
Практичне заняття №1 
Теоретична частина: Використання вправ у тренінговій роботі  

1. Принципи організації вправ.  
2. Послідовність застосування вправ.  
3. Аналіз проблеми або ситуації. 

Практична частина 
Мета: надати студентам можливість більш різнобічно пізнати один одного. Виробити 

вміння помічати індивідуальні особливості людини. Учасникам пропонуються вправи, які 

дають уявлення про процедуру фази знайомства, очікування. Учасники знайомляться з 

методикою «аналізу ситуацій». 
 Учасники можуть, опрацювавши відповідну літературу, запропонувати свої 

варіанти вправ «знайомства». 
 
 Вітання. Учасники стають у дві шеренги і обмінюються різноманітними 

вітаннями, наприклад, обмінюються рукостисканням. 
 Вправа «Криголам» дає можливість розтопити кригу недовіри в аудиторії на 

початковому етапі, а попутно - познайомити учасників, запам'ятати їх імена. 
Навчальне завдання: показати важливість запам’ятовувати імена учасників, труднощі, які 

можуть при цьому виникати. 

Роздати всім по черзі карточки з літерами А, Б, В і т.д. А потім, вже в іншій послідовності, 

карточки з номерами— 1, 2, 3 і т.д. Таким чином, кожний отримає нове ім’я, типу А4, Б7, 

Г15 і т.д. Перевірити, чи всі вловили ідею і запам'ятали нове ім’я. Дати декілька хвилин, 

щоб походити по приміщенню і поспілкуватися. За цей час вони повинні назвати своє 

ім’я якомога більшій кількості учасників і запам'ятати інші імена. Потім можна запитати, 

як вони запам'ятала імена, а той учасник повинен підтвердити його правильність: «Так, я 

Б9». 

Запитання для обговорення: 
1. Чи варто запам'ятовувати імена учасників, з якими ви вперше бачитеся? 
2. Чи вдалося учасникам з першого разу запам'ятати нові імена? 
3. Як повинен до цього ставитися тренер? 
4. Що можна зробити, щоб імена швидше запам'яталися? 
5. Які ще вправи для знайомства можна використати для знайомих між собою 

лідей? 

Мозковий штурм: 
1. Яким чином можна оптимізувати проходження фази знайомства, які прийоми можна 

застосувати на початку роботи?  
2. Як краще, на вашу думку: використовувати на ранній стадії вправи, які пропонує 

тренер, чи дозволити групі застосувати свої варіанти знайомства? 
3. На початку роботи групи характерна наявність тривоги. Як ви гадаєте, яким 

чином можна зменшити напруження учасників та надати можливість для розвитку довіри 

між учасниками, а також між тренером та учасниками? 

3. Вправа «Очікування». Допомагає виявити очікування учасників від занять, курсу 

(тренінгу) вцілому. 
Інструкція: По черзі учасники відповідають на такі запитання: 
Що я маю зробити, щоб отримати те, чого я хочу? 
Чим мені може допомогти група, щоб я міг отримати те, чого я хочу? 
Що повинен зробити викладач (тренер), щоб отримати те, чого я хочу? 
Які цілі я хочу досягнути? 
Чи можемо ми за сьогоднішній час досягнути її? 
Які перешкоди треба побороти в ході роботи (зовнішні. Внутрішні)? 
Які ресурси (вміння, навики, ентузіазм) є у Вас вже? 



Що може помішати вам досягнути цілі? 
Якої підтримки ви потребуєте і від кого? 

4. Аналіз ситуацій: 
1. Учасник говорить, що боїться подивитися на себе зсередини і не хоче виконувати 

вправу, яку групі запропонував ведучий. Що робити в даному випадку? 
2. Один з учасників групи говорить, що минулого разу він почувався некомфортно в 

групі, а цього разу він хоче піти з групи. Як реагувати на цю заяву? Чи станете ви 

звертатися до того, що відбувалося на минулому занятті? 
3. Що ви будете робити, коли учасники надто часто відволікаються від роботи в 

групі? 
 

Практичне заняття № 2 
Теоретична частина: Психологічні основи проведення рольових та ділових ігор в 
тренінгу  

1. Рольові ігри. Типи рольових ігор. Переваги та недоліки рольової гри. 
2. Методика проведення рольової гри. 
3. Історія розвитку ділових ігор 
4. Понятійний аналіз та типологія ділових ігор. 
5. Галузі застосування ділових ігор. 
6. Психологічні основи проведення ділових ігор.  

