години) 

1. Знайомство. Вправа «Я – квітка» 15 хвилин 

Мета: створити умови для ефективної роботи. 
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Тренер пропонує назвати своє ім’я і квітку, з якою учасник асоціює себе у 

професійній діяльності. Наприклад, мене звати Людмила, у своїй професійній 

діяльності я асоціюю себе із квіткою–семицвіткою, тому що … 

2. Вправа «Очікування». 5–7 хвилин 

Учасникам групи на липких аркушах у вигляді зернят необхідно записати 

свої очікування від своєї роботи та роботи групи у тренінговому занятті. Потім 

презентують очікування та приклеюють «зернята» на плакаті із зображенням 

зеленого лугу. 

3. Правила роботи в групі. 15 хвилин 

Мета: визначити правила продуктивної роботи групи під час тренінгу, 

створити сприятливий психологічний клімат; створити відчуття захисту; 

усвідомлення особливостейспілкування в групі, сприяння організації 

ефективногопростору для особистісного розвитку учасників групи. 

Для того, щоб досягти гармонії в роботі, необхідно виробити правила, 

якими будуть керуватись учасники. Група методом «Мозкового штурму» 

встановлює правила ефективної взаємодії, відповідаючи на запитання: «Що 

потрібно зробити для того, щоб робота в групі була ефективною?» 

Матеріали: аркуші паперу А4, фломастери. 

Орієнтовними правилами роботи в групі можуть бути наступні: 

1. Спілкування на основі довіри. Важливо, щоб учасники максимально 

довіряли один одному. Створення атмосфери довіри можна почати з 

пропозиції прийняти єдину форму звертання один до одного на «ти». Це 

психологічно ставить усіх в рівні позиції, в тому числі і ведучого, незалежно 

від віку, соціального статусу, життєвого досвіду т. д. 

2. Спілкування за принципом «тут і тепер». Під час заняття 

аналізуються ті процеси, думки, емоції, відчуття, які проявляються під час 

занять, тим самим забороняється обговорення ситуацій минулого та 

проектування майбутніх ситуацій. Дане правило дозволить кожному учаснику 

сконцентруватись на власних емоціях, думках, розвинути навички 

самоаналізу. Важливо вміти говорити про свої актуальні відчуття і думки. 
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Розвинена рефлексія допомагає людині бути самокритичною, краще пізнавати 

себе і власні особистісні особливості, а також розуміти стани інших членів 

тренінгової групи. Тому під час занять всі говорять лише про те, що турбує їх 

саме зараз, і обговорюють те, що відбуваєтьсяз ними у групі. 

3. «Я–висловлювання». Для більш відвертогоспілкування під час занять 

варто відмовитись від безособового мовлення, яке допомагає приховувати 

власну позицію і, тим самим, уникати її усвідомлення. Тому ми замінюємо 

висловлювання типу: «Більшість людей вважає, що...» — на таке: «Я 

вважаю.що...» тощо. Це передбачає відмову від безадресних суджень про 

інших. 

4. Бути щирим у спілкуванні. Учасники групи намагатьсяговорити лише 

про те,що відбувається у групі. Якщо немає бажання висловитись щиро і 

відверто, краще промовчати. Це правило означає відверте висловлюваннясвоїх 

почуттів стосовно до дій інших учасників і до самого себе. Той, хто дає 

оцінку, повинен проявити толерантність до іншого. 

5. Конфіденційність. Все, що відбувається під час занять, ні в якому разі 

не розголошується. Ми впевнені втому, що ніхто не розповість про 

переживання людини, проте, чим вона поділилась. Це допомагає нам бути 

щирими, сприяє саморозкриттю. Ми довіряємо один одному і групі в цілому. 

6. Бути активним та нести відповідальність за результати роботи у 

групі. Це норма поведінки, увідповідності з якою ми в будь–яку хвилину 

реальновключені в роботу. Активно дивимось, слухаємо, відчуваємо партнера 

і колектив в цілому. Потрібно пам'ятати, що ефективність роботи тренінгової 

групи залежить від внеску кожного її члена та необхідності працювати 

нетільки для себе, на вирішення власних проблем, а й на інших, так як 

допомога іншому є спосіб пізнати себе. 

7. Правило «СТОП!» Той член групи, який не бажає відповідати на 

будь–яке запитання, брати участь у будь–якій грі, процедурі з причини 

небажання бути щирим або з причини неготовності до відвертості, має право 

сказати «Стоп!» і таким чином виключити себе з участі в процедурі.Проте це 
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правило бажано використовувати по можливостірідко, так як воно обмежує 

людину у пізнанні себе. 

8. Повага до того, хто говорить.Коли висловлюється хтось із учасників, ми 

його уважно слухаємо, даючи можливість сказати те, що він бажає. Не 

критикуємоі визнаємо право на висловлення своєї власної думки. Правило 

передбачає неможливість переривати того, хто говорить. 

9. Неприпустимість безпосередніх оцінок людини. Під час обговорення 

того, що відбувається, ми оцінюємо не учасника, а лише його дії і поведінку. 

Ми не використовуємо висловлювання типу: «Ти мені не подобаєшся», а 

говоримо: «Мені не подобається твоя манераспілкування». 

Цей перелік правил може бути доповнений тими, які зазначили самі 

учасники тренінгової групи. 

Підчас прийняття правил роботи групи, тренер уточнює у учасників групи 

зміст кожного правила (що саме вкладають в значення того чи іншого 

правила). 

4. Вправа «Я в променях сонця» 15 хвилин 

Мета: формування відчуття внутрішньої стійкості, гармонізації та довіри 

до самого себе. 

Кожен член групи протягом 2–3 хвилин на аркуші паперу малює сонце. В 

центрі кола учасник записує власне ім’я (можна записати займенник «Я»), а на 

променях – свої сильні сторони, або те, що любить, цінує і приймає в собі, або 

ті якості, які дають відчуття внутрішньої впевненості і довіри до себе в різних 

ситуаціях. 

За бажанням учасники групи презентують «сонечка». 

При обговоренні вправи учасникам групи необхідно відповісти на 

запитання: «Чому виконувалась дана вправа?», «Що дало виконання цієї 

вправи?». Тренер звертає увагу на те, що особистісні якості є основою 

формування професійно значущих якостей пракпозитичного психолога. 

5. Вправа «Мій дракон, мої недоліки». – 25 хвилин 



 267 

Мета: вироблення вмінь аналізувати та виділяти негативні сторони своєї 

особистості та обирати шляхи боротьби з ними. Ведучий розповідає 

учасникам про те, що в кожного є «свій дракон» – це наші недоліки, які 

заважають нам жити, але з якими ми примирюємось.Учасникам пропонується 

намалювати «свого дракона» і назвати його в цілому і кожну голову окремо. 

Після виконання завдання учасники придумують історію про те, як вони 

переможуть своїх драконів. Бажаючі можуть об'єднуватись в групи і 

придумувати загальну історію, але і драконів, і героїв має бути стільки ж, 

скільки членів групи. Для написання історії відводиться 25 хвилин. Потім 

бажаючі розповідають або показують свої історії. 

6. Вправа «Мій всесвіт». – 10 хвилин 

Мета: вироблення вмінь аналізувати свою «Я»–концепцію; формування 

позитивної «Я»–концепції. Учасникам роздаються аркуші для малювання. В 

центрі аркушу треба намалювати сонце і в центрі сонячного кола написати 

велику букву «Я». Потім від цього «Я» – центру всього всесвіту – намалювати 

лінії до зірок і планет: моє улюблене заняття; мій улюблений колір; моя 

улюблена тварина, гра, одежа, музика; мій улюблений звук, запах; мої 

улюблені пори року; що я більше за все на світі люблю робити; місце, де я 

більше всього на світі люблю бувати; мій улюблений співак чи група; мої 

улюблені герої; я відчуваю в себе здібності до ...; людина, від якої я в 

захопленні більше всього на світі; краще всього я вмію; я знаю, що я зможу; я 

впевнений в собі, тому що... 

Ведучий говорить про те, що «зоряна карта» кожного показує – у всіх 

багато можливостей, багато того, що робить кожного із нас унікальними, і 

того, що для всіх нас є загальним. Тому ми потрібні одне одному, і кожна 

людина може добитись в житті успіху. 

7. Розминка «Поміняйтесь місцями ті, хто …». 5 хвилин 

8. Вправа «Очікування». 5 хвилин 

Мета: визначити, наскільки реалізувались очікування кожного учасника. 



