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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
________ дисципліни________

заочна форма 
навчання

Кількість 
відповідних 
ЕСТS-  3

кредитів,

Загальна кількість 
годин -  90

Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові 

науки

Спеціальність:
053 Психологія

Спеціалізація:
Психологія

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Вибіркова
(за вибором студента)

Рік підготовки
2-й

Семестр

2-й

Лекції
6

Практичні заняття
6

Самостійна робота
78

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  залік
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
■ для денної форми навчання
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.



Метою навчальної дисципліни є формування тренерської компетентності у майбутніх 
психологів.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
-  вивчення концептуально-методологічних засад тренінгової діяльності;
-  розвиток мотиваційного, знаннєвого та практико-технологічного компонентів 

тренінгової діяльності;
-  формування знань, умінь і навичок для успішної реалізації тренінгової діяльності;
-  створення екопсихологічних умов для самопізнання та саморозвитку; визначення 

власної спеціалізації в тренінговій діяльності; оволодіння професійною етикою тренера; 
опанування професійної лексики тренера.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати:
- історію розвитку групових форм психологічного впливу;
- сучасні групові методи практичної психології;
- методологію та технологію тренінгу;
- існуючі класифікації та види тренінгових груп;
- особливості психодинаміки тренінгової групи;
- особливості особистісної динаміки учасника тренінгу;
- сфери застосування групових форм роботи;
- екопсихологічні та етичні принципи діяльності тренера;
- основи самоактуалізації та саморегуляції тренера; 
уміти:
-  розробляти тренінгові програми різного спрямування;
-  реалізовувати тренінгові програми в різних сферах діяльності людини;
-  розробити методичні та роздаткові матеріали до тренінгу;
-  вивчати потреби та реагувати на актуальні запити учасників групи;
-  оцінювати ефективність тренінгу;
-  здійснювати рефлексивний аналіз власної діяльності у ролі ведучого тренінгової 

групи;
-  дотримуватися професійних етичних принципів у роботі тренера;
-  моделювати власну траєкторію розвитку тренерської компетентності шляхом 

участі в тренінгових групах, супервізії та інтервізії власної роботи тощо.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Методологічні засади тренінгової діяльності.
Тема 1. Психологічний тренінг: історія розвитку, концептуальні ідеї, ключові 

поняття.
Історія розвитку та становлення групових методів психологічної роботи. 

Характеристика Т-груп, груп зустрічей. Специфічні риси та основні парадигми тренінгу. 
Концептуальні платформи тренінгу: психодинамічна, поведінкова, когнітивна,
екзестенційно-гуманістична, постмодерністська, інтегральна. Переваги та недоліки 
застосування різних підходів в психологічному тренінгу. Суб’єктна парадигма 
психологічного тренінгу. Сучасна психологічна практика та роль психологічного тренінгу в 
ній.

Тема 2. Тренінг в системі методів практичної психології.
Психологічний тренінг як один із активних методів навчання. Сфери застосування 

психологічного тренінгу. Переваги групових форм роботи. Розвиток самосвідомості як мета 
тренінгу. Специфічні риси тренінгу. Атрибути тренінгу. Тренінг як форма групового впливу.



Співвідношення понять «групова психотерапія», «групова психокорекція», «груповий 
тренінг».

Тема 3. Класифікація тренінгів.
Види, цілі, завдання психологічних тренінгів. Критерії їх класифікації. Характеристика 

тренінгової групи. Типи тренінгових груп. Критерії класифікації тренінгових груп. Відкрита і 
закрита тренінгова група. Цілі, задачі тренінгових груп, принципи їх формування. Методи 
добору учасників. Гомогенність і гетерогенність тренінгових груп. Якісний та кількісний 
склад тренінгових груп.

Тема 4. Психодинаміка тренінгової групи.
Загальні уявлення про стадії розвитку групи в тренінгу. Тренінгова група як 

колективний суб’єкт. Ключові ознаки та динаміка розвитку колективного суб’єкта 
тренінгової взаємодії. Стадії розвитку тренінгової групи. Форми управління груповою 
динамікою (директивна, недирективна, фасилітативна). Групи зі спонтанною і керованою 
динамікою. Феномени групової динаміки та їх урахування в різних видах тренінгів. Групова 
напруга. Групова єдність. Поняття про групову згуртованість. Групові норми. Особистісна 
динаміка учасника тренінгу.

Змістовий модуль 2. Організаційно-методичний, екопсихологічний та етичний 
аспекти тренінгової діяльності.