 
Практична частина 

Мета: ознайомити учасників з особливостями  використання та проведення рольових 

ігор під час тренінгових занять; що потрібно знати для того, щоб провести рольову гру; 

перевагами та недоліками рольової гри в тренінгу. 
Вітання: Учасники стають у дві шеренги і обмінюються різноманітними вітаннями, 

поплескуючи один одного по плечах. 
Очікування учасників. 
Чи є зміни в правилах роботи? 
Розминка.  Вправа «Володар замку». Інструкція. Вправа дозволяє відчути себе лідером, 

особою, наділеною відповідною владою. Учасники повинні уявити, що заняття групи 

проходить в якомусь старому замку. По черзі кожен з учасників уявляє себе його володарем. 

Водночас усі інші грають ролі знаті при дворі. Учасник, який сідає на уявний трон, розповідає 

всім про свої методи керування володіннями, свої закони, ставлення до тих, хто порушує 

закон, ставлення до підлеглих. 
Запитання для обговорення: 

• Що відчував той, хто сидів на місці володаря? 
• Що відчували інші учасники під час того, як вони були знаттю? 
• Хто невдоволений своїм перебуванням на місці володаря? Хто хотів би змінити 

закони свого володіння? 
Рольова гра «Соціограма» 
Мета – соціометричне вивчення стану групи. Час – 10-15 хвилин на виконання власне 

вправи (інструктаж, підготовка, репетиції можуть зайняти значно більше часу залежно від 

рівня підготовленості тренера і групи, можливо – стільки ж, можливо – до 30 хв.). Розігрування 

групових ролей широко застосовується у СПТ для вирішення особистісних проблем учасників.  
Інструкція тренера. Соціограма – це метод розігрування ролей, який дає змогу дослідити 

роль зсередини, розкрити для себе її можливості, обмеження, впливи на особистість та 

випробувати почуття, які вона викликає. У запропонованій соціограмі буде 7 ролей. Отже, 

деяким учасникам доведеться грати однакові ролі. Дві ролі – ролі тренерів (один з них буде 

вести групу, другий – спостерігати). Тренери не знатимуть, які ролі розігрують інші учасники 

соціограми. Завдання тренерів полягає в тому, щоб визначити в процесі соціограми, яку з п’яти 

наведених нижче ролей грає кожний з учасників групи.  
 



Обговорення досвіду. Що нового я пізнав про свою роль? (відповісти письмово). 
 
Мозковий штурм: 

1. Яким чином можна оптимізувати проходження групою фази агресії, щоб це було 

найбільш «безпечно» для учасників? 
2. Які техніки можуть допомогти зменшити опір та зняти захисні механізми в 

учасників? 
 

Практичне заняття № 3 
 

Теоретична частина: Методика проведення групових дискусій. Специфіка проведення 

«брейн-стормінгу»  
1. Історія та специфіка проведення «брейн-стормінгу». 
2. Застосування «Рейн-стормінгу» у прийнятті управлінських рішень. 
3. принципи проведення мозкового штурму. 
4. Методика проведення групових дискусій. 

 
Практична частина 

 Мета: ознайомити учасників з особливостями  використання та проведення  групових 

дискусій та мозкового штурму під час тренінгових занять. 
Розминка. Вправа «Кути». Учасникам пропонується відповідати на запитання за 

певним алгоритмом. Тренер задає запитання, яке має 4 варіанти відповідей і п’ятий – вільний. 

При цьому кожний із запропонованих варіантів відповідає певному кольору (червоному, 

жовтому, зеленому, синьому), який, в свою чергу, співвідноситься з певним кутом кімнати. 
Учасники, прослухавши запитання, обирають один із варіантів відповіді і переміщаються 

у відповідний куток. У випадку, якщо ні один з варіантів не підходить, учасник залишається в 

центрі кімнати. Таким чином, учасники діляться на групи. 
Далі в кожній групі іде обговорення: «Чому я вибрав цей варіант відповіді?». Бажано, щоб 

на нього відповів кожен учасник. Після цього учасники повертаються в центр кімнати і 

слухають наступне запитання.  
Таким чином, учасники поступово погружаються у відповідну тему. 
Запитання: 
1. Мій улюблений колір;  
2. Моя улюблена пора року; 
3. Моє улюблене свято; 
4. Більше всього мені подобається вчитися: 

• На тренінгу - зелений; 
• При лекційній формі -  червоний; 
• В бібліотеці – жовтий; 
• Вдома – синій.  

