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Назва дисципліни «Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом організації» 

Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, 

Кафедра економіки та публічного управління 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Викладачі дисципліни Капленко Галина Вікторівна – доцент кафедри економіки та публічного 

управління Львівського національного університету імені Івана 

Франка, к.е.н., доцент  

Контактна інформація 

викладачів 

Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua 

haliakapl@gmail.com 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

щосереди, 15
00

-17
00

 год. (вул. Коперника, 3, ауд.408)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype, Viber, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Сторінка курсу Сайт кафедри https://financial.lnu.edu.ua/department/ekonomiky-ta-

publichnoho-upravlinnya 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб розуміти сутність тренінгу, його 

проведення та значення в діяльності HR-менеджера. Тому у курсі 

представлено як огляд теоретичних концепцій проведення тренінгів із 

персоналом, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

практичного використання та ефективного проведення тренінгів.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Становлення та розвиток вітчизняного управління організаціями на 

сучасному етапі відбувається в достатньо динамічних соціально-

політичних та соціально-економічних умовах.  Зміни, які постійно 

відбуваються у суспільстві, вносять певні корективи в діяльність HR-

менеджера, особистість, організацію та ін. На сьогодні можна 

говорити, про те, що організації стали більш відкритими, гнучкими, 

гуманістично спрямованими, з’явились нові типи організацій 

(наприклад, віртуальні) тощо. Відповідно змінюється і психологія 

персоналу сучасних організацій. Відбуваються трансформації 

мотиваційної сфери працівника, змінюються вимоги до його 

компетенцій, набувають зрушень особистісні показники, формуються 

нові типи трудової поведінки працівників. Сучасна академічна 

організаційна, управлінська та економічна наука визначає ці зрушення, 

досліджує особливості діяльності організацій у сучасних умовах, 

аналізує закономірності їх подальшого розвитку, постійно «шукає» 

відповіді на  нові актуальні питання та проблеми, що виникають в 

організаціях під впливом постійно діючих змін. Одним із таких нових 

напрямків досліджень змін в організації роботи в управлінні 

персоналом є навчальна дисципліна «Тренінг в роботі HR-менеджера з 

персоналом організації». 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Тренінг в роботі HR-менеджера з 

персоналом організації» — допомогти студентам, слухачам опанувати 

теоретичні основи та виробити вміння і практичні навички з 

mailto:Halyna.kaplenko@lnu.edu.ua
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планування та організації тренінгів у роботі HR-менеджера з 

персоналом організації в умовах ринкової економіки, структурної й 

технологічної перебудови галузей управління в сучасних умовах. 

Основними завданнями викладання дисципліни «Тренінг в роботі 

HR-менеджера з персоналом організації» є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань:  

 практично спрямованих на оволодіння уміннями ефективного 

професійного спілкування. Особлива увага приділяється 

відпрацюванню навичок управління кліматом відносин в 

організації, засвоєнню прийомів недирективного управління 

діалогом, контролювання розвитку і течії управління персоналом; 

 оволодіння знаннями з історії виникнення та розвитку групових 

методів роботи; 

 орієнтація в головних видах тренінгових груп, специфіці їх 

роботи; 

 забезпечення розуміння студентами основних механізмів та 

закономірностей застосування тренінгових технологій у роботі 

HR-менеджера; 

 формування базових навичок планування, організації та 

проведення тренінгів; 

 формування ключових компетенцій сучасних HR-менеджерів, що 

необхідні для прийняття стратегічних визначальних рішень. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в 

звичайних та екстремальних умовах : [навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів] / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : 

Никацентр, 2006. – 580 с. 

2. Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості : [монографія] 

/ В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 432 с. 45.  

3. Лефтеров В. О. Психотренінг в ОВС : практичний досвід, організація 

проведення та перспективи подальшого впровадження / В. О. Лефтеров. – 

249 2008. Т. ІІ. – 286 с. 

4. Навчання дорослих. Тренінг для тренерів. Депонований рукопис. 

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком.”, К.: 2001 р. 

5. Ромек В. Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. / В. 