Тема 5. Методика підготовки та проведенні тренінгу.
Планування та підготовка тренінгу. Плановий, сценарний, модульний, проектний, 

модельний просторовий та процесуальний підходи до формування макроструктури тренінгу. 
Спонтанний, асоціативний, технологічний підходи до створення тренінгу. Особливості 
укладання тренінгової програми. Структура тренінгової програми/заняття. Основні 
частини/етапи тренінгу: вступна, основна та завершальна (рефлексивна). Логіка 
взаємозв’язку між різними етапами тренінгу та видами роботи, їх сумісність, відповідність 
етапу групової динаміки. Змістове наповнення тренінгу. Бюджет часу.

Тема 6. Методи, техніки, інструменти психологічного тренінгу.
Загальне уявлення про методи та техніки групової роботи. Сутність тренінгових 

методів та технік. Активні та інтерактивні, вербальні та невербальні, загально психологічні 
та специфічні тренінгові методи. Специфіка, переваги та недоліки групової дискусії, 
тренінгових вправ, ігрових методів, психогімнастики, проективних методів, кейс-методу, 
методів розвитку соціальної перцепції, методів тілесно-орієнтовано психотерапії, 
медитативних технік, арт-терапії, музичної терапії. Методи роботи з минулими, 
актуальними, передбачуваними подіями. Метафора як інструмент психолога в тренінгу.

Тема 7. Організаційний аспект проведення психологічних тренінгів.
Попередня підготовка до організації і проведення психологічного тренінгу. 

Організаційні аспекти комплектування груп і проведення занять. Організаційні умови та 
місце проведення психологічного тренінгу. Періодичність тренінгових сесій і тривалість 
тренінгу. Оплата участі. Матеріально-технічне оснащення (устаткування) психологічного 
тренінгую Використання технічних засобів у тренінговій роботі. Відеозйомка на тренінгу.

Тема 8. Екопсихологія та етика тренінгової діяльності.
Екопсихологічний супровід учасників тренінгу. Основні вимоги до учасників 

психологічного тренінгу. Етика тренінгової взаємодії. Рольовий розподіл у групі, його 
чинники. Основні ролі та функції тренера. Стиль керівництва тренінговою групою. 
Нестандартні та кризові ситуації у тренінгу. Моніторинг ефектів тренінгу: актуальних та 
відстрочених.

Тема 9. Оцінка ефективності тренінгу.
Оцінка ефективності групових форм психологічної роботи. Оцінка ефективності як 

інструмент моніторингу, удосконалення та трансформації тренінгових програм. Критерії 
оцінки психологічного тренінгу. Очевидні та критеріальні результати тренінгу. Рефлексія 
учасників і тренера як засіб оцінки тренінгу. Психодіагностичні методи оцінювання



ефективності тренінгу. Анкета учасника тренінгу. Аналіз психологічного тренінгу. 
Самоаналіз тренерської діяльності.

Змістовий модуль 3. Психологічний портрет і професійна компетентність тренера в 
сучасних умовах.

Тема 10. Сучасні вимоги до професіоналізму та особистості тренера.
Особистісний та професійний портрети сучасного тренера. Мислення, світогляд, етика 

тренера. Розвиток самосвідомості як умова підвищення професійної компетентності тренера 
в сучасних умовах. Полімодальнісний підхід у підготовці тренера. Особливості професійної 
підготовки тренера в Україні: освіта, досвід, вимоги до сертифікації та акредитації. Галузеві 
вимоги до кваліфікації та компетентності тренера.

Тема 11. Психологія супроводу індивідуальної траєкторії професійного 
становлення та розвитку тренера.

Інтеграція та диференціація змісту, форм, етапів підготовки тренера. Визначення зон 
найближчого та актуального розвитку тренера. Індивідуальна динаміка професійного 
становлення та особистісного розвитку тренера. Інтервізійні та супервізійні форми роботи в 
підготовці та діяльності тренерів. Прямі та непрямі методи діагностики/самодіагностики 
особистості тренера.

Тема 12. Самоактуалізація та розвиток саморегуляції тренера.
Поняття про самоактуалізацію особистості та саморегуляцію діяльності. Інтерсуб’єктна 

тенденція у розвитку уявлень про саморегуляцію. Індивідуальний та соціальний рівень 
саморегуляції тренера. Прийоми та техніки саморегуляції в діяльності тренера.

Тема 13. Особливості тренінгової діяльності практичного психолога закладу 
освіти.

Групові методи в роботі практичного психолога закладу освіти. Місце тренінга в 
системі роботи практичного психолога. Особливості проведення тренінгів з дітьми різного 
віку. Спрямованість і тематика тренінгів в закладах дошкільної, загальної середньої та вищої 
освіти (тренінг самопізнання, розвитку комунікативних навичок, згуртованості колективу, 
креативності, толерантності).