5. Головна задача тренера: 
• Подати інформацію – зелений; 
• Вміти організувати комунікацію – червоний; 
• Давати поради і консультації – жовтий; 
• Створювати умови для отримання практичний навиків – синій.  

Мозковий штурм 
1. Група вже майже завершила роботу, але деякі з учасників пропонують 

новий матеріал для обговорення або пропонують продовжити роботу групи ще на 

кілька днів чи тижнів. Що робити в даних ситуаціях?  
2. Як можна сприяти тому, щоб учасники запропонували важливий 

матеріал не тільки в  кінці занять? 
  

Практичне заняття № 4 
Теоретична частина:  Релаксаційні вправи: методика проведення  



1. Релаксаційні вправи. Загальні правила застосування релаксаційних технік. 
2. Ігри-розминки (танцювальні вправи, рухові вправи та ін.). 
3. Психогімнастика. 
4. Психомалюнок: можливості вправи, оцінка. 

 
Практична частина 

 Мета: ознайомити учасників з особливостями  використання та проведення  

релаксаційних вправ та ігор-розминок під час тренінгових занять. 
 
 Розминка. Вправа «Оплески». Мета – дати можливість учасникам розім’яти м’язи та 

відпочити. Інструкція: потрібно підвестися тим учасникам, хто має певне вміння чи якість, 

щось любить або бажає чомусь навчитися; інші учасники групи активно аплодують тим, хто 

підвівся. 
 

Вправа «Іграшка». Вправа допомагає створити уявлення про неповторні якості 

унікальної особистості кожного учасника. Кожен з нас мав улюблену іграшку або в 

дитинстві любив слухати якусь казку.  Як правило, улюблена іграшка є своєрідною 

проекцією учасника на себе самого. У розповіді учасників про їхні улюблені іграшки 

відбиваються особливості їхньої особистості.  
Інструкція: члени групи думають про те, якою іграшкою вони хотіли б стати або яка 

іграшка є їх улюбленою. Далі вони по черзі обговорюють, на яку іграшку схожий кожен 
учасник. У колі учасник, якого обговорюють як іграшку, розповідає про «свою» іграшку, на 

яку він, на його думку, схожий.  
Запитання для обговорення: 

• Яка з названих іграшок була близькою до вашої характеристики? 
• Чому ви обрали для себе саме таку іграшку? 

 
Вправа «Візуалізація». Мета – розслабитися та відпочити. 

 
Обговорення: 
1. Який вплив мали на вас дані вправи? 
2. Який, на вашу думку, механізм їхньої дії? 
3. В яких випадках доцільно застосовувати рухавки, релаксаційні вправи? 

 
Практичне заняття № 5 

Теоретична частина: Вирішення питань застою в роботі групи. Особливості роботи з 

важкими учасниками  
 Типологія груп з різним контингентом учасників. 
 Проблемні учасники: ознаки та види. 
 Монополіст і його вплив на групу. 
 Учасник, який мовчить. 
 Характерологічно важкий учасник. 
 Учасник у пограничному стані. 
 Учасник, який висловлює вербальну агресію. 
 Особливості роботи з важкими учасниками. 
 Вирішення питань застою в роботі групи. 

Практична частина 
Завдання:  «Три крокове розв’язання проблемного завдання», суть якого полягає в 

наступному: 
1. Група розбивається на декілька малих груп по 3-4 учасника. Кожен з учасників 

малої групи складає окремо  перелік з трьох-п’яти характерних проблем , які 

можуть виникнути в групі. 



2. Шляхом обговорення індивідуально складених переліків проблем група виділяє 

3-5 найбільш гострих і готує групову доповідь, яка містить їхню коротку 

характеристику. 
3. Кожна мала група виробляє загальну думку з трьох найбільш актуальних 

проблем. У процесі обговорення учасники малих груп можуть ставити один 

одному запитання, але тільки для уточнення або кращого розуміння проблеми, 

наприклад: «Чому ви вважаєте, що більш актуальна проблема…?» або «Чи я Вас 

правильно зрозумів, що…?» 
 