 268 

Учасникам групи пропонується на липких аркушах у формі квітки 

записати, наскільки реалізувались їхні очікування, презентувати та приклеїти 

на аркуші із зображенням лугу. 

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема. Відповідальність (2 години) 

Мета: навчити сприймати рішення не лише як завершення подій, а й як 

початок нового ланцюга вчинків. 

Завдання: 

1. Допомога учасникам у пізнанні своєї особистості; 

2. Відкриття можливостейдо самопізнання та самореалізації; 

3. Розвиток навичок конструктивного спілкування; 

4. Усвідомлення та використання внутрішнього потенціалу для прийняття 

відповідального рішення; 

5. Підвищення самооцінки, розвиток вмінь долати життєвих труднощів, 

прийняття себе як неповторної особистості; 

6. Сприяння виробленню адекватних життєвих цілей та усвідомлення 

можливостей їх реалізації. 

«Чародій і горіхи” (10 хв.) 

Мета: представити неупереджене бачення відповідальності. 

Інструкція: до уваги учасників пропонується притча «Чародій і горіхи”. 

«Якось одному візиру захотілося горіхів. І їх йому принесли цілий горщик. 

Візир засунув руку у горщик і захопив цілу жменю горіхів. Але витягнути 

руки з горщика не зміг, як він не намагався. У цілому палаці ніхто не 

наважувався дати йому пораду. Тоді він наказав привести до нього першого, 

хто буде проходити повз його палац. І скоро до нього привели простого 

селянина. Той розпитав, що трапилося, і порадив, щоб візир розтиснув трохи 

кулак у горщику. Візир так і зробив, і зміг випростати руку з горщика. «Ти 

справжній чарівник”, – сказав він селянину”. 

Обговорення: про що ця притча? Яким чином у ній звічить тема 

відповідальності? 
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Види відповідальності (10–20 хв.) 

Мета: ознайомити учасників з різними видами відповідальност. 

Інструкція: тренер робить пояснення щодо теми заняття з акцентом на 

різних видах відповідальності. 

Відповідальність – це визнання себе автором певного вчинку і прийняття 

на себе його наслідків. 

На думку французького професора філософії Дідьє Жюліа, існує 

відповідальність людини за себе, за інших та за прий няття іншими певних 

рішень. Відповідальність за себе можна проілюструвати притчею про 

полководця і пироги. У ній розповідається про те, як один полководець 

програв битву і переховувався у хатині лісника. Жінка лісника попросила 

полководця пригледіти за пирогами, які вона поставила у піч. Полклводець 

задумався про своє горе, поразку, безславність свого теперішнього існування, 

забув про доручення жінки, і пироги згоріли. Тоді полководець подумав про 

те, що кожному треба займатись своєю справою, діяти, приймати рішення. 

Діяти, а не плисти за течією подій. 

Відповідальність за інших проілюстровано у «Маленькому принці” 

Антуана де Сент–Екзюпері, коли при зустрічі з Маленьким Принцем Лис 

сказав, що ми відповідальні за тих, кого приручили. 

Людина несе відповідальність за вчинок, здійснений свідомо і саме нею, 

здійснений свідомо, але не обов’язково саме нею, здійснений нею, хоча вона 

цього і не бажала, вчинок, здійснений не нею власноруч і поза її бажанням, але 

від неї залежала можливість уникнути здійснення цього вчинку (наприклад, у 

транзактній теорії Е.Берна, описується ситуація за участю Жертви, 

Переслідувача і Посередника). 

Відповідальність може виявлятися на трьох рівнях: раціональному, коли 

людина вважає себе відповідальною, емоційному, коли людина відчуває себе 

відповідальною, вольовому, коли особа діє з позиції відповідальної людини. 
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Після вступного слова тренер пропонує учасникам представити у вигляді 

діаграми міру кожного виду відповідальності у власному стилі 

відповідальності. 

Вважаю себе : 

 Відповдальним 

 Дію з позиції відповідальної людини 

 Відчуваю себе відповідальним 

Обговорення: з яким кольором у вас асоціюється відповідальність? Чому, 

на вашу думку, навіть згадка про відповідальність створює у людей відчуття 

чогось складного, важкого і небажаного? 

Вправа»Незакінчені речення» (15 хв.) 

Мета: самоаналіз та самопізнання в області відповідальності. 

Інструкція: учасникам пропонується дописати, закінчити такі речення: 

1. Бути відповідальним для мене означає… 

2. Деякі люди відповідальніші за інших, це люди, які… 

3. Безвідповідальні люди – це… 

4. Свою відповідальність стосовно інших людей виявляю через… 

5. Вид відповідальності, який є найбільш тяжким для мене – це… 

6. Відповідальну людну я впізнаю за… 

7. Чим сильніша моя відповідальність, тим більше я… 

8. Я б побоявся нести відповідальність за… 

9. Бути відповідальним стосовно себе – це… 

10. Я несу відповідальність за… 

Далі учасники порівнюють на «сумісність” зміст тверджень № 1 та № 9, 

тобто чи у реченні № 1 було сказано, що бути відповідальним означає в т.ч. 

бути відповідальним і за себе; № 1 і № 4 (чи вияв відповідальності у 

твердженні № 1 має спільне з виявом відповідальності зокрема стосовно 

інших?; № 1 і № 6 (серед ознак відповідальної людини є такі, за якими ми самі 

виявляємо відповідальність); № 8 і № 9 (чи не боялися б ми нести 

відповідальність за самих себе); № 4 і № 8 ( чи боїмося нести відповідальність 
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за інших?); № 4 і №6 (чи очікуємо ми від інших якоїсь «іншої” 

відповідальності?). 

Обговорення: учасники по черзі зачитують продовжені ними речення та 

коментують, спираючись на запропоновані критерії для порівняння. 

 Вправа»Формула відповідальності» (20–30 хв.) 

Мета: ознайомити з особистіснимуявленням про відповідальність. 

Інструкція: учасникам пропонується дискусія з приводу таких 

висловлювань: 

Відповідальність – це можливість зробити так, як хочеш сам. 

Відповідальність – це створення причини подальшого успіху. 

Після дискусії учасники отримують завдання: представити власне 

розуміння відповідальності формулою.У ній можуть бути використані різні 

символи: вербальні, геометричні фігури, хімічні, фізичні, математичні 

символи тощо. Усі складові формули мають бути пояснені, як і загальне 

розуміння відповідальності, виходячи із зазначеної формули. 

Обговорення: всі учасники представляють авторські формули 

відповідальності та інтерпретують їх. 

Вправа» Вибір відповідальності» (10–15 хв.) 

Мета: навчити приймати відповідальність як власну особистісну рису. 

Інструкція: тренер зачитує переліки, що стосуються особливостей відчуття 

відповідальності та відповідального ставлення. 

Коли я відчуваю відповідальність, я… 

Виправляю 

Захищаю 

Рятую 

Контролюю 

Переймаюся почуттями 

Не слухаю 

Відчуваю втому 

Відчуваю тривогу 
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Відчуваю страх 

Відчуваю неврівноваженість 

Турбуюся про рішення 

Турбуюся про деталі 

Турбуюся про обставини 

Турбуюся про те, щоб не помилятися 

Турбуюся про виконання 

Коли я відповідально ставлюся, я… 

Демонструю співпереживання 

Демонструю розуміння 

Підбадьорюю 

Ділюся 

Конфліктую 

Слухаю 

Відчуваю врівноваженість 

Відчуваю свободу 

Відчуваю усвідомленість своїх дій 

Відчуваю самоцінність 

Турбуюся про людину 

Турбуюся про почуття 

Турбуюся разом з людиною 

Порадник, який супроводжує інших 

Вірю, що моєї присутності поруч з іншим цілко достатньо 

Я думаю, що людина сама відповідає за власні вчинки 

Учасники тренінгу уважно вивчають обидва переліки і підкреслюють у 

бланку вправи «Незакінчені речення» ті слова або словосполучення, які 

вказують саме на переживання відповідальності або на відповідальне 

ставлення. У своїх записах учасники роблять висновок про те, що їм більше 

притаманне – відчуття відповідальності чи відповідальне ставлення (дії). 
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Далі учасники оформлюють два переліки, у яких відображають, що їм 

подобається і що не подобається у своєму стилі відповідальності (види 

відповідальності, форми вияву тощо). 

Обговорення: у чому більше позитивних моментів – у відчутті 

відповідальності чи у відповідальному ставленні? Як би ви прокоментували 

ідею про те, що зріла людина у першу чергу характеризується умінням діяти 

відповідально? Які висновки ви зробили щодо вашого стилю вияву 

відповідальності? У яких ситуаціях саме ваша стратегія відповідальності може 

бути найбільш ефективною? 

 

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ «Я – ЛЮДИНА, МОЄ ЖИТТЯ 

ПРЕКРАСНЕ!» 

Тренінгове заняття «Я – людина, моє життя прекрасне!». – Режим 

доступу: 

https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1AOHY_ruUA708UA709&ei=WVc0

Ws–ZJ8XXwAL38ZaICw&q=Тренінгове+заняття+»Я+–+людина% 

Мета: формування активного усвідомлення учасниками широкого кола 

своїх можливостей, своєї активної позиції в їх реалізації; виховання 

усвідомлення взаємозв'язку в житті наших можливостей і наших здібностей; 

навчання визначати власні духовні цінності та їх вплив на життя; підвищення 

самооцінки, формування життєвих цінностей. 

Обладнання: невелика свічка, яка б символізувала життя, сині та рожеві 

папірці за кількістю учасників, два аркуші ватману; фломастери; кольорові 

олівці; кольоровий папір; ножиці.  

Епіграф: «Будь собою. Інші ролі вже зайняті»  

Оскар Уальд 

Хід заняття 

Вступне слово: Сьогодні ми поговоримо про наше з вами життя, наші 

здібності та можливості й вибір, який нам доводиться робити в житті.  
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Життя... Воно прекрасне. І творить його людина. Але життя прожити – не 

поле перейти. Щасливий той, хто лічить зорі в небі. Щасливий тому, що має 

свою зорю, яка світить йому все життя.  

Мені хочеться згадати відомі слова В. Маяковського «...Прислухайтесь, 

якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно». Так, справді потрібно. 

Піднесіть, будь-ласка, руку, хто ніколи не бачив зоряного неба? Таких серед 

нас немає. І, мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б не любила дивитися 

в зоряне небо. Існує повір'я, що коли народжується людина, у небі спалахує 

зірка. Також, вдивляючись у високе зоряне небо, ви, можливо, намагаєтесь 

відшукати там себе, інколи навіть не усвідомлюючи, що зі своїм народженням 

кожен отримує безцінний дар – життя.  

Тема нашого тренінгу «Я – людина, життя прекрасне!»  

І. Вправа «Знайомство «Віконечко» 

Мета: розвивати вміння короткої самопрезентації. 

Усі учасники сидять півколом. Учасники одержують стікери у вигляді 

віконечка, де пишуть своє ім’я, школу, в якій працює учасник, найкращу рису 

характеру, хобі. Після цього кожний учасник проводить презентацію 

свого віконечка. 

ІІ. Прийняття правил роботи в групі  

Мета: визначити правила продуктивної роботи групи під час 

тренінгу, створити сприятливий психологічний клімат. 

Аби досягти гармонії в роботі, необхідно виробити правила роботи, 

якими будуть керуватися учасники. 

Наприклад: відкритість, принцип «тут і зараз», не критикувати, 

активність, повага, довіра, регламент, правило піднятої руки, 

обговорення не людини, а проблеми, слухати й чути, почуття гумору 

тощо. 

ІІІ. Вправа «Святковий салют»  

Мета: визначити очікування й одержати зворотний зв'язок. 
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Учасникам пропонується на стікерах кількома словами написати 

свої очікування від тренінгу. Потім по черзі наклеїти їх на плакат із 

зображенням салюту, при цьому озвучуючи свої думки. 

- Я сподіваюся, що ваші очікування виправдаються! 

ІV. Вправа «Коло асоціацій» 

- Скажіть, які асоціації виникають у вас зі словом «життя»? Ви будете 

висловлювати свої думки, а я запишу це на променях нашого сонця. (Добро, 

любов, діти, …) 

- Від кого буде залежати ваше життя? (Від нас самих, кожна людина 

вирішує як їй жити, …) 

Висновок. Життя дуже багатогранне, це – яскравий світ, але для кожного 

він особистий та особливий. 

V. Вправа «Символ життя» 

Запалюють свічку, яку передають з рук у руки з коментарем. 

– Уявіть, що ця запалена свічка – наше життя. Потримайте її в своїх руках, 

передайте тому, хто праворуч з вами. Проаналізуйте свої відчуття.  

Запитання для обговорення: 

– Що ви відчували, коли тримали свічку в своїх руках? 

– Чи хотілося вам її віддати? 

– Чи виникав страх, що свічка згасне? 

Висновок. Коли свічка знаходилася у ваших руках, лише ви вирішували, 

вона горітиме чи згасне. Так само вирішувати тільки вам, яким буде ваше 

життя. 

VІ. Вправа «Як розпорядитися своїм життям» 

( На дошці висить плакат з малюнком дерева) 

Як ви гадаєте, які найважливіші речі існують у нашому житті, на які варто 

витрачати свій час, сили, інші ресурси.  

(Учасники висловлюють свої думки, ведучий записує це на кроні дерева. Це 

можуть бути такі слова: сім 'я, навчання, друзі)  
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Така пишна крона можлива лише тоді, коли є не менш сильна коренева 

система – наші здібності й можливості. Знову ж таки, на ваш погляд, що 

потрібно для того, щоб реалізувати наші інтереси, бажання.  

(Учасники промовляють, а ведучий записує на корінні. Наприклад: знання, 

кохання, гроші) 

Висновок: тепер ви самі можете побачити, що одного без іншого не може 

бути, що роль нас самих у житті нашого дерева дуже велика, і що наші 

можливості багато в чому залежать від наших виборів і нашої поведінки 

VІІ. Вправа «Мій портрет у променях сонця» 

Спробуйте відповісти на запитання: «Чому я заслуговую поваги?». Щоб це 

зробити, намалюйте сонце, у центрі сонячного кола напишіть своє ім'я, а 

уздовж променів напишіть свої переваги, все гарне, що ви про себе знаєте. 

Ви самі себе оцінили. «Самооцінка – це здатність людини чесно, з 

любов'ю і по гідності оцінювати себе».  

Кожна людина має свої критерії самооцінки. Людина з високою 

самооцінкою відчуває себе щасливою, здатна долати труднощі. Якщо 

самооцінка у людини низька, то вона відчуває безпорадність, безсилля і 

самотність. Всі болі людини, її проблеми – все це результат низької 

самооцінки, яку людина не змогла ні усвідомити, ні змінити.  

VІІІ. Притча «Два верблюди» 

Йдуть пустелею 2 верблюди. Втомилися. Зупинилися. Один верблюд 

дивиться на іншого, а потім як плюне на нього. 

– За що? За що ти на мене плюнув? За те, що я кожен день працюю без 

води, без їжі? Плюю на себе, тягаю вантажі… і за це ти на мене плюнув? – 

сказав постраждалий верблюд 

– Ти на себе плюєш – і іншим хочеться. 

Обговорення. 

Те, якої думки людина про себе, залежить від того, наскільки вона себе 

приймає, вірить у себе та свої можливості. Люди, які почуваються щасливими, 
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вважають, що їх люблять, що вони потрібні, що до них добре ставляться інші, 

що вони здібні й їх цінують. Вони мислять позитивно. 

Ти можеш почуватися щасливим, будувати гарні стосунки з іншими 

людьми, якщо навчишся поважати себе. 

Ті люди, які навчилися себе поважати, як правило, приймають й інших. 

Тобто, якщо ти гарної думки про себе, то будеш добре думати про інших, і 

навпаки. 

Людина, що не цінує себе, підсвідомо налаштовується на те, що інші не 

будуть її цінувати, і внаслідок цього поводиться таким чином, що, дійсно, її 

немає за що цінувати. Люди починають відвертатися від неї. З іншого боку, 

людина, що приймає себе, налаштовується на те, що інші теж до неї добре 

ставляться. 

Той, хто не любить себе, не може щиро любити інших. 

ІХ. Експрес-тест на визначення самооцінки.  

Учасники отримують бланки для виконання тесту і згідно інструкції 

роблять відмітку у бланку. 

Тест. 

Ти спокійно сприймаєш конструктивну критику? 

Ти легко сходишся з людьми? 

Ти відверто і відкрито показуєш свої відчуття? 

Ти цінуєш близькі стосунки з людьми? 

Ти готовий сміятися над своїми помилками і вчитися на них? 

Ти шукаєш можливості спробувати себе в чомусь новому? 

Для тебе важливий твій фізичний стан? 

Ти довіряєш собі? 

Ти радієш за інших, коли вони досягають успіху? 