Тема 14. Особливості тренінгової діяльності організаційного психолога.
Групові форми навчання дорослих. Тренінг на замовлення. Групові методи в роботі 

організаційного психолога. Особливості проведення тренінгів в організаціях. Актуальна 
тематика тренінгів в організаціях: формування конкурентоздатної команди, розвиток 
професійної етики, налагодження комунікації, розв’язання організаційних конфліктів, 
формування сприятливого мікроклімату, профілактика професійного вигорання в 
організаціях.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Ои
о
А

У тому числі

У
сь

ог
о У тому числі

л п срс іР л п срс ір
1 2 3 4 5 9 7 6 6 10 78

Модуль 1
Змістовий модуль 1.

Методологічні засади тренінгової діяльності
Тема 1. Психологічний тренінг: історія 
розвитку, концептуальні ідеї, ключові 
поняття

6 2 4 -

Тема 2. Тренінг в системі методів 
практичної психології 6 6 -

Тема 3. Класифікація тренінгів 6 6 -
Тема 4. Психодинаміка тренінгової 
групи. 6 2 4 -

Усього годин за змістовим модулем 1 24 2 2 20 -
Змістовий модуль 2.

Організаційно-методичний, екопсихологічний та етичний аспекти тренінгової діяльності
Тема 5. Методика підготовки та 
проведення тренінгу 6 2 4 -

Тема 6. Методи, техніки, інструменти 
психологічного тренінгу 8 2 6 -

Тема 7. Організаційний аспект 
проведення психологічних тренінгів 6 6 -

Тема 8. Екологія та етика тренінгової 
діяльності 6 6 -

Тема 9. Оцінка ефективності тренінгу 4 4 -
Усього годин за змістовим модулем 2 30 2 2 26 -

Змістовий модуль 3.
Психологічний портрет і професійна компетентність тренера в сучасних умовах

Тема 10. Сучасні вимоги до 
професіоналізму та особистості тренера

6 6 -

Тема 11. Психологія супроводу 
індивідуальної траєкторії професійного 
становлення та розвитку тренера

8 2 6 -

Тема 12. Самоактуалізація та розвиток 
саморегуляції тренера 4 2 2 -

Тема 13. Особливості тренінгової 
діяльності практичного психолога 
закладу освіти

6 6 -

Тема 14. Особливості тренінгової 
діяльності організаційного психолога 6 6 -

Усього годин за змістовим модулем 3 30 2 2 26 -
Усього годин за модулем 1 84 6 72 -

Модуль 2
ІНДЗ -  КР 6 6
РАЗОМ: 90 6 6 78



5. Теми та зміст практичних занять
№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма
контролю

Г одини
д з

1 2 3 4 5 6
Змістовий модуль 1.

Методологічні засади тренінгової діяльності
1. Психодинаміка 

тренінгової групи. 
Принципи недирективного 
супроводу групової 
динаміки.

Феномени групової динаміки 
та їх урахування в різних видах 
тренінгів. Групова напруга. 
Групова єдність. Поняття про 
групову згуртованість. Групові 
норми.

Усне
опитування /
письмове
тестування

2

Усього годин за змістовим модулем 1 2
Змістовий модуль 2.

Організаційно-методичний, екопсихологічний та етичний аспекти тренінгової діяльності
2. Методи, техніки, 

інструменти 
психологічного тренінгу

Активні та інтерактивні, 
вербальні та невербальні, 
загально психологічні та 
специфічні тренінгові методи. 
Специфіка, переваги та 
недоліки групової дискусії, 
тренінгових вправ, ігрових 
методів, психогімнастики, 
проективних методів, кейс
методу, методів розвитку 
соціальної перцепції, методів 
тілесно-орієнтовано 
психотерапії, медитативних 
технік, арт-терапії, музичної 
терапії.

Усне
опитування /
письмове
тестування

2

Усього годин за змістовим модулем 2 2
Змістовий модуль 3.

Психологічний портрет і професійна компетентність тренера в сучасних умовах
3. Самоактуалізація та 

розвиток саморегуляції 
тренера

Прийо ми та техніки 
саморегуляції в діяльності 
тренера.

Усне
опитування /
письмове
тестування

2

Усього годин за змістовим модулем 3 2
Разом: 6

6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми навчання:
1. підготовка до аудиторних занять -  12 год.;
2. підготовка до контрольних заходів -  20 год.;
3. опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях -  46 год.
Усього: 78 год.
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 

перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту індивідуальної 
роботи.



Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Тема 1. Психологічний тренінг: історія 
розвитку, концептуальні ідеї, ключові 
поняття

Концептуальні платформи тренінгу: 
психодинамічна, поведінкова, когнітивна, 
екзестенційно-гуманістична, 
постмодерністська, інтегральна. Переваги та 
недоліки застосування різних підходів в 
психологічному тренінгу.

4

Тема 2. Тренінг в системі методів 
практичної психології

Сфери застосування психологічного 
тренінгу. Переваги групових форм роботи. 
Співвідношення понять «групова 
психотерапія», «групова психокорекція», 
«груповий тренінг».

6

Тема 3. Класифікація тренінгів Методи добору учасників. Гомогенність і 
гетерогенність тренінгових груп. Якісний та 
кількісний склад тренінгових груп.

6

Тема 4. Психодинаміка тренінгової групи. Тренінгова група як колективний суб’єкт. 
Ключові ознаки та динаміка розвитку 
колективного суб’єкта тренінгової 
взаємодії. Стадії розвитку тренінгової 
групи.

4

Тема 5. Методика підготовки та 
проведення тренінгу

Плановий, сценарний, модульний, 
проектний, модельний просторовий та 
процесуальний підходи до формування 
макроструктури тренінгу. Спонтанний, 
асоціативний, технологічний підходи до 
створення тренінгу.

4

Тема 6. Методи, техніки, інструменти 
психологічного тренінгу

Методи роботи з минулими, актуальними, 
передбачуваними подіями. Метафора як 
інструмент психолога в тренінгу.

6

Тема 7. Організаційний аспект 
проведення психологічних тренінгів

Використання технічних засобів у 
тренінговій роботі. 6

Тема 8. Екологія та етика тренінгової 
діяльності

Етика тренінгової взаємодії. Рольовий 
розподіл у групі, його чинники. Основні 
ролі та функції тренера. Стиль керівництва 
тренінговою групою

6

Тема 9. Оцінка ефективності тренінгу Очевидні та критеріальні результати 
тренінгу. Анкета учасника тренінгу. Аналіз 
психологічного тренінгу.

4

Тема 10. Сучасні вимоги до 
професіоналізму та особистості тренера

Особливості професійної підготовки тренера 
в Україні: освіта, досвід, вимоги до 
сертифікації та акредитації. Галузеві вимоги 
до кваліфікації та компетентності тренера.

6

Тема 11. Психологія супроводу 
індивідуальної траєкторії професійного 
становлення та розвитку тренера

Інтервізійні та супервізійні форми роботи в 
підготовці та діяльності тренерів. Прямі та 
непрямі методи діагностики/ 
самодіагностики особистості тренера.

6

Тема 12. Самоактуалізація та розвиток 
саморегуляції тренера

Інтерсуб’єктна тенденція у розвитку 
уявлень про самоактуалізацію та 
саморегуляцію особистості.

2



Тема 13. Особливості тренінгової 
діяльності практичного психолога 
закладу освіти

Спрямованість і тематика тренінгів в 
закладах дошкільної, загальної середньої та 
вищої освіти (тренінг самопізнання, 
розвитку комунікативних навичок, 
згуртованості колективу, креативності, 
толерантності).

6

Тема 14. Особливості тренінгової 
діяльності організаційного психолога

Групові форми навчання дорослих. Тренінг 
на замовлення. Групові методи в роботі 
організаційного психолога. Особливості 
проведення тренінгів в організаціях.

6

Усього: 72

7. Індивідуальна робота
Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів заочної форми навчання

дозволяє їм набути навичок розробки програми психологічного тренінгу, добору видів та 
форм роботи, відповідних його темі, меті, завданням, розрахунку бюджету часу.

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за принципом 
відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера залікової книжки студента 
(якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 
або 80 так, щоб останні дві цифри номера потрапили в діапазон від 1 до 20). Обсяг 
контрольної роботи -  10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів учнівського зошита.

Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для студентів заочної форми навчання викладені у 
методичних вказівках.

8. Методи навчання
Організація навчального процесу відбувається на основі поєднання колективних занять 

(лекційних, контрольних, консультативних), групових занять (практичних), та виконання 
індивідуальних завдань. При викладанні навчальної дисципліни «Методологія тренінгової 
діяльності» акцент зроблено на активному навчанні, інноваційних методах, активізації 
самостійної роботи.

При викладенні лекційного матеріалу перевага надається лекції-диспуту, лекції з 
елементами проблематизації. Використовуються мультимедійна презентація.

На практичних заняттях застосовуються: загально психологічні та специфічні 
тренінгові методи: групові дискусії, тренінгові вправи, ігрові методи, психогімнастика, 
проективні методи, кейс-метод та ін..