Методи, які можна застосувати для презентації шляхів вирішення проблем: міні-лекції, 

презентації. 
Вправа «Дух групи». Коли група вже виконала більшу частину вправ, може виявитися 

певний «застій» у роботі або навіть критичні моменти, які можуть дестабілізувати робочу 

атмосферу у групі. Вправа дозволяє в символічній і вражаючій формі виразити і відчути 

атмосферу групи. Уявні образи «духу групи» активізують фантазію учасників і стимулюють 

їх на продовження роботи.  
Інструкція. Учасники уявляють, що на пустому стільці всередині кола сидить «дух 

групи», який супроводжує заняття. Учасники закривають очі і намагаються уявити, як він 

виглядає. Коли учасники це уявили, один з них сідає на стілець «духу групи», приймає його 

позу і як груповий «дух» розмовляє з групою: розповідає про себе, про те, якою він бачить 

групу.  
 
Запитання для обговорення: 

• Які образи «духу групи» створили учасники? 
• Чий образ був найбільш схожий на «дух групи»? 
• Що сприятиме активізації групи? 

 
Аналіз ситуацій: 
1. Один з учасників висуває претензії, що група вже деякий час не може «зрушити з 

місця? Які прийоми можна застосувати для того, щоб знову активізувати роботу 

групи? 
2. Один учасник намагається якомога повніше обговорити свою проблему з іншими 

учасниками і тренером. Інші учасники почали сумувати, а деякі навіть висловлюють 

претензії щодо недостатньої уваги, яку їм приділяють. Як можна діяти в такому 

випадку? 
 

Практичне заняття № 6,7 
Тема: Підготовка тренера 

1. Основні ролі та функції тренера. 
2. Вимоги до ведучого групи (тренера). 
3. Особливості психологічної сфери ведучого психологічних тренінгів. 
4. Комунікативні навички, необхідні в роботі тренера. 
5. Стилі керівництва групою. 
6. Підготовка тренерів у руслі різних тренінгових підходів. 
7. Зарубіжний досвід підготовки тренерів. Балінтовські групи. 

 
Практичне заняття № 8,9,10 

Тема: Підготовка і проведення тренінгу. Побудова тренінгової програми  
1. Логіка побудови тренінгової програми.   
2. Довготривалі та короткочасні програми. 
3. Визначення потреб клієнта. Опрацювання  змісту тренінгу. 
4. Способи планування тренінгу. 
5. Структура тренінгу. 
6. Вибір методів роботи у тренінгу. 



 
Самостійна робота 

1. Скласти програму психологічного тренінгу на обрану тему. 
 

Вимоги щодо оформлення  програми психологічного тренінгу 
(стосуються структури роботи та орієнтовного змісту її складових частин; 

формальні вимоги щодо оформлення повністю відповідають загальноприйнятим нормам, 
визначеним для наукових робіт) 

1. Титульний аркуш (інформація про виконавців робіт (якщо кожен виконавець 

відповідав за свій етап роботи, це має бути відповідно вказано), назва тренінгу і т.д., 

що оформляється згідно загальних вимог до написання наукових робіт). 
2. Теоретичні основи програми (опис психологічної проблематики, якій  

присвячений тренінг; обґрунтування її вирішення; аналіз основних понять). 
3. Вступ (коротка анотація, де вказати актуальність проведення даного виду тренінгу; 

цілі тренінгу; завдання тренінгу; на яку аудиторію розрахований). 
4. Набори вправ для досягнення цілей тренінгу (вказати мету вправи, орієнтовний 

час виконання, необхідні умови та матеріали для виконання вправи,  чітку 

інструкцію; процедуру проведення; орієнтовні питання для групового обговорення). 
5. Перелік необхідних матеріалів та обладнання для проведення тренінгу. 
6. Список використаної літератури. 
7. Додатки (подати всі необхідні наочні та роз даткові матеріали тренінгу, рекламні 

матеріали: буклети, оголошення тощо). 
8. Оцінка програми (аналіз досягнутого та нереалізованого, труднощі, що виникали в 

роботі тренінгу, рекомендації та зауваження супервізора щодо методики 

проведення тренінгу, перспективи вдосконалення програми). 
 


