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Не дивлячись на те, що психологічний тренінг має глибоке 
історичне і наукове коріння, а за останніх 10-15 років став одні-
єю з найбільш поширених форм психологічної практики, тренінг 
ще не всюди сприймають адекватно. У таких відносно «закри-
тих» організаціях як органи внутрішніх справ, Міністерство з 
надзвичайних ситуацій та інших тренінг ще часто асоціюється з 
психодіагностикою, експериментальними дослідженнями, іспи-
тами та іншими таємничими маніпуляціями, які проводять пси-
хологи з людьми. Разом з тим численні автори в один голос за-
уважують, що на сьогодні немає загальноприйнятого поняття 
«тренінг». Ці обставини, а також відсутність загальної теорії 
психологічного тренінгу, заплутане положення з його різнови-
дами й їх місцем у загальній системі методів психології, недо-
статня розробленість прикладного використання тренінгу, зок-
рема у системі правоохоронних органів, зумовлює актуальність 
розкриття методологічної сутності і визначення цього поняття. 

Метою даної статті є аналіз різних підходів до визначення 
суті і цільового призначення психологічного тренінгу, розгляд 
основних методологічних положень, загальних принципів, зако-
номірностей і механізмів тренінгу, його місця і ролі у психоло-
гічній науці і практиці. 

Відповідно до багатоаспектності застосування тренінгів, 
різні автори давали їм різні визначення. Так, цікавим є визна-
чення тренінгу, яке дає Ю.Н. Ємельянов: «...термін «тренінг», на 
нашу думку, повинен використовуватися не для позначення ме-
тодів навчання, а для позначення методів розвитку здібностей до 
навчання або оволодіння будь-яким складним видом діяльності, 
зокрема, спілкуванням» [1, с. 18]. 

Позначаючи межі поняття «психологічний тренінг», І.В. 
Вачков констатує, що сучасне розуміння тренінгу включає бага-
то традиційних методів групової психотерапії і психокорекції, 
що спонукає шукати його витоки у різноманітних напрямах клі-
нічної психотерапії у групах [2, с. 7]. 

Деякими зарубіжними авторами тренінг визначається як 
спосіб перепрограмування моделі управління поведінкою і дія-
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льністю людини [3]. Існує також визначення тренінгу як “... час-
тини планованої активності організації, спрямованої на збіль-
шення професійних знань і вмінь або на модифікацію аттитюдів 
і соціальної поведінки персоналу» [4, с. 68]. 

Поняття тренінгу уточнюється за допомогою зіставлення 
його з поняттями навчання, розвиток і освіта. У співвідношенні 
понять навчання і тренінгу останній розглядається всього лише 
як одна з форм навчання. Менш однозначним є зіставлення тре-
нінгу і розвитку. Іноді ці поняття протиставляються, проте пере-
важає думка, що тренінг може бути суттєвою, хоч і нео-
бов’язковою частиною або етапом формальної програми розвит-
ку, або сприяти розвитку. Якщо розглядати тренінг і освіту, то ці 
поняття знаходяться у складніших відношеннях. Так, Ю.М. Жу-
ков, А.К. Єрофєєв, С.А. Ліпатов (2004) та інші автори вважають, 
що тренінг як метод формальної підготовки призначений не для 
заміни формальної освіти, а для її доповнення. Якщо ж розуміти 
тренінг як тренування, то він є однією з форм освітньої активно-
сті і включається в освітню програму. Саме у цій якості він пе-
реважно використовується в різних системах післявузівської 
освіти [5, с. 98]. 

Т.В. Зайцева, спираючись на положення культурно-
історичної теорії Л.С. Виготського, пропонує розглядати тренінг 
як своєрідне “культурне знаряддя», як особливу інструмен-
тальну дію, що опосередковує. Це знаряддя застосовується для 
засвоєння нової або зміни старої поведінки. Оволодіння – прив-
ласнення нового відбувається в межах “зони найближчого роз-
витку» кожного учасника у результаті спільної діяльності трене-
ра і групи [6].  

Сутність тренінгу відкривається його змістом (предметом), 
цілями і методами. Зміст тренінгу визначається виділенням того, 
що підлягає розвитку або вдосконаленню, тобто певних видів і 
компонентів будь-яких компетентностей. Як компоненти  
найчастіше згадується тріада: знання, вміння та установки (від-
носини). Так, Campbell (1998), крім стандартної тріади, говорить 
про досвід, навички, розуміння, інсайти та проникнення у суть 
справи [7]. Інші автори в цьому контексті згадують ділові і пси-
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хологічні якості. На додаток до сказаного предметом тренінгу, 
як правило, позначається саморефлексія людини, її соціальна 
перцепція, комунікативна і професійна компетенція. 

Як цілі називаються успішне функціонування і вдоскона-
лення у певній галузі, адекватне виконання конкретного завдан-
ня і роботи, підвищення ефективності праці у певній організації. 
До цілей тренінгу, на наш погляд, необхідно віднести й набуття 
особистісно-психологічного балансу, оновленого сенсу буття і 
отримання могутнього життєстверджуючого імпульсу. 

Як методи фігурують прийоми і техніки набуття досвіду, 
навчання та розвитку, процедури набуття знань та вмінь, а най-
частіше просто сукупність інтерактивних методів навчання. 

Таке різноманіття інтерпретації тренінгів, відсутність зага-
льноприйнятого визначення поняття «тренінг» призводить до 
достатньо широкого його тлумачення, позначення цим термі-
ном різних прийомів, форм, способів і методів. У цьому власне і 
полягає унікальність феномена тренінгу, його універсальний ха-
рактер і потенціал. 

В ідеалі психотренінг направлений на підвищення адекват-
ності самосвідомості і поведінки людей і груп. Головні особли-
вості психотренінгу, що визначають його статус серед всієї без-
лічі методів психології, це: підвищена активність учасників; іг-
ровий характер; навчальна або розвиваюча спрямованість; сис-
тематична рефлексія; групова форма проведення; прив’язка до 
практики життя. 

Майже у всіх видах психотренінгу суб’єкти тренування 
(група та її члени) виступають як саморегульовані системи, які 
самостійно виробляють під час процедури різні компоненти свого 
«існування» (мету, систему цінностей, норми і правила поведін-
ки, структуру співтовариства, форми взаємодії, способи вирішен-
ня завдань та інш.). Саме ця активність може вважатися головною 
умовою отримання навчального ефекту. С.І. Макша-нов вважає, 
що іноді навчальний характер замаскований безпосередньою 
метою тренінгу, наприклад, метою отримання психотерапевтич-
ного або організаційного ефектів. Але абсолютно ясно, що в цих 
випадках досягнення необхідного результату немислиме без по-
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точного засвоєння нових знань (про себе, про соціальні зв’язки, 
про інших людей і т. д.), вироблення ