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Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 
Денна;4/120 
Заочна 4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 
Денна форма: лекції (18год.), практичні (18год.), самостійна 
робота (84год.) 

Заочна: лекції (4год.), практичні (6год.), самостійна 
робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

дотримуватися вимог законодавства, Статуту Університету; 

відвідувати усі види навчальних занять; вчасно інформувати 

деканат про неможливість відвідувати навчальні заняття, 

складати (перескладати) екзамени, заліки тощо через поважні 

причини; подати підтверджувальні документи, що засвідчують 

поважну причину, яка унеможливила відвідування навчальних 

занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені 

терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час 

виконання індивідуальних завдань творчого характеру 

здобувачі вищої освіти досліджують та аналізують джерела 

представленні в психологічній науковій теорії та практиці, та 

створюють програми соціально-психологічного розвитку 

особистості чи групи. 

mailto:limoroz@udpu.edu.ua


Що будемо вивчати? теоретичні підходи, експериментальні та прикладні 

дослідженнями в галузі психології, методи психодіагностики 

в роботі Визначення психологічних умов 

та процесів, явищ, що характеризують тренінгову діяльність 

та впливають на її ефективність її ведення. 

Чому це треба вивчати? поглиблення знань стосовно природи, сутності, цілей та 

функцій соціально- психологічного тренінгу; ознайомлення 

слухачів курсу з поняттям соціально-психологічного тренінгу 

як психологічного, соціального та культурного феномену: 

усвідомлення психологічних процесів, механізмів та явищ, що 

характеризують різні аспекти тренінгової діяльності, 

здійснення інновацій що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов і вимог. 

Яких результатів можна 

досягнути? 
Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, 

груп, організацій. 

Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг), 

провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати 

якість. 

Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати 

якість. 

Доступно і аргументовано представляти результати 

досліджень у писемній та усній формах, брати участь у 

фахових дискусіях, супервізії. 

Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та 

приймати рішення про звернення за допомогою або 

підвищення кваліфікації. ПР9. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські 

цінності. 

Узагальнювати результати власних наукових досліджень у 

формі наукових звітів різних форм (тез, статей, доповідей, 

презентацій). 

Оцінювати здобутки та визначати й аргументувати 

перспективи власної наукової роботи. 

Здійснювати аналітичний пошук відповідної до 

сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її 

за критеріями адекватності. 

Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни студенти мають 

сформувати, вдосконалити такі soft skils: 

- комунікативні навчички; 
- емоційний інтелект; 



 - стресостійкість; 
- позитивне мислення; 

- вміння керувати емоціями; 

- вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі; 

- володіти емпатією; 
- відповідальність. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати соціальні проблеми. 

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК8. 

Здатність розробляти та управляти проектами. 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології. 

 Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. Здатність 

дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

Здатність самостійно розробляти тренінгові проекти шляхом 

творчого застосування існуючих та генерування нових ідей. 

Для освітньо-професійної програми 

Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих 

ситуаціях. 

Зміст дисципліни Соціально - психологічний тренінг як засіб активного 

навчання. 

Загальна характеристика тренінгових груп, їх учасників 

та ведучого. 

Групові методи і методичні засоби, що 

застосовуються в тренінгу. 
Специфіка конструювання і підготовки тренінгу. 



 Загальна технологія підготовки тренера до 

тренінгової роботи. 

Особливості організації та проведення 

соціально- психологічного тренінгу. 

Cтадії розвитку тренінгової групи та їх характеристика. 

Технологія створення авторських ігор. 

Знання і техніки тренінгової роботи 

Використання різних технік у процесі соціально- 

психологічного тренінгу. 

Обов’язкові завдання Здобувач вищої освіти має опрацювати теоретичний матеріал, 

додаткові питання до лекцій, виконувати практичні, 

самостійні завдання, поточні, модульні та підсумкові 
контролі, розробляти власні проєкти та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами: соціальна 

психологія, психодіагностика, психологічне консультування, 

конфліктологія, вікова психологія. 
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