Г. Ромек. - СПб. : Речь, 2003. - 175 с.  

6. Скрипюк И. И. 111 баек для тренеров : истории, анекдоты, мифы, 

сказки / И. И. Скрипюк. – СПб. : Питер, 2012. – 176 с. 

7. Тренінги як інтенсивне навчання/І. Усіченко, А. Хабарова, О. 

ЛаріоноваНечерда, Л. Порохняк-Гановська. - К.: Видавничий цент 

«Адаптація» МО «Жіноча громада», 2004. - 235с. 

8. Тренінг у системі професійної підготовки державноуправлінських 

кадрів : зб. тренінгів / редкол. : Ю. П. Сурмін, Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна. – 

К. : НАДУ, 2013. – 100 с. 

9. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика/Пер с 

нем. - М.: Генезис, 2003. - 272 с.  

10. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для 

ведущего: Практическое пособие / Пер. с нем. - М.: Генезис, 1999. - 256 с.  

11. Фопель К. Энергия паузы: Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие/ Пер с нем. - М.: Генезис, 2002. -240 с. 

12. Приходько В. В. Соціально–психологічний тренінг як засіб 

формування комунікативної компетенції / В. В. Приходько // Вісник Львів. 

ун-ту. – 2005. – Вип. 19. – Ч.1. – С. 182–188.  

 

Інтернет ресурси  

1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади http://www.kmu.gov.ua  

2. Офіційний портал Верховної Ради України. http://rada.gov.ua  

http://www.kmu.gov.ua/
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3. Сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua  

4. Сайт Міністерства соціальної політики 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index  

5. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

6. Журнал «Управление персоналом – Украина», «Праця і зарплата» - 

http://www.hrd.com.ua  

7. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению 

персоналом http://www.pro-personal.ru  

8. Сайт сообщества кадровиков http://hrliga.com  

9. Перелік інтернет-ресурсів для менеджерів з пероналу 

http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm  

10. Міжнародна спільнота менеджерів з персоналу 

https://www.shrm.org/Pages/default.aspx 

11. Human Resource Management: HR for People Managers (online course) // 

https://www.coursera.org/specializations/human-resourcemanagement.  

12. Preparing to Manage Human Resources (online course) // 

https://www.coursera.org/learn/managing-human-resource s.  

13. Архипова, Н.И. Основы управления персоналом: краткий курс : учебное 

пособие / Н.И. Архипова, О.Л. Седова. -Москва: Проспект, 2016. -229 с.-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4436662  

14. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Компетентностный подход в управлении персоналом : учебно-практическое 

пособие / Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова, О.Л. Белова ; под ред. А.Я. 

Кибанова. -Москва : Проспект, 2014. -67 с.-URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2521199 

15. Бібліотека проекту «Реформа управління персоналом на державній 

службі в Україні»: http://www.ucs-hrm.org.ua/elektronna-biblioteka/  

16. Спільнота кадровиків і фахівців з управління персоналом – новини, 

статті, журнал «Менеджер по персоналу»http://www.hrliga.com/index.php. 

 

Обсяг курсу Всього 120 год (4 кредити системи ЄКТС). З них: 32 години 

аудиторних занять: 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 

88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері тренінгових технологій для управлінців або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів 

відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні компетентності: 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями розвитку 

групових методів роботи.  

- Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

- Навички міжособистісної взаємодії. 

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності). 

Фахові компетентності: 

1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання 

предметної області групових методів роботи. 

2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного тренінгу.  

3. Здатність проваджувати тренінгову діяльність на основі 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://www.management.com.ua/
http://www.hrd.com.ua/
http://www.pro-personal.ru/
http://hrliga.com/
http://www.hrguide.com/HR/Web_Resources.htm
https://www.shrm.org/Pages/default.aspx
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2521199
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розуміння сутності та змісту теорії навичок планування, організації та 

проведення тренінгів і функціональних зв'язків між їх складовими.  

4. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та 

інструменти тренінгу.  

5. Здатність проводити дослідження у різних сферах тренінгової 

діяльності. 

6. Здатність розробляти методичне забезпечення для впровадження 

тренінгів в організації. 

7. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій тренінгової 

діяльності.  

 

Результати навчання: 

знати: основні принципи проведення тренінгів в організації; 

різновиди тренінгів в роботі HR-менеджера з персоналом організації; 

різні соціально-психологічні чинники, що впливають на протікання 

процесів в тренінговій групі; динаміку впливу тренінгів на особистість 

і групу; психологічні технології проведення тренінгів в роботі HR-

менеджера з персоналом організації, програми тренінгів; теоретичні 

поняття про тренінг для персоналу: структуру, цілі, задачі і загальні 

принципи побудови; ролі та функції ведучого, вимоги до особистості 

тренера; методичні засоби та прийоми, які застосовуються в тренінгу; 

особливості підготовки і проведення тренінгу, основних процедур, 

тощо; можливості застосування тренінгів в роботі HR-менеджера, 

ефективність його застосування в інших областях; канали пошуку 

професійних тренерів. 

б) уміти: недирективно управляти діалогом; мати навички 

партнерського спілкування; ефективно взаємодіяти в групі; управляти 

груповим процесом; діагностувати стани людей, їх внутрішні позиції 

до різних сторін проблеми в поточних контактах; володіти рефлексією 

власної поведінки, самоспостереженням в контактах; володіти вмінням 

проводити групові дискусії, рольові ігри, вправи і інші техніки 

проведення тренінгів; застосовувати елементи посередницької 

поведінки в конфлікті двох сторін; складати програму і самостійно 

проводити тренінги; формулювати рекомендації щодо проведення 

тренінгової, корекційної роботи в групі.  

Ключові слова Тренінг, тренінгова група, тренінгові методи 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у СХЕМІ КУРСУ 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Психологія», «Основи вироблення політики та прийняття рішень», 

«Стратегічне управління персоналом», достатніх для сприйняття 

категоріального апарату, розуміння наукових джерел з навчальної 

дисципліни. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-

методи, ділові ігри.  

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей окремих тем навчальної дисципліни. 
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Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання 

спеціального програмного забезпечення, крім загальновживаних 

програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 

роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови відповідності 

виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 

виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не 

в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при 

підсумковому семестровому контролі. 

3.  Залік по модулю  

Критерії оцінювання  
30 

балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за 

окремими варіантами (дистанційно за умови дистанційної форми 

навчання). 

0 – 30 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень (завдання 1-20) – завдання із вибором відповіді – 

тестові завдання. 

10 

балів 
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Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. Кожне правильно 

виконане завдання оцінюється в 0,5 бала 

2. Другий рівень (завдання 21-25) – завдання з короткою 

відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала 

10 

балів 

3. Третій рівень (завдання 26-27) – завдання з розгорнутою 

відповіддю (повне обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 

Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів 

10 

балів 

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання  

Відмінно («20-25») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її  викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи 

аналізу.  План роботи поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на 

кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших 

творчих завдань. 

Добре («14-19») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

Задовільно («9-13») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  Невчасно подав 

тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («5-8») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ 

виконана не по вибраній темі. 

Незадовільно («до 5») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі  не 

виконано.  

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним розподілом і сумуються:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 35 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість 

балів 25 

 • заліковий модуль: 30 балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

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 не доброчесності. Виявлення ознак академічної 

не доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
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обману.  

 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Дуальна освіта: Навчальна дисципліна зараховується для здобувачів 

вищої освіти, які працюють за фахом і провели практичний тренінг. У 

випадку участі в тренінгу (його повний опис) / написання тез для участі 

в наукових заходах (2 позиції) або статті у співавторстві з лектором за 

темами навчальної дисципліни – зараховується як індивідуальна 

науково-дослідна робота. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до 

підсумкового 

контролю 

1. Партнерське спілкування. 

2. Сензитивність. 

3. Ефективні телефонні переговори. 

4. Тренінг розвитку креативності. 

5. Тренінг подолання міжособистісних конфліктів. 

6. Тренінг контролю гніву. 

7. Тренінг емпатії. 

