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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  обов’язкового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредити /120 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції  (20 год.), практичні (22 год.), 

самостійна робота (78 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (104 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.  

Що будемо вивчати?  Теоретичні підходи, експериментальні та прикладні 

дослідження в галузі психології, методи психодіагностики в 

роботі. Визначення  психологічних умов та процесів, явищ, 

що характеризують тренінгову діяльність  та впливають на її 
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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. 

Яких результатів можна 

досягнути?  
 Оволодіння студентами основними психологічними 

інструментами, прийомами та техніками організації та 

ведення соціально-психологічного тренінгу.  

 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технології. 

 Демонструвати розуміння закономірностей та 

особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

 Розробляти тренінгові програми психологічних 

інтервенцій провадити їх в індивідуальній та  груповій роботі, 

оцінювати якість.  

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.  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність бути критичним і самокритичним.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність працювати в команді 

 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології.  

 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  

 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 

різних джерел.  

 Здатність до розуміння закономірностей спілкування та 

взаємодії між людьми; видів групової динаміки; соціально-

психологічні типів особистості; методів дослідження 

соціальної психології. 



 

 

Розробник                                                                            Лівандовська І.А. 

 Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

 Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

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. Стадії 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 Опрацювати теоретичний матеріал, додаткові питання до 

лекцій, виконувати практичні, самостійні завдання,  поточні, 

модульні  та підсумкові контролі, розробляти власні проєкти 

та ІНДЗ.  

Міждисциплінарні зв’язки загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, 

психологія особистості. 
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Поточний контроль Виконання практичних  завдань, тестові контролі,  оцінка 

якості виконання завдань самостійної роботи. Усне 

опитування, комп'ютерне тестування 

Підсумковий контроль Залік 

 


