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Результати навчання:

Мати навички обґрунтування дієвих інструментів
мотивування персоналу організації.знати сфери
застосування психотренінгу, види і цілі тренінгу у
сучасній психології;
Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з
метою донесення ідей, проблем, рішень та власного
досвіду в професійній сфері.
Уміти доносити результати діяльності до професійної
аудиторії та широкого загалу, робити презентації та
повідомлення.
Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні
наслідки впровадження власних проектів.
Розуміти психологічні особливості тренінгової групи
та умови ефективності занять;
Розуміти вимоги до підготовки ведучих тренінгових
груп;
Знати особливості складання програми тренінгу та
організацію роботи групи.
Розуміти сфери застосування психотренінгу,види і цілі
тренінгових підходів, правила складання ефективної
тренінгової роботи.
Навички коуч-тренера щодо складання програми
психотренінгу,організовувати роботу групи, добирати
та застосовувати методи тренінгу.

Короткий зміст навчальної
програми:

Мотиваційний тренінг та специфіка його організації
Основні етапи виникнення і розвитку мотиваційного
тренінгу; групова психотерапія, групова психологічна
профілактика, групова психологічна корекція та груповий
психологічний тренінг; тренінг як один з видів активного
навчання; сучасна психологічна практика та роль
мотиваційного тренінгу в ній; основні принципи
мотиваційного
тренінгу;
види
мотиваційного
тренінгу;принципи організації мотиваційного тренінгу;
основні норми і правила, які застосовуються в
мотиваційному тренінгу; попередня підготовка до
організації і проведення мотиваційного тренінгу; вимоги

до учасників мотиваційного тренінгу.
Системний
тренінгу

підхід

до

соціально-психологічного

Системний підхід у відповідності до потреб людини;
основна проблема дослідження ідеї системного підходу у
вітчизняній психології; мотиви створення тренінгів,
мотиви тренера, замовника, учасників, боротьба цих
мотивів; основний зміст роботи тренера над програмою
(сценарним планом) соціально-психологічного тренінгу;
відмінності
планового,
сценарного,
модульного,
проектного, модельного, просторового та процесного
підходів до формування макроструктури тренінгу; mindшар тренінг, моделі mind-map тренінгу: образний,
«павутиння», динамічний, образно-динамічний; основні
підходи
до
створення
тренінгу:
спонтанний,
асоціативний, технологічний; векторні моделі групового
соціально- психологічного тренінгу: модель «парусу»;
моделі дому, піраміди та човна; модель полів;
метафоричні моделі тренінгу: модель плота, модель
мішені, модель потоків, модель квітки.
Соціально-психологічна
Особистість
тренера
тренінгу.

тренінгова
група.
соціально-психологічного

Психологічні
особливості
тренінгової групи.

соціально-психологічної

Аналіз цільової аудиторії; групові норми; групова
динаміка, основні підходи до управління груповою
динамікою;
критерії
та
стандарти
тренінгових
групи;переваги і недоліки групової форми психологічної
роботи;групова згуртованість, негативні і позитивні
чинники, що впливають на рівень групової згуртованості;
якісний та кількісний склад тренінгових груп.
Класифікація основних
Проведення тренінгу.

видів

тренінгових

груп.

Класифікація тренінгових груп; типології тренінгових
методів (за Ж. Годфруа); тактика проведення групового
соціально-психологічного тренінгу та парадигми СПТ (за
І. Вачковим); психодинамічний підхід в СПТ, методи
психодинамічного
тренінгу;
методи
та
моделі
застосування транзактного аналізу в груповому
соціально-психологічному
тренінгу
(Е.
Берн);
психодинамічний підхід (Дж. Морено) в груповій роботі;
поведінковий підхід, методи поведінкового тренінгу;
когнітивний підхід, методи когнітивного тренінгу;
екзистенційно-гуманістичний
підхід,
методи
екзистенційно-гуманістичного
тренінгу;
принципи
проведення
тілесно-орієнтованого
СПТ;
методи

проведення соціально психологічного-тренінгу;
Тренер тренінгу.

ключова

фігура

соціально-психологічного

Тренер як особистість; роль та обов'язки тренера;
взаємодія тренера з групою; методи проведення соціально
психологічного-тренінгу
особливості
професійної
підготовки тренера СПТ в умовах сучасної України:
освіта, досвід, вимоги до сертифікації та акредитації;
організація місць для проведення тренінгів; групова
дискусія;
ігрові
методи
СПТ;
складові
тренерського портфелю; місце та завдання фасілітації в
СПТ; вимоги до міні-лекцій в СПТ; наративні технології
в тренінгу; вправи соціально-психологічного тренінгу та
їх роль; розминки і психогімнастика та їхнє місце у СПТ;
дії
психолога-тренера у непередбачуваних ситуаціях;
методи ведення тренінгу.
Необхідні базові знання з
дисциплін (за потреби):

Загальна психологія

Методи і критерії
оцінювання:

• усне опитування, тестування, презентації, контрольна
робота (заочна форма)
• підсумковий контроль (контрольний захід - залік)
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