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МЕТОДИКА ТРЕНІНГОВОГО ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВНЗ

Актуальність. Потреба впровадження нових методів, форм і засобів 
викладання психологічних дисциплін детермінована не лише динамікою 
інформаційного простору (освітній процес запізнюється в плані інформування 
студентів про швидкі зміни в наукових відкриттях), і навіть не стільки перманентною 
технологізацією дидактичних засобів (комп’ютерні технології реклами, маркетингу, 
політичних маніпуляцій тощо не можуть конкурувати за якістю впливу на когнітивну 
сферу людини з освітніми технічними системами), а, насамперед, зміною самої 
особистості студента (постмодерний тип людини не задовольняється класичними й 
некласичними підходами до її інформування, навчання, виховання та розвитку).

Предметом наших попередніх досліджень є професійно зорієнтований 
тренінг як засіб психологічного супроводу майбутніх фахівців. Дослідивши тренінгові 
впливи в системі психологічної допомоги й загалом як методу психологічної 
допомоги, ми узагальнили такі характеристики психотренінгу, які уможливлюють 
його застосування не тільки в психологічній практиці, але й у таких прикладних 
практиках, як освітня діяльність.

Виклад основного матеріалу. Тренінг як ефективний засіб психологічного 
супроводу нині трансформується в ефективний дидактико-терапевтичний метод  
викладання/вивчення психології, що удоступнює психологічні теорії, надаючи їм 
особистісного сенсу. Студенти вивчають не абстрактну психіку, а живу – власне свою 
– особистість на перманентному досвіді в освітньому процесі ВНЗ, без персонального 
відвідування професійного психолога й без участі в будь-якій психотренінговій групі. 

Йдеться не про спеціальну розробку особливого тренінгу замість актуальних 
у сьогоднішніх ВНЗ методів викладання (лекції, семінару, практичного заняття, 
лабораторної роботи, організації самостійної роботи тощо), а про модифікацію цих 
методів засобом впровадження в них елементів психотренінгової роботи (зазначимо, 
замість тренінгової як практично-вправляльної реалізується саме психотренінгова 
робота як спонукальна до саморозвитку через самопізнання та розумову регуляцію 
кожного студента).

Початок дослідження психологізації освітнього впливу нами вже зроблено. 
Впровадження технології дистанційного навчання психології в педагогічному ВНЗ 
[2] викликало потребу інтенсифікації професійно-дидактичних впливів через 
впровадження в освітню систему елементів професійно зорієнтованого тренінгу. 
Однак акцент був зроблений на ілюстрацію дистанційних можливостей тренінгу 
на прикладі тренінгу-семінарію для студентів, розробленого нами в режимі роботи 
Відділу психопрофілактики і просвіти Психологічної служби університету [1]. На 
цьому етапі дослідження було віднайдено практичні шляхи реалізації дистанційних 
форм професійно зорієнтованого тренінгу педагогів: Інтернет-тестування в 
режимі он-лайн за базовими психологічними методиками (потребує електронних 
ресурсів психодіагностичного інструментарію); самодослідження студентами своїх 
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мотиваційно-ціннісних і регулятивних ресурсів за допомогою спеціалізованих 
онлайнових методик психосинтетичного типу; ознайомлення студентів із системою 
філософії, теорії, прикладними можливостями професії та з психологічними 
особливостями професійної практики на рівні теоретичного наповнення сайту 
психологічної служби (як спеціалізована психологічна просвіта без інтерактивної 
функції); встановлення рівня домагань у професійній діяльності через спрямованість 
діяльності на майстерність і творчість, розвиток особистісної креативності студента 
за допомогою інформаційного наповнення (теоретичних відомостей, інструкцій 
до конкретних вправ тощо) та новітніх комунікаційних технологій налагодження 
перманентного зворотного зв’язку з тренером або елементів відео-тренінгу.

