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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. 
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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 

ефективність її ведення. 

Чому це треба вивчати? Для загальної теоретичної підготовки студентів у розумінні 

психологічної та соціальної природи та феномену 

психологічного тренінгу а також в оволодінні основними 

навичками організації та методики проведення 
психологічного тренінгу. 

Яких результатів можна 

досягнути? 
Оволодіння студентами основними психологічними 

інструментами, ефективними прийомами та техніками 

організації та ведення соціально-психологічного тренінгу. 

Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі 

вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати 

лідерські якості. 

Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та громадській діяльності. 

Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я 

(власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до 

супервізії 

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. 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 до аналізу соціально-психологічних явищ, 

процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, 

розвитку соціальної групи і громади. 

Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, 

особливості та ресурси клієнтів. 

Здатність розробляти шляхи подолання соціальних 

Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із 

врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, 

гендерних, етнічних та інших особливостей. 

Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на 

піднесення соціального добробуту. 

Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і 

програм. 

Здатність організовувати та надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та групову). 

Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту. 

Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

Зміст дисципліни Поняття про психологічний тренінг. Психотренінг як 

сучасний метод практичної                                                     п                с               ихології. 

Теоретично-методичні основи використання 

психотренінгових технологій. 

 Основні методи і методичні засоби, що застосовуються в 

тренінгу. 

Методи оцінювання ефективності тренінгу. 

Вимоги до особистості ведучого тренінгової групи. Специфіка 

моделювання і розробки психологічного тренінгу. 

Техніки ведення психотренінгу. 
Cтадії розвитку тренінгової групи та їх характеристика. 

Фактори ефективної взаємодії учасників в умовах 

психотренінгу. 

Використання різних технік та програм 

психологічного тренінгу. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних 
та самостійних завдань, поточного, підсумкового контролю та 
ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, соціальна психологія, психодіагностика, 

психологічне консультування, вікова                            психологія. 
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