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формі 

усного опитування та письмового тестування.
На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні завдань 

(тренінгових вправ, дискусій, психотехнік тощо).
Індивідуальна робота (контрольна робота студентів заочної форми навчання) 

захищається перед викладачем.
Підсумковий контроль знань -  залік.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основні критерії, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні 

результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Методологія 
тренінгової діяльності»:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни;



- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань. 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Таблиця 10.1

Шкала оцінювання (100-бальна та національна)

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності

Оцінка
БСТ8

Оцінка за національною шкалою (для заліку)

90 -  100 А зараховано
82-89 В
74-81 С
64-73 Б
60-63 Е
35-59 БХ не зараховано з можливістю повторного 

складання
0-34 Б не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 
результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі виконаної і 

захищеної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторных заняттях (табл. 10.2).
Таблиця 10.2

Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання

Підготовка контрольної роботи 
(розділи)
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11. Рекомендована література 
11.1. Базова література:

1. Афанасьєва Н. Є. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного 
тренінгу : Навчальний посібник / Афанасьєва Н. Є., Перелигіна Л. А. -  Харків: УЦЗУ, 2008. -  
251 с.

2. Вачков И. В. Психологический тренинг: методология и методика проведения / 
И. В. Вачков. -  М. : Эксмо, 2010. -  560 с.

3. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как 
инструментальное действие / Т. В. Зайцева. -  Спб. : Речь, М. : Смысл, 2002. -  116 с.

4. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг / Марасанов Г. И. -  М. : 
Когито-Центр, 2001. -  249 с.

5. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. Посіб. -  
К. МАУП, 2006. -  175 с. : ил.

6. Мороз Л. І. Професійно-психологічний тренінг : Підручник для студ. ВНЗ / Мороз 
Л. І., Яковенко С. І. -  Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. -  251 с.

7. Пахальян В. Э. Групповой психологический тренинг : Учебное пособие / 
Пахальян В.Э. -  СПб. : Питер, 2006. -  224 с. : ил.

8. Перепелюк Т. Д. Організація і методика соціально-психологічних тренінгів: 
навчальний підручник / Т. Д. Перепелюк, І. С. Ільченко, -  Умань : видавничо-поліграфічний 
центр «Візаві», 2014. -  255 с.

9. Технологія тренінгу / Упоряд. : О. Главнік, Г. Бевз / За заг. ред. С. Д. Максименка -  
К. : Главник, 2005. -  152 с.

10. Торн К. Тренинг. Настольная книга тренера / Торн К., Маккей Д. -  СПб. : Питер, 
2001. -  208 с. : ил. (Серия Эффективный тренинг).

11. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Пер. с нем. / Фопель 
К. -  М. : Г енезис, 2003. -  272 с.

11.2. Додаткова література:
1. Алиева М., Трошихина Е. Тренинг развития жизненных целей / Алиева М., 

Трошихина Е. -  СПб : Речь, 2002. -  174 с.
2. Анн Л. Психологический тренинг с подростками / Анн Л. -  СПб. : Питер, 2005. -  

271 с. (Сер. «Эффективный тренинг»).
3. Битянова Н. Р. Психология личностного роста : Практ. пособ. по провед. тренинга 

личностного роста психологов, педагогов, соц. работников / Битянова Н. Р. -  М. : МПА, 
1995.

4. Большаков В. Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игры. / 
Большаков В. Ю. -  СПб. : «Социально-психологический центр», 1996. -  380 с.

5. Вачков И. В. Окна в мир тренинга. Методологические основы субъектного 
подхода к групповой работе / Вачков И. В., Дерябо С. Д. -  М. : Речь, 2004. -  302 с.

6. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. / Вачков 
И. В. -  М. : Издательство «Ось-89», 2005. -  256 а

7. Вачков И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные,
организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы / Вачков И. В. -  М. : 
Эксмо, 2007. -  416 с.

8. Горбушина О. Психологический тренинг. Секреты проведения / Горбушина О. -  
Москва : Питер, 2008. -  175 с.

9. Джейкобс Д. Супервизорство. Техника и методы корректирующих консультаций / 
Джейкобс Д., Дэвид П., Мейер Д. -  СПб. : Б.С.К., 1997. -  235 с.

10. Евтихов О. Практика психологического тренинга / Евтихов О. -  СПб. : 
Издательство «Речь», 2004. -  256 с.

12. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. / Емельянов 
Ю. Н. -  Л. : Изд. ЛГУ, 1985. -  166 с.



13. Жуков Ю. М. Коммуникативный тренинг / Жуков Ю. М. -  М. : Гардарики, 2003. -
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