Якщо ти на більшість питань відповів «так», у тебе здорове і адекватне 

сприйняття себе. 

Діагностика самооцінки 
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Букву «Я” потрібно поставити в один з цих кружечків. 

Якщо «Я” буде стояти в першому чи в другому кружечку – висока 

самооцінка. 

Якщо «Я» буде стояти в сьомому чи в восьмому кружечку – низька 

самооцінка. 

Яким би не був рівень твоєї самооцінки, ти завжди можеш поліпшити 

його. Потрібно вчитися думати про себе добре. Це необхідно, тому що 

самосприйняття впливає на твій спосіб життя. При високій самооцінці людина 

відчуває себе успішною, здатною вчитися і працювати. Людина відчуває себе 

улюбленою і потрібною. Формування самооцінки відбувається постійно. 

Підвищення самооцінки, формування позитивного уявлення про себе можливо 

і необхідно в будь–якому віці! 

Х. Вправа «Художник»  

Потрібно швидко намалювати на небі «Сонце» або «Хмаринку» 

«Сонце» малюють ті люди, котрі задоволені життям, впевнені, позитивно 

налаштовані, сміливі, рішучі, оптимістичні, почуваються щасливими. А 

«Хмарки» – це люди, котрі невпевнені у собі, або занадто перебільшують свої 

сили і можливості, не задоволені життям, і тому таким людям потрібно 

більшого прагнення до щасливішого життя. Але це все є прояви нашої 

індивідуальності, настрою та налаштованості на життя.  

Але чи може людина бути щасливою, коли відчуває себе хмаркою? Існує 

безліч підтверджень, що думка зумовлює в людині певні психологічні та 

фізіологічні зміни. Так, негативні думки пригнічують, а позитивні – навпаки, 

надихають. Ви, мабуть, і самі помітили: коли думаєте про можливу невдачу, 

справді Вас може спіткати невдача. Або, іноді боїтеся чогось, і воно таки 

трапляється з Вами. Якщо Ви вважаєте, що Ви непомітні і не гідні уваги, 
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безталані і нікому не потрібні або нікому не подобаєтеся, знайте: Вас справді 

не помічатимуть. Але все залежить від Вас!  

ХІ. Вправа «Хто я?» 

Виберіть, будь ласка, одну фігуру, ту, яка, на ваш погляд, щонайкраще 

відбиває вашу сутність або до якої вас інтуїтивно притягує. Відповідно до 

вашого вибору ви належите до одного з п'яти типів людей. 

Трикутник. Людина, упевнена в собі. Швидко міркує, заповзятлива, 

зазвичай її цікавить насамперед кінцевий результат. Вона швидко розмовляє, 

швидко приймає рішення, завжди готова ризикнути й не боїться «нерозумно» 

виглядати в очах інших людей. 

Квадрат. Для ухвалення рішення такій людині потрібна чимала кількість 

даних, безліч фактів і цифр. «Квадрати» полюбляють логічні аргументи й супе-

речки. Вони через силу витримують прямий погляд і намагаються ретельно 

все перевірити кілька разів, перш ніж приймуть рішення. «Квадрат» може 

виявитися людиною повільною, яка відкладатиме справу з дня на день, нізащо 

не бажаючи приймати рішення, якщо їй здається, що бракує якоїсь істотної 

інформації. 

Коло. Таким людям хочеться, щоб усі навколо були щасливими. Зазвичай 

«коло» говірке й емоційне. Його внутрішній орієнтир – настрій у групі, і воно 

нерідко знає найдрібніші деталі особистого життя всіх її членів і взагалі добре 

розуміється на людях. Людина – «коло» вміє бути уважною й нерідко 

виявляється гарним керівником, хоча найчастіше становить серйозну про-

блему для власного начальства, тому що вимагає 

Прямокутник. До категорії «прямокутників» потрапляють аж ніяк не всі, 

а лише люди, у житті яких наразі відбувається щось дуже серйозне: людина 

збирається змінити роботу або її перевели на інше місце, хоча й у тій самій 

компанії, можливо, вона втратила роботу або в неї що–небудь сталося вдома, і 

ця обставина змушує її цілком змінити спосіб життя. 

Зиґзаґ. Люди творчі, зазвичай легко збуджувані, безладні, навіть хаотичні. 

Вони орієнтовані переважно на ідеї та здатні уважно слухати вас лише дуже 
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короткий час. Якщо на роботі або в житті вам доводиться мати справу з 

людиною типу «зиґзаґ», навіть не намагайтеся перетворити його на «квадрат». 

Нічого не вийде. Таким людям, як правило, дуже важко працювати в чітко 

впорядкованій обстановці. І якщо ваша компанія переповнена творчими 

особистостями, виділіть їм окреме приміщення, де вони зможуть працювати 

всі разом! 

 

 

 

 

Йдучи життєвим шляхом, ми весь час вчимося. Це навчання неможливо 

пройти теоретично, його пізнають лише на власній практиці. В житті і це 

потрібно знати людині про себе. 

Немає людини, життя якої складається абсолютно щасливо. Чому? Бо в 

житті завжди є труднощі. Через них має пройти кожен. Якщо ж людина ніколи 

не зазнавала ніяких проблем, вона перестає бути людиною.  

ХІІ. Притча «Про життя» 

 Одного разу віслюк впав у колодязь і почав голосно кричати, закликаючи 

на допомогу. На його крики прибіг господар віслюка і розвів руками – 

витягнути тварину з колодязя було неможливо. 

Тоді господар вирішив так: «Віслюк мій вже старий, йому недовго 

залишилося, а я все одно хотів купити нового молодого віслюка. Цей колодязь 

зовсім засох, і я давно вже хотів засипати його і вирити новий. Чому б відразу 

не вбити двох зайців – засиплю я старий колодязь, і віслюка заодно закопаю». 

Недовго думаючи, він запросив своїх сусідів – всі дружно взялися за 

лопати і стали кидати землю в колодязь. Віслюк одразу зрозумів, що до чого і 

почав голосно кричати, але люди не звертали на нього увагу й мовчки 

продовжували кидати землю в колодязь. 

Дуже швидко віслюк замовк. Коли господар заглянув у колодязь, він 

побачив, що кожен шматок землі, який падав на спину віслюка, він струшував і 
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притоптував ногами. Через деякий час віслюк опинився нагорі й вискочив з 

колодязя. Так от... 

... Можливо у вашому житті було багато різних неприємностей, і в 

майбутньому життя буде посилати вам все нові і нові. І всякий раз, коли на вас 

впаде черговий ком, пам'ятайте, що ви можете стряхнути його і саме завдяки 

цьому піднятися трохи вище. Таким чином, ви поступово зможете вибратися з 

самого глибокого колодязя. 

Кожна проблема – це камінь, який життя кидає в вас, але ступаючи цими 

каменям, ви можете перейти бурхливий потік. 

Запам'ятайте 5 простих правил: 

1. Звільніть своє серце від ненависті – простіть всіх, на кого ви були 

ображені. 

2. Звільніть своє серце від хвилювань – більшість з них даремні. 

3. Ведіть простий спосіб життя і цінуйте те, що маєте. 

4. Віддавайте більше. 

5. Очікуйте менше. 

ХІІІ. Очікування «Святковий салют»  

Що цікавого, важливого дав вам тренінг? Напишіть на стікерах у 

вигляді зірочок. Якщо ваші очікування здійснилися, то ми побачимо 

гарний святковий салют.  

ХІV. Підбиття підсумків 

Читання вірша «Когда мне встречается в людях дурное» 



 282 

ТРЕНІНГИ 

 

Програма тренінгу з ефективного спілкування для підлітків 

 

«Формування у підлітків навичок спілкування, адекватного типу поведінки 

у конфлікті та зниження агресивності» 

Мета: Розвиток навичок спілкування, формування толерантного ставлення 

до людей та уміння конструктивно виходити з суперечливої ситуації. 

Завдання: 

– розвиток емоційної сфери: формування уміння розрізняти емоції, називати 

й виражати їх; 

– формування навичок встановлення контактів; 

– закріплення впевненості у собі; 

– розвиток уміння слухати та розуміти інших; 

– навчити стримувати свої агресивні вияви; 

– одержання знань щодо конструктивного відстоювання своєї позиції; 

– формування позитивного ставлення до ровесників. 

Етапи програми: 

1. Розвиток емоційної сфери підлітків та вмінь керувати емоціями. 

2. Зниження рівня агресивності. 

3. Формування комунікативних навичок. 