8. Тренінг ефективного продажу товарів. 

9. Тренінг асертивності.  

10. Тренінг педагогічного спілкування. 

11. Тренінг формування команд. 

12. Тренінг самоствердження. 

13. Тренінг впливу та протистоянню впливу. 

14. Мотиваційний тренінг. 

15. Тренінг ефективної роботи з часом. 

16. Тренінг попередження міжособистісних конфліктів. 

17. Танцювально-експресивний тренінг. 

18. Тренінг ефективної взаємодії молодого подружжя. 

Тематика рефератів 

1. Презентація (міні-лекція), інструктаж і коментарі тренера як компоненти 

тренінгу. 
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2. Групова дискусія, вправи, демонстрація як компоненти тренінгу. 

3. Тестування, брейнстормінг, ділові ігри як компоненти тренінгу. 

4. Рольові ігри, «Case study». 

5. Підготовка і захист проектів як компоненти тренінгу. 

6. Організація психологічного тренінгу, її складові. 

7. Стандарти тренерської роботи при проведенні тренінгу. 

8. Індивідуальний стиль роботи під час тренінгу. 

9. Оцінка ефективності тренінгу. 

10.Оцінка ефективності тренінгу за допомогою опитування учасників. 

11. Організація відеозйомки і відеоперегляду. 

12. Музика у тренінгу. 

13. Використання звукових сигналів і сигнальних жестів. 

14. Групові правила роботи і групові ритуали. 

15. Важкі ситуації в роботі з групою і окремими учасниками. 

16. Театралізоване завершення тренінгу та особливості його проведення. 

17. Уточнення задач і складання плану тренінгу. 

18. Планування часу (складання розкладу). 

19. Резерв часу і резерв вправ. 

20. Планування технічного оснащення аудиторії і використання наочних 

засобів навчання. 

21. Розподіл функцій і планування взаємодії між тренерами. 

22. Визначення орієнтирів для спостереження за учасниками у процесі 

виконання завдань. 

23.Планування дій тренерів під час перерв. 

24.Підготовка посібника і дидактичного матеріалу для учасників. 

25. Фази тренінгу та їх характеристика. 

26. Планування процедури початку і завершення тренінгу. 

27. Принцип тренерського моделювання. 

28. Форми та види психодрами. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж

день 
Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1. 

Тема 1. Загальне уявлення про тренінг в управлінні 

персоналом організації. 

Специфіка тренінгової роботи.  

Співвідношення понять «групова психотерапія», «групова 

психокорекція» і «груповий тренінг».  

Специфічні риси і основні парадигми тренінгу.  

Області застосування тренінгу. 

Лекція 

 2 год Згідно з 

розкладом 

2. 

Тема 1. Загальне уявлення про тренінг в управлінні 

персоналом організації. 

Цілі тренінгової групи.  

Переваги групової форми роботи. Групові норми.  

Рольові позиції в групі. Поняття про групову згуртованість. 

Якісний та кількісний склад тренінгових груп. 

Семінар 

1-11 

Інтернет-ресурси 5-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3. 

Тема 2. Класифікація та основні види тренінгових груп. 
Критерії класифікацій тренінгових груп: учасники групи, 

спрямованість психологічного впливу, парадигма тренінгової 

роботи тощо. 

Соціально-психологічна структура групи. 

Тілесно орієнтований підхід. Методи групової роботи в 

нейролінгвістичному програмуванні. 

Лекція 

 2 год Згідно з 

розкладом 

4. 

Тема 2. Класифікація та основні види тренінгових груп. 
Соціально-психологічні особливості тренінгових груп. 

Групова динаміка, фази розвитку групи, проблема лідерства у 

тренінговій групі. 

Поняття групової єдності та напруженості (явище конфлікту). 

Груповий тиск та конформність у групі.  

Семінар 

1-11 

Інтернет-ресурси 5-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5. 

Тема 3. Особистість і професійна підготовка керівника 

тренінгової групи. 
Особистість і професійна підготовка керівника 

тренінгової групи. 

Основні ролі ведучого групи.  

Стилі керівництва групою.  

Лекція 

 2 год Згідно з 

розкладом 
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Характеристика особистості групового тренера.  

Підготовка ведучих тренінгових груп. 

Задачі тренінгу й оптимальна структура групи. 

6. 

Тема 3. Особистість і професійна підготовка керівника 

тренінгової групи. 
Лідерство і його типи.  

Авторитет тренера, інфантилізація і псевдопасивність поведінки 

учасників як фактори підвищення засвоюваності навчального 

матеріалу.  

Стадії розвитку групи. Соціально-психологічна структура групи.  

Семінар 

1-11 

Інтернет-ресурси 5-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

7. 

Тема 4. Загальні тренінгові методи. 

Інформаційний блок методів: міні-лекція, групова дискусія, 

мозковий штурм.  

Блок закріплення навичок: рольові та ділові ігри, драматичні 

прийоми.  

Допоміжні прийоми тренінгової роботи: психогімнастичні 

вправи, елементи музикотерапії, проективне малювання, ритуали, 

домашнє завдання, казки, історії, байки, притчі тощо. 

Лекція 

 2 год Згідно з 

розкладом 

8. 

Тема 4. Загальні тренінгові методи. 
Опрацювання тренінгових методів, розглянутих на лекції. Семінар 

1-11 

Інтернет-ресурси 5-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

9. 

Тема 5. Теорія та практика поведінкового тренінгу. 

Етапи побудови змістовної роботи в тренінгу.  

Підготовка тренінгу. Форми організації тренінгових занять. 

Планування програми. Підготовка програми поведінкового 

тренінгу. 

Організація опитування та дискусії в групі. Зворотній зв’язок в 

тренінговій групі. 

Лекція 

 2 год Згідно з 

розкладом 

10. 

Тема 5. Теорія та практика поведінкового тренінгу. 

Практичне проведення тренінгу за його етапами: планування, 

організація, тренінг, завершення тренінгу, оцінювання 

результативності.  

Семінар 

1-11 

Інтернет-ресурси 5-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

11. 

Тема 6. Основні види тренінгів. 
Тренінг комунікативної компетентності.  

Тренінг асертивності.  

Тренінг лідерства.  

Тренінг групової згуртованості. Тренінг командної роботи. 

Лекція 

 2 год Згідно з 

розкладом 
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Тренінг ведення переговорів.  

Психологічна діагностика у тренінгу. 

12. 

Тема 6. Основні види тренінгів. 
Практичні аспекти проведення розглянутих видів тренінгів. 

Окремі складові розглянути на практичному проведенні (фокусно 

на елементах окремих видів тренінгів). 

Семінар 

1-11 

Інтернет-ресурси 5-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

13. 

Тема 7. Вивчення потреби у тренінгу. 
Підхід, орієнтований на сприяння успішній кар’єрі в організації.  

Підхід, орієнтований на розвиток компетентності.  

Підхід, орієнтований на рішення конкретної проблеми. 

 Підхід, орієнтований на встановлення невідповідності 

актуальних знань, умінь, навичок успішному виконанню певній 

діяльності. 

Лекція 

 2 год Згідно з 

розкладом 

14. 

Тема 7. Вивчення потреби у тренінгу. 
Вивчення документів, інтерв’ю і спостереження як основних 

способів одержання інформації про потреби клієнта у тренінгу. 

(Скласти опитувальник та провести опитування у студентській 

групі / на місці праці). 

Визначення завдань тренінгу як результат вивчення потреби в 

тренінгу креативності. 

Семінар 

1-11 

Інтернет-ресурси 5-16 

Питання, управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

15. 

Тема 8. Компоненти проведення  тренінгу. Практикум 

проведення тренінгу. 
Презентація (міні-лекція), інструктаж і коментарі тренера. 

Питання і відповіді.  

Групова дискусія. Вправи. Демонстрації. Тестування. 

Брейнстормінг. Рольові ігри. Ділові ігри. “Case study”. Читання 

посібника. Підготовка і захист проектів.  

Лекція 

 2 год Згідно з 

розкладом 

16. Заліковий модуль Семінар 
 Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 
 

 