Подібно до того, як розроблено дистанційну форму тренінгу-семінарію 
«Техніка пошуку роботи» (програма охоплює десять занять: психологічна модель 
пошуку роботи; активний пошук джерел вакансій; складання резюме; створення 
текстів рекомендаційного та супровідного листів; техніка телефонних розмов; 
підготовка до співбесіди з працедавцем, іміджмейкерство; психологічні проблеми 
професійного утвердження на новій роботі; ергономіка та психогігієна робочого 
місця; організація часу, простору та соціального оточення на роботі) [1], можна 
конкретизувати особистісний сенс кожної теми змістових модулів навчального 
курсу і таким чином перевести його в систему психотренінгових вправ.

Виходячи зі структури будь-якого навчального заняття (лекції, практичного 
тощо), можемо диференціювати систему тренінгових завдань: по-перше, спрямованих 
на мотивацію пізнавальної активності, спільної або індивідуальної діяльності; 
по-друге, на актуалізацію опорних знань і особистого досвіду; по-третє, вправи-
ілюстрації викладеного матеріалу; по-четверте, вправи-візуалізації як дидактичний 
прийом; по-п’яте, завдання на узагальнення й інтеграцію нових знань.

Перша група вправ застосовується на організаційному етапі заняття. 
До них належить, наприклад, налаштування поводитися за певними правилами, 
як от: «бачити і слухати те, що є тут, замість того, що бути повинно, було чи буде; 
висловлювати те, що відчуваєш, переживаєш і думаєш, замість того, що повинен 
відчувати; чути те, що хтось чує, замість того, що ти думаєш, що він мав би чути; 
запитувати про те, чого хочеться, замість довгого чекання на дозвіл; заризикувати 
на свою відповідальність, замість дрейфувати на човні» [3]. Спонукати виникнення 
у студентів готовності взаємодіяти в групі можна за допомогою коротких історій: 
«Одного разу мудрець попросив Господа показати йому рай і пекло. Господь відвів 
його в приміщення, де билися, плакали та страждали голодні люди. Посеред кімнати 
стояв великий казан зі смачною їжею, у людей були ложки, але довші за руку, і тому 
неможливо було піднести ложку до рота. «Так, це справжнє пекло!» – сказав мудрець. 
Потім вони зайшли до іншого приміщення. Там усі люди були ситі й веселі. Коли 
мудрець подивився, то побачив там такий самй казан і такі самісінькі ложки» Що ж 
робило життя людей райським? Вони вміли годувати один одного!» (Текст історії про 
рай і пекло за Д.Соколовим).

Друга група вправ має на меті актуалізацію власних знань, умінь і навичок, 
щоби подальше засвоєння нового матеріалу було поступальним – від простого до 
складного, від знайомого до невідомого. Цей принцип забезпечить асоціювання 
особистісної інформації зі програмною в єдине концептуальне бачення теми. 
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Наприклад, «нове знайомство» на основі «структури характеру» можна провести 
так: на листку кожен нехай напише своє повне ім’я по вертикалі – як на акровірш; 
починаючи з кожної літери треба записати інтелектуальну, вольову чи емоційну рису 
(на цю букву), притаманну Вам; організувавши уявну біржу, кожен може виставити 
свій бренд – товар, записаний щойно, а на заміну – замовити собі щось інше («міняю 
300 грамів чутливості на 100 грамів витримки»), «розплатитися» можна не лише 
рисами, представленими в «записаному» бренді, а й тими, що не вмістилися в 
«ім’я», але притаманні особистості, однак можна запитувати обмін інтелектуальної 
риси на емоційну або вольову, але не на інтелектуальну (аналогічно з емоційними 
та вольовими) після укладання угоди покупець пропонує свій товар і запит на 
бартер. Обговорення після проведення «біржі» відбувається навколо таких питань: 
«Які переживання збудила вправа? Яке нове знання про себе отримали? Спробуйте 
відокремити те, що «сприйняли сенсорно» від того, що «пережили емоційно». Чи 
вплинули переживання на якість і кількість інформації? Подумайте про ієрархію 
власних цінностей, про своє прийняття себе зі сталим набором ставлень до природи, 
предметів, людей, Бога, про самокритичність і про свою здатність ставитися до себе 
з гумором».

Третю групу тренінгових завдань представляють такі, що призначені 
«приміряти» нову теоретичну інформацію до емпірії (живого досвіду) конкретної 
особистості. Наприклад, у розгляді теми «Самосвідомість особистості» дифернціювати 
в собі неусвідомлені настанови можна за допомогою такого міні-експерименту: «За 
допомогою «+» або «–»  зазначте свою позитивну або негативну відповіді на два 
запитання (друге питання ставиться після того, як зазначена відповідь на перше):  

1. Чи Ви расист, тобто чи маєте упередження щодо кольору шкіри інших 
людей?            

2. Чи згодні Ви, щоб чорношкірий (білий/жовтий/червоношкірий) став 
чоловіком Вашої дочки?». Обговорення організовується навколо таких запитань: Чи 
однакову кількість часу зайняло обдумування першої та другої відповіді? Чи все, що 
ми знаємо про себе, є таким? Час, потрачений на обдумування відповідей, виявляє 
приховані установки.

Четверту групу тренінгових завдань у ході викладання психології для 
студентів ВНЗ можна презентувати психосинтетичними вправами, візуалізаціями. 
Будь-які набори образів, що ми створюємо на тлі повної релаксації (підгрунтя якісної 
візуалізації – це добре розслаблені всі рівні тіла), є більш інформативно насичені, ніж 
усний опис явищ, а тому дозволяють у коротший проміжок час створити детальніше 
уявлення про досліджуваний предмет. Такі вправи, на нашу думку, є перспективною 
альтернативою громіздким лекційним формам вербально-аудіального пояснення. 
Прикладом такого елементу тренінгу на парі може бути така психосинтенична 
вправа (тут ми не подаємо алгоритм самої релаксації, а відразу роботу з потрібними 
образами; цифри в дужках позначають тривалість пауз): «Сядьте зручно, заплющіть 
очі, розслабте всі м’язи – повністю релаксуйте (10). Зробіть глибокий вдих і 
зверніть увагу на дихання. Відволічіться від усіх розмов і думок. Спостерігайте за 
процесом дихання (15). Відчуйте ритм – вдих і видих. Відчувайте, як розширюються 
і скорочуються ваші легені. Відчувайте, як піднімається й опускається грудна клітка. 
З кожним вдихом грудна клітка піднімається (5) і з кожним видихом опускається. 
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Просто спостерігайте за вашим диханням (15). Тепер розширимо це усвідомлення на 
все тіло. Відчуйте одяг, як він торкається до вашого тіла. Можливо, взуття дещо тисне. 
Можливо, пояс надто затягнутий. Просто усвідомлюйте те, що ви маєте тіло (5). Ви 
відчуваєте биття серця (5). Відчуваєте свій пульс (5). Ви відчуваєте, що робиться у 
вас в животі (5). Можливо, у вас щось свербить (5). Повністю усвідомлюйте своє тіло 
на різних рівнях (15). Ви маєте тіло. Ви володієте тілом, яке є засобом. Засобом, за 
допомогою якого ви дієте в цьому світі. Усвідомте, як змінилося ваше тіло з моменту 
народження. Усвідомте, що воно змінилося, хоча ви цього не помічали. Усвідомте, 
як змінилися його різні частини. Усвідомте, що кожна клітина вашого тіла багато 
разів відновлювалася. Усвідомте, що ваше тіло постійно змінюється. Проте – це ваше 
тіло (15). Ваше тіло зазнає змін, але у вас є така частина, яка не змінюється. Тому ви 
можете сказати собі: «Я маю тіло, але я не тіло. Я володію тілом, але я не є тілом» (10). 
А тепер зверніть увагу на свої почуття й емоції. Чи можете ви згадати, що почували 
сьогодні зранку, коли прокинулися? (5). Що ви почували, коли підходили сюди? (5) 
Усвідомте, що деколи ви відчуваєте роздратування (5), деколи – смуток (5). А деколи 
переживаєте радість (5), любов (5). Ваші почуття простяглися від радості до суму, 
від гніву до спокою. Як легко змінюються ваші почуття? (5). Ваші почуття мінливі, 
але в вас є така частина, яка не підлягає змінам. Тому ви можете сказати собі: «Я 
маю почуття, але я не почуття. Я володію почуттями, але я не є почуттями» (10). А 
тепер зверніть увагу на свої думки. З досвіду медитації ви знаєте, як важко втримати 
думку. Думки змінюються щомиті. Думки постійно перескакують із предмета на 
предмет. Проте, коли я прошу вас спостерігати за своїми думками, виявляється, що у 
вас є така частина, яка спостерігає (5). І це усвідомлення – дещо більше, аніж думка, 
вона переважає думку (5). Тому ви маєте думки, але ви не є думками, ви володієте 
думками, але ви не думки (10). Отже, ви маєте тіло і можете собі сказати: я володію 
тілом, але я не тіло. Бо моє тіло змінюється, а я ні. Я володію почуттями, але я не 
почуття. Бо мої почуття змінюються, а я не змінююсь. Я володію думками, але я 
не думки. Бо мої думки змінюються, а я ні. Хто ж я в такому випадку? Хто я? (15). 
Я – центр випромінювання чистого усвідомлення (3). Я – центр випромінювання 
волі (3). Я – центр випромінювання любові (40). А тепер поступово повертайтеся 
до кімнати. Повільно розплющуйте очі, збадьорюйтеся (5). Обдумайте свій досвід» 
(текст візуалізації за Р.Асаджіолі). Обговорення цієї вправи варто спрямувати на 
усвідомлення й узагальнення феноменології та онтології особистості.

П’яту групу тренінгових завдань обіймають колективні вправи 
на узагальнення. Наприклад, після викладу основних теорій особистості 
(нейроеволюційної, біопсихологічної, нейропсихологічної, психокібернетичної, 
теорії прив’язаності, базисних теорій середовища – біхевіористських, діяльнісної 
тощо, теорії взаємин і залученості до спільнот, теорії нормування, психоаналітичної 
моделі інстанцій, теорії динамічної єдності Юнга, теорії життєвої мети та 
компенсації Адлера, теорій звільнення самості – Франкла, Хорні, Райха, Фрома та 
ін., теорії екзистенційного аналізу, ородоксально-християнських, протестантсько-
християнських, східнофілософських, язичницьких та інших теософських та окультних 
концепцій, гуманістичних теорій – Маслоу, Бюллер, Франкла, Роджерса, Еріксона, 
Перлза, Фрома, Берна, Келлі, Роттера та  ін., теорії семіотичної інтерпретації, теорії 
ідеологічного спрямування, теорія життєвих світів особистості) слухачів можна 
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розділити на три групи і запропонувати колективну побудову загального дерева 
теорій: перша група класифікує природничо-наукові, суспільно-наукові, теологічні 
та глибиннопсихологічні теорії; друга – гуманітарно-наукові; третя – наративні. 
Результатом спільної інтеграції є поділ теорій на класичні, модерні та постмодерні, а 
також представлення створеного дерева теорій особистості на схемі.

Висновок. Виходячи  з потреби активізації всіх сфер особистості для 
ефективнішого навчання, ми довели доцільність використання елементів тренінгу на 
всіх етапах навчальних занять – в організаційній частині, при актуалізації опорних 
знань, для ілюстрування вербального викладу, як засіб візуалізації інформації, а також 
як метод узагальнення. Форми тренінгових елементів варіюють від фронтальних 
психосинтетичних гетеро впливів, групових і колективних змагальних практик, до 
індивідуальних самопрезентацій.
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