4. Формування навичок знаходити конструктивний вихід з конфліктної 

ситуації. 

Організація занять 

Тренінги проводяться один раз на тиждень по 1,5 години. 

Структура тренінгу 

I. Розминка. Мета: розминка учасників, їхнє емоційне входження у 

тренінгові заняття. 

II. Основна частина: психологічні вправи, етюди, пантоміма, рольові та 

рухливі ігри, криголами. Після кожної вправи – рефлексія. 
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III. Розслаблення (розрядка). Мета: вихід із психологічної атмосфери, 

яка виникла під час основної частини заняття. 

І етап 

«Знайомство» 

Учасники поділяються на пари. Ведучий дає 5 хвилин на завдання. За цей 

час кожен має розповісти партнерові про себе і навпаки. Після цього один підліток 

стає за спиною другого, кладе руки йому на плечі і знайомить з групою. Розповіді 

про партнерів здійснюються по колу за годинниковою стрілкою. 

«Прийняття правил групи» 

Шляхом спільних обговорень створюються правила і одразу записуються на 

великому аркуші наперу.  

 

«Слухаємо себе» 

Це вправа на ауторелаксацію. Учням пропонують зручно влаштуватись і, 

заплющивши очі, «зазирнути» в середину себе — побачити свій настрій. Після 

того, як виконали інструкцію і відкрили очі, вони мають уважно роздивитися 

малюнки, на яких зображені певні емоції і визначити свій настрій. Потім – 

намалювати його. Далі треба розділити сторінку навпіл: в одній колонці 

намалювати ті емоції, які їм подобаються, а в другій – ті, що не подобаються. 

«Я реальне і я ідеальне» 

Ведучий пропонує учасникам намалювати себе такими, якими вони є 

насправді, і такими, якими б вони хотіли бути. 

«Чарівна крамниця» 

Ведучий запитує учасників, які риси характеру їм притаманні. Потім 

пропонує уявити, що вони знаходяться в чарівній крамниці, де він –продавець. 

Кожен учасник може обміняти риси (мудрість, сміливість, чесність, тощо), яких, 

на його думку, забагато і ними можна поділитися з іншими, або ті, яких не 

вистачає. «Покупець» здає свої риси, а «продавець» цікавиться, чи є те, чого 

потребує «покупець», і скільки він міг би дати взамін. 

«Глибоке дихання» 
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Дихання заспокоює нервову систему і гасить емоції. Коли ми глибоко 

дихаємо, то позбуваємося думок, що нас хвилюють, відчуваємо, що можна 

контролювати свої думки, а не підкорятися їм. 

Глибоко вдихніть носом, порахуйте до восьми, після чого повільно 

випускайте повітря через рот (губи напівстулені), при цьому рахуйте до 

шістнадцяти або більше, так довго, як зможете. Відчуйте, як зникає напруження. 

Криголам «Мій День народження» 

Ця вправа показує важливість мови тіла. Учасника пропонують стати в 

шеренгу: 

а) за знаком зодіаку; 

б) за порами року народження. 

Важливо підтримувати для цього дружню й теплу атмосферу, 

підбадьорювати учасників, наголошувати на вдалому використанні технік 

ефективного спілкування. 

«Поділитися гарним настроем» 

Якщо в когось із підлітків поганий настрій, інші «дарують» йому частинку 

свого гарного настрою: тримаючи долоні відкритими, говорять щось приємне. 

«Усмішка по колу» 

Діти, взявшись за руки, усміхаються по черзі одне одному. 

ІІ етап 

«Нетрадиційне привітання» 

Учасники ходять по кімнаті й за командою ведучого при зустрічі вітаються: 

а) долонями; 

б) колінками; 

в) чолом; 

г) боком. 

«Повітряні кульки» 

Ведучий демонструє дітям повітряні кульки. Одна з них надута дуже 

слабко, друга – середньо, а третя — дуже сильно. Учасникам пропонують 

поміркувати над тим, що може з кожною кулькою статися (вона може луснути або 
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«прожити» довше), і потім застосувати цей приклад, використавши правило: 

«Переповнення будь–якими емоціями, насамперед негативними, для людини так 

само небезпечне, як занадто багато повітря в кульці». 

«Камінець у чобітку» 

Тренер розповідає дітям історії, коли камінець потрапляє до чобіт. Спочатку 

він не відчувається, а потім з'являється рана, починає боліти. Ця ситуація 

порівнюється з конфліктом. Висновок – завжди корисно говорити про свої 

проблеми одразу ж, як ви їх відчули. Потім кожен учасник має сказати: «У мене 

камінець у чобітку», – і розповісти про те, що в цю мить його турбує. Якщо все 

гаразд, треба сказати так: «У мене немає камінця у чобітку». 

«Розбита склянка» 

Підліткам пропонується уявити ситуацію, коли розбивається склянка, і 

поміркувати, як змінити те, що сталося. 

«Розбита склянка» – це щось таке, що нас засмучує, але що ми не можемо 

змінити. 

Після обговорення потрібно дійти висновку, що у світі є багато речей, які ми 

не в силах змінити, але ми можемо змінити ставлення до них. 

«Малюємо злість» 

Учасникам пропонують намалювати свою злість так, як вони її уявляють, а 

потім знищити малюнок або розкласти багаття і спалити власну злість. 

 «Я ображаюсь, коли...» 

Кожен по колу закінчує це речення. Ведучий запитує: «У кого ще подібні 

ситуації викликають образу?» Після цього обговорюють найтиповіші ситуації, які 

викликають образу, причини їх виникнення та способи звільнення від них. 

Рухівка «Рубка дрів» 

Кожному учаснику пропонується уявити в руці сокиру та п'ять дерев'яних 

полін. Рубати треба починати за командою тренера. Цей прийом допомагає 

поліпшити настрій та звільнитися від агресії, яка накопичилася за день. 

Гра «Дражнилка» 
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Ведучий пропонує підліткам згадати випадки, коли вони дражнять одне 

одного, або захищаються від тих людей, які кажуть їм щось неприємне. Тренер 

розповідає, як правильно поводитися у ситуації, коли до тебе починають 

чіплятися. «Спочатку порахувати до 10, а потім знайти щось приємне у тому 

образливому слові, яким тебе обзивають». Потім тренер каже щось образливе 

кожному з учасників, а вони, в свою чергу, мають виконати наведений приклад. 

«У смітник» 

Учасникам пропонують написати (або намалювати) на папері свої погані 

думки (ті, що заважають). Далі порвати папір на шматки і викинути на смітник. 

             Релаксація «Сонечко і хмарка» 

Ведучий пропонує сісти якомога комфортніше, зробити глибокий вдих і 

видих. Відчути, як з кожним вдихом і видихом хвиля спокою покриває тіло... 

Уявити, що знаходишся на березі моря, сонце світить яскраво, шепоче лагідний 

вітерець. Але вмить сонечко сховалося за хмарку, відчувається свіжість. Треба 

напружитися для того, щоб розігрітись. Сонце знову з’явилося, стало дуже 

спекотно. Тебе розморило на сонечку, розслабилось усе тіло, руки, ноги... 

Гра «Чарівне закликання сердитої людини» 

У цій грі діти вчаться використовувати альтернативні варіанти сварки. 

Тренер пропонує дітям ходити по кімнаті в хаотичному порядку під музику. Коли 

музику вимикають вони мають негайно спинитися, повернутися до людини, яка 

знаходиться ближче за всіх, і казати їй слова сердитої людини: «блин», або «хто 

зна що!»(вони можуть обрати будь–яке) Висновок: Якщо ти злишся, то краще 

сказати слова сердитої людини». 

«Струсни невдачі» 

Тренер пропонує підліткам згадати, як струшується мокрий пес (як він 

трусить головою, спиною,ногами), і спробувати зробити ті самі рухи. При цьому 

можна гарчати. Таким чином, діти позбавляються неприємних відчуттів. 

III етап 

«Компліменти» 
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Учасники, сидячи у колі, обмінюються компліментами за годинниковою 

стрілкою. 

«Малювання удвох» 

Учасники групи у парах, тримаючись у двох за олівець, повинні без слів 

намалювати й підписати малюнок. 

«Місток» 

Ця вправа – взаємодія в парах. На підлозі малюють дві паралельні лінії на 

відстані 30 см – це міст. Під ним – річка. З різних боків до моста одночасно 

підійшли дві особи, їм треба зрозуміти один одного без слів і розійтися на 

вузькому місточку. Наступити на лінію – означає зірватися вниз. Вправа 

передбачає роботу зі зміною партнерів у парах. Після цього обговорюють, з ким із 

партнерів кожен почувався надійно і впевнено. 

«Донеси воду» 

Учасники сідають у коло спиною до центру і заплющують очі. Тренер 

запускає по колу тарілку, наповнену водою. Завдання гравців: обережно, не 

розливши води, і при цьому без слів, не встаючи з місця, передати один одному 

тарілку. 

«Світе мій, люстерко, скажи...» 

Усі учасники поділяються на пари. Один запитує іншого: «Світ мій, 

люстерко, скажи та всю правду розкажи. Чи я у світі всіх миліше, красивіше та 

біліше?», а другий відповідає: «Ти без сумніву чарівна. Ти ...» – далі він каже те, 

що знає про свого партнера. 

            «Чи вміємо ми слухати?» 

Члени груп поділяються на перший–другий. Перші номери виходять за 

двері і отримують завдання розказати, як вони сьогодні провели ранок (тема може 

бути різноманітною). Другі номери отримують завдання не слухати своїх 

співрозмовників і будь–яким чином показувати свою незацікавленість тим, про що 

розповідає партнер; але після того, як ведучий подасть сигнал (наприклад, плесне 

в долоні), вони повинні виявити надмірну зацікавленість розмовою. 



 288 

Після закінчення вправи перші номери діляться своїми враженнями та 

обговорюють уміння, якими необхідно оволодіти, щоб стати хорошими 

співрозмовниками. 

«Зіпсований телефон» 

П’ять учасників виходять з приміщення. Ведучий запрошує одного з них і 

починає розповідати цікаву історію з багатьма деталями (іменами, датами) Потім 

запрошує наступного. Перший передає максимально детально розповідь ведучого. 

Той після прослуховування тексту в свою чергу передає зміст іншому. 

«Плече до плеча» 

Двоє учасників сідають плечима один  до одного і розмовляють на вільну 

тему впродовж 3–5 звилин. Після цього вони діляться своїми враженнями. Чи 

легко їм було розмовляти? 

«Наполегливість – опір» 

Учасники діляться на пари. Один з них щось вимагає, а другий вказує на 

причину, чому він змушений відмовити. Гра закінчується, коли одному з 

учасників вдається переконати іншого. Після закінчення учасники обговорюють, 

що допомагало відстоювати свою думку, а що заважало. 

«Прохання» 

Члени групи обирають учасника, який виконуватиме прохання інших. Вони 

почергово звертаються до нього з будь–яким проханням. Наприклад, відчини, 

будь ласка, вікно. Учасник відповідає: «Я відчинив». Той, хто просив, має 

відповісти: «Дякую». Якщо він забуде такі слова, то сам починає виконувати 

команди інших. 

«Я тобі дарую» 

Пара учасників сідає в центрі кола. Перший учасник називає ім’я партнера і 

говорить, що йому дарує. Наприклад: «Оксано, я тобі дарую місяць на небі». 

Партнер повинен подякувати, назвати ім’я першого учасника, повторити, що він 

подарував, і сказати, що сам дарує у відповідь. Гра закінчується, коли в когось з 

учасників не вистачить фантазії на наступний подарунок або він забуде назвати 

ім’я партнера, перелічити подарунки чи переплутає їх послідовність. 
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IV етап 

Вправа зі «Здоровчиком» 

Передаючи  Здоровчика (м’яку  іграшку)  учасники  виголошують 

привітання групі, свої почуття, думки, які в них є на цей момент. 

«Відкрите серце» 

Ведучий дає першому учаснику вирізане з червоного картону велике серце. 

Підліток має розповісти, що він відчуває, коли його дражнять чи сміються, або не 

помічають і запропонувати свої методи боротьби з подібними ситуаціями. Коли 

він усе розповість, серце передається по колу. 

«Капелюх» 

Учням пропонують роздивитися деякі емоції людини і намалювати ті, які їм 

найбільше до вподоби. Після цього підлітків ознайомлюють з такою ситуацією: 

«Пан А випадково залишив свого капелюха на кріслі, а пан В, не помітивши 

капелюха,сів на нього». Ситуація програється у парах. Кожному дається картка із 

зображенням певної емоції, відповідно якої він має зіграти свою роль. Наприклад: 

«А – оскаженілий. В – винний; або А та В радісні, щасливі!». 

« Відкритий конфлікт» 

Двом бажаючим пропонують змусити іншу людину виконати певні дії. 

Наприклад, вийти з кімнати, зняти окуляри, відкрити вікно тощо. Перемагає той, 

хто  виконає завдання. Той, хто  програє, вибуває. Його місце займає наступний. 

«Драбинка» 

У цій вправі партнери вступають у конфліктний діалог. Перший говорить 

щось суперникові. Другий відповідає йому виразом з кількох слів. Потім – знову 

перший. Кожний наступний вираз має бути на тон вищий, але кричати не треба. 

Програє той, хто не зможе підвищити тон, знайти вираз, який перевершить 

останній вираз партнера. 

Досвід здобуття місця у групі може бути корисним для невпевнених у собі 

підлітків, «невидимих», дітей, для тих , кого не приймає група. 

«Як висловити образу і незадоволення» 
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Ведучий заздалегідь готує листівки з образами, характерними для певного 

віку. На них записані: 

а) роль того, хто ображає; 

б) роль ображеного, який реагує агресивно; 

в) роль ображеного, який реагує невпевнено; 

г) роль ображеного, який реагує з почуттям власної гідності. 

Завдання: з’єднати частини листівок в одне ціле і розіграти сценку для 

всіх. Кожна група показує різні типи реагування на ту саму ситуацію. 

«Заборонений плід» 

Члени групи почергово показують, як вони поводитимуться із зовнішніми 

нормами поведінки. «Заборонений плід» кладеться на стілець, що стоїть у центрі 

кімнати. Кожен має підійти до стільця і показати, Ідо він зробить із «забороненим 

плодом». 

«Чарівність» 

Учасникам пропонують написати таємну записку кожному членові групі, у 

якій описуються його «риси чарівності». Обов’язково слід написати, де вона (він) 

живе; стати в коло й створити зірку, простягнувши руки у центр кола й тихесенько 

пройтися під звуки повільної музики. Записки спочатку складіть усі разом, а потім 

кожний шукає «Послання» до себе. 

Криголам «По той бік дороги» 

Учасники стають посеред кімнати, в центрі якої проходить уявна дорога. 

Тренер називає твердження. Ті підлітки, які погоджуються з цими висловами, 

мають перейти на праву сторону дороги, а хто ні – на ліву. При цьому слід, щоб 

учасники звернули увагу на те, хто з ними по один бік дороги. Можливі 

твердження: 

а) я маю старшу сестру; 

б) мене дратують люди; 

в) я люблю хурму. 

Заключна гра «Чарівна зірка» 
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Тренер розповідає дітям історію: «Колись, дуже давно, жила на світі Зірка, 

їй було прикро, що на неї ніхто не звертає уваги, і вона вирішила піти до мудреця. 

Прийшовши, вона запитала: «Чому мене не помічають?» чаклун відповів на це, що 

світло зірок гасне, коли поряд є сонце, і запропонував їй жити на небі, з’являючись 

лише вночі. Він також попередив, що там холодно й страшно. Але Зірка нічого не 

злякалась, і чаклун за її хоробрість за її бажання дарувати людям світло, зробив 

подарунок: не одна Зірка стала жити на небі, а багато–багато нових зірок 

з’явивилися там, щоб їй не було самотньо. Та щоб навіки зберегти пам’ять про 

Зірку, мудрець подарував кожній людині її дочку – маленьку зірочку». Далі 

ведучий просить відгадати, де ж ці зірочки? (У кожному з нас). 

Тому, підійдіть сюди, і створіть одну велику зірку. Станьте в коло. Зробіть 

коло таким тісним, щоб, коли кожний з вас протягне руку до середини кола, 

створилася зірка. Ця зірка дуже тепла, тому що вона готова дарувати своє світло, 

зігріваючи сяйвом своєї доброти всіх навкруги. Кожен з вас має своє особливе 

світло, але кожен з вас також приймає й світло інших. Всі разом ви склали одну 

велику зірку, світло якої набагато яскравіше, ніж кожного окремо. Покажіть, як 

ваша чудесна велика зірка повільно рухається на небі (діти пересуваються 

маленькими кроками під музику). 

 

Використані джерела: 

Комунікативний тренінг для підлітків. URL: http://szenki.in.ua/index.php/vse–dlia–

vchytelia/treninhy/455–komunikatyvnyi–treninh–dlia–pidlitkiv (дата звернення: 

18.11.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

http://szenki.in.ua/index.php/vse-dlia-vchytelia/treninhy/455-komunikatyvnyi-treninh-dlia-pidlitkiv
http://szenki.in.ua/index.php/vse-dlia-vchytelia/treninhy/455-komunikatyvnyi-treninh-dlia-pidlitkiv
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Програма корекції шкільної тривожності та агресії у підлітків 

 

Мета: зниження в підлітків рівня шкільної тривожності до стану норми з 

контролем результату й закріпленням позитивного ефекту до кінця корекційної 

програми та через 6 місяців. 

Завдання: 

1. Зниження тривожності та скутості школярів. 

2. Формування в учнів віри у свої сили й можливості. 

3. Розширення можливостей школярів, формування в них необхідних знань, 

умінь і навичок для підвищення результативності шкільної діяльності та зниження 

рівня тривожності. 

4. Формування адекватної самооцінки в підлітків. 

5. Формування розуміння мобілізуючої ролі певного рівня тривожності у 

вирішенні проблем і складних життєвих ситуацій. 

6. Розвиток уміння контролювати рівень тривожності. 

7. Підготовка вчителів і батьків до виконання ними завдань корекції. 

Предмет корекції: емоційна сфера підлітків. 

Методи корекції: ігротерапія, проективний малюнок, психо–гімнастика, 

методи поведінкової корекції. 

Засоби корекції: ігри, вправи, бесіди, прийоми неігрового типу, спрямовані 

на зниження рівня тривожності. 

Очікувані результати: зниження рівня тривожності, підвищення 

самооцінки, розвиток комунікативних здібностей. 

Етапи корекції: 

I. Діагностичний. 

II. Настановний. 

III. Корекційний. 

IV. Етап оцінки ефективності корекційного впливу. 

І. Діагностичний етап 

Мета: діагностика особливостей розвитку підлітків; виявлення параметрів, 
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що потребують корекції; формування загальної програми психокорекції. 

Корекційна робота з підлітками проводиться шкільним психологом (на базі 

школи) або практичним психологом (на базі іншої установи) з метою зниження 

рівня тривожності в учнів і кращої їхньої адаптації до шкільного життя. Роботу на 

базі школи бажано проводити окремо за різними паралелями учнів. Даний етап 

припускає індивідуальні заняття з підлітками для того, щоб іще більше не 

підвищувати рівень тривожності й дати можливість школяреві звикнути до 

спілкування з психологом. 

Заняття 1 

Заняття присвячене знайомству з класом і проведенню тестування на 

виявлення підлітків із підвищеним рівнем шкільної тривожності. Для цього 

використовується Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філліпса. На 

цьому занятті також доцільно провести соціометричне дослідження для 

визначення статусу кожного учня в класі. 

Заняття 2 

Заняття присвячене індивідуальному знайомству з підлітками, рівень 

шкільної тривожності яких вищий від норми. Заняття передбачає завоювання 

довіри школяра, усунення скутості у спілкуванні й остраху говорити про себе. Для 

визначення емоційного стану пропонують виконати малюнок (кольоровими 

олівцями) без якоїсь певної тематики, тобто намалювати те, що хочеться в даний 

момент. 

Наприкінці заняття учневі пропонують завдання на визначення його 

самооцінки (Експериментальне дослідження самооцінки особистості). 

Заняття 3 

Заняття передбачає індивідуальну бесіду з метою не тільки виявлення 

основних факторів, що сприяють підвищеній тривожності підлітка, а й можливості 

їхнього усвідомлення учнем, а також, щоб поговорити про наболіле й 

виговоритися. Бесіда допоможе також визначити коло тих людей (однокласники, 

батьки, вчителі), що викликають почуття тривоги, для наступної роботи з учнями. 

Вправа «Не подобається – подобається» 
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Психолог просить підлітка поділити чистий аркуш паперу на дві половини й 

записати відповіді на запитання: 

1) що мені не подобається у школі; 

2) що мені не подобається вдома; 

3) що мені не подобається взагалі в житті. 

Відповіді на ці запитання учень записує в лівій частині аркуша. Після цього 

пропонують серію позитивних запитань, відповіді на які записуються в правій 

частині аркуша: 

1) що мені подобається у школі; 

2) що мені подобається вдома; 

3) що мені подобається взагалі в житті. 

Підлітки розповідають спочатку про те, що їм не подобається, потім — про 

те, що їм подобається у школі, вдома й у житті. Важливо дотримуватися 

послідовності відповідей: спочатку негативні, потім позитивні, показавши, що не 

так уже й погано все в житті. 

Далі школяреві пропонують тест Виявлення типу темпераменту (Айзенк). 

Заняття 4 

Дане заняття заключне на етапі діагностики. 

Спочатку підліткові пропонується Методика діагностики міжособистісних 

відносин Т.Лірі для виявлення типу відносин, що переважає у малих групах. Потім 

проводиться бесіда, мета якої — підготувати школяра психологічно до роботи у 

групі, заспокоїти його хвилювання, надати впевненості в собі й віри в те, що 

групові заняття допоможуть подолати труднощі розуміння, спілкування, 

непевності, побороти тривогу і страх. 

II. Настановний етап 

Мета: викликати бажання взаємодіяти та співпрацювати з психологом, 

внести зміни у своє життя; зняти стан тривоги, страху, скутості; підвищити 

впевненість у собі й розкутість. 

Настановний етап припускає зняття стресу, напруженості та скутості в 

підлітка шляхом розслаблення, тобто опанування учнем методів релаксації. Цей 
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етап важливий також тим, що повинен установити повну й абсолютну довіру 

школяра до психолога, закріпити віру в те, що позитивні зміни в житті можливі й 

до них потрібно прагнути. І наступний важливий підсумок даного етапу — 

встановлення довіри та взаєморозуміння між членами групи, зняття емоційної 

напруженості підлітків.  

Заняття 5 

Заняття присвячене знайомству школярів між собою. І навіть якщо підлітки 

знайомі – це можливість по–новому глянути один на одного. Школярі сідають у 

коло. Психолог пояснює учням, що вони разом будуть зустрічатися на 

спеціальних заняттях, які не схожі на шкільні уроки. На заняттях будуть грати, 

малювати, ділитися своїми проблемами й радощами, вчитися розуміти один 

одного, допомагати й підтримувати. 

Учасники групи ознайомлюються з правилами групової взаємодії: 

1. Участь у вправах, іграх та інших видах діяльності – добровільна. 

2. Слухати товаришів потрібно мовчки, не перебивати й не коментувати. 

3. Критикувати вчинок, а не людину, причому в дуже м'якій формі, бажано з 

конкретною порадою даному учасникові групи. 

4. Говорити тільки те, що думаєш і відчуваєш сам, а не перефразувати 

думки інших. 

5. Не обговорювати поза групою те, що відбувається в ній. 

1. Гра «Знайомство» 

Мета: можливість вийти з власного «Я», подивитися на себе по–іншому й у 

перспективі стати іншим. 

Кожному учасникові групи пропонують назвати себе власним або 

вигаданим ім'ям, і тільки назване ім'я фігуруватиме у спілкуванні. Вибір імені 

говорить про те, як підліток сприймає своє Я. 

2. Малювання на тему «Моє ім 'я» 

Мета: невербальне символічне вираження змісту обраного імені. 

Після того, як усі учасники групи назвали свої імена, підліткам пропонують 

подумати й намалювати малюнок «Моє ім'я», що у вигляді символів або образів 
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відображав би зміст обраного імені. Після виконання малюнка проводиться 

обговорення робіт. 

3. Рухлива гра «Море хвилюється» 

Мета: визначення емоційного стану й передача його невербальними 

засобами; краще знайомство з учасниками групи; створення позитивного 

емоційного фону; корекція нетерплячості. 

Група обирає ведучого, який повертається спиною до інших і вимовляє 

слова: «Море хвилюється раз». На рахунок «три» школярі повинні завмерти в 

незвичайній позі. Ведучий по черзі підходить до кожного учасника гри, включає 

його й намагається відгадати, кого й у якому емоційному стані він зобразив. Потім 

кожен гравець сам пояснює, що він хотів зобразити. При цьому група обов'язково 

аналізує виразні невербальні засоби передачі образу (міміка, погляд, жести, 

положення тулуба, стиснуті кулаки тощо), оцінює наскільки вдалим був цей вибір. 

Гра вчить розрізняти й читати емоційний стан інших людей, адекватно передавати 

свій стан. Гра також коригує нетерплячість, виховує стриманість. Керівникові 

групи варто звернути увагу на те, страшних, агресивних чудовиськ чи слабких, 

зляканих тварин зображували учасники групи. 

4. Вправа «Слухаємо себе» 

Мета: розвиток здатності до релаксації, уміння слухати себе й визначати 

свій настрій; уміння діагностувати емоційне самопочуття учасників групи. 

Школярам пропонують сісти в зручній позі, заплющити очі, розслабитися й 

прислухатися до себе, ніби зазирнути в себе, й подумати: що кожний відчуває, 

який у нього настрій. Через кілька хвилин усі учасники групи по черзі 

розповідають, не розплющуючи очей, про те, як вони почуваються і який у них 

настрій. Вправа дає змогу діагностувати емоційне самопочуття підлітків, 

сприйняття ними форм і методів роботи групи. 

5. Вправа «Подаруй усмішку» 

Мета: навчитися знімати скутість обличчя за допомогою усмішки, 

підтримувати усмішкою, бажати добра навколишнім; створити і підтримувати 

позитивний емоційний фон; усувати страхи. 
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Психологові варто пояснити підліткам значення усмішки у житті та 

самопочутті людини. Напруження м'язів не тільки відображає, а й формує поганий 

настрій, утому, негативні емоції. Мають бути напруженими тільки ті м'язи, що 

необхідні, всі інші повинні бути розслабленими. Цілком розслаблена людина 

стирає всі негативні емоції. Усміхайтеся! За серйозного виразу обличчя напружені 

17 м'язів, в усмішці – 7. Фізіологічний сміх – це вібрація й масаж, що знімають 

напруження. Усмішка покращить настрій вам і навколишнім, для усмішки 

шукайте приводу, провокуйте усмішку. 

Усі учасники групи беруться за руки і дарують один одному усмішки: 

кожен підліток повертається до свого сусіда праворуч або ліворуч і, побажавши 

йому чогось гарного, усміхається. Той у свою чергу посміхається наступному 

сусідові і т.д. 

Керівник групи цікавиться враженнями школярів від заняття, дякує групі за 

роботу й запрошує на наступну зустріч. 

Заняття 6 

1. Релаксаційний комплекс «Контраст» 

Мета: навчання методів релаксації, зняття відчуття тривоги, хвилювання, 

емоційного напруження. 

Найпростіший спосіб відпочити полягає в тому, що спочатку напружують і 

втомлюють м'язи, потім різко розслаблюються. 

1 частина комплексу 

– Зобразіть нудьгуючих людей: руки покладіть на коліна, кисті вільно 

опустіть, корпус нахилений уперед, голова опущена. Заплющте очі. Вдихніть 

носом вільно та неглибоко. Видихніть, звертаючи увагу на свої відчуття від 

проходження повітря на видиху. Вдих, видих – пауза. Подихайте так, роблячи 

акцент на видихові. 

– Зосереджуємо увагу на ногах. Підніміть пальці й напружте м'язи ніг. 

Тільки ніг! Напружте м'язи ніг – іще й іще – зніміть напруження. Напруження на 

вдиху, релакс на видихові. 

– Переходимо до мускулатури тулуба. Напружте м'язи стегон і тазу— вдих, 
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при цьому живіт утягується й опускаються ребра. Тримайте в напрузі м'язи до 

втоми. Під час видиху розслабтеся. Повторіть. 

– Переходимо до мускулатури плечового пояса. Підніміть плечі якнайвище, 

напружте їх, тільки плечі, – відпочиньте на видиху. Напруження, релакс. 

– Закиньте голову назад до почуття напруги — на видиху опустіть голову на 

груди. Ще раз. 

– Тепер – руки. Стисніть кисті в кулаки. Відпочиньте. Напружте м'язи рук. 

Розслабтеся. 

– Заплющте очі, стисніть губи, стисніть зуби – розгладьте ваше обличчя. 

2 частина комплексу 

– Тепер уся ваша мускулатура розслаблена, очі заплющені. Уважно 

внутрішнім поглядом перегляньте всі групи м'язів. Ваші ноги, тулуб, плечі, руки, 

обличчя – усі м'язи тіла приємно розслаблені. 

– Ви відпочиваєте. 

– Ви відчуваєте приємне відчуття спокою. 

– Ви спокійні, абсолютно спокійні. 

– У вас гарний настрій. 

– Ви спокійні й упевнені у собі. 

– Побудьте в цьому приємному стані спокою. 

3 частина комплексу 

– Ви добре відпочили. Настав час відновити активність мускулатури. 

Дихайте, зосередившись на вдиху. Вдих – видих. Я буду рахувати від 10 до 0, і з 

кожною цифрою почуття свіжості й бадьорості стане охоплювати вас усе більше й 

більше. 

– Піднімаючи носки, напружте м'язи ніг на вдиху. Видих. Порухайте 

ногами. Ви відчуваєте сили у ногах. Десять. 

– З невеликим зусиллям напружте м'язи стегон і тазу. Хвиля свіжості 

охопила весь ваш тулуб. Прогніться. Дев'ять. 

– Із задоволенням знизайте плечима. Ще раз. У плечах – відчуття бадьорості 

й свіжості. Знизайте плечима ще. Вісім. 
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– Зробіть кілька рухів головою вгору–вниз, ліворуч–праворуч. Приємне 

відчуття м'язів тіла, що рухаються. Сім. 

– Порухайте руками, злегка стисніть кисті в кулаки. Шість. 

– Напружте губи, зуби. Оживіть м'язи обличчя. П'ять. 

– Усе ваше тіло відчуває потребу в русі. Ви бадьорі й повні сил. Зробіть 

розминальні рухи всіма частинами тіла. Чотири. 

– Усе ваше тіло наповнене свіжістю. Три. 

– Підведіться, станьте навшпиньки. Два. 

– Потягніться руками уверх. Один. 

– Усміхніться, розплющте очі. Нуль. 

– Як ви почуваєтеся? Поділімося враженнями. 

2. Жестові етюди 

Мета: навчитися кращого розуміння учасників групи, передачі своїх думок, 

почуттів і дій жестами, тренування спостережливості; розвитку фантазії. 

Насамперед, керівник група пояснює підліткам, що жест — це важливий 

знак спілкування. Він допомагає точніше зрозуміти мовця. Кожен учасник групи 

одержує завдання передати жестами, без допомоги міміки й мови, певну ситуацію. 

Так, один учасник групи показує жестами закінчену ситуацію, включаючи в 

неї інших членів групи (наприклад, відкриває кран, миє руки, набирає воду в 

долоні й передає її по колу, закриває кран, отримує залишки води з іншого кінця, 

струшує руки). Інші учасники групи показують свої ситуації. 

Наступне завдання – показати колір жестом. Кожен учасник по черзі 

зображує свій улюблений колір жестами, а всі інші відгадують. При цьому не 

можна показувати на предмети подібного кольору. 

3. Бесіда «Наші страхи» 

Психолог запитує школярів, які емоції для них неприємні. Підлітки 

перелічують негативні емоції і якщо не називають страх, психолог нагадує учням 

про нього. Коротко обговорюються особливості емоційного стану, фізіологічні 

відчуття, що виникають під час страху (пришвидшення серцебиття, мурашки по 

тілу тощо). Усі разом згадують фразеологізми, пов'язані з почуттям страху. 
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4. Малювання на тему «Мій страх» 

Після бесіди психолог просить дітей подумати, чого вони більше за все 

бояться, й намалювати свій страх. Це може бути абстрактний малюнок або 

зображення конкретного об'єкта страху, тривоги школяра. Коли виконання 

малюнків довершене, підлітки по черзі коротко пояснюють, чого вони бояться й 

що вони зобразили. Після цього керівник групи пропонує школярам розірвати 

аркуш із малюнком на дрібні шматочки і говорить про те, що тепер кожен із них 

переміг свій страх, що їхнього страху більше не існує, тому що розірвані аркуші 

потраплять у кошик зі сміттям, будуть спалені й від страхів нічого не залишиться. 

Усі учасники групи беруться за руки і дарують один одному усмішки: 

кожен підліток повертається до свого сусіда праворуч або ліворуч і, побажавши 

йому чогось гарного, усміхається. Той у свою чергу посміхається наступному 

сусідові і т.д. 

Керівник групи цікавиться враженнями школярів від заняття, дякує групі за 

роботу й запрошує на наступну зустріч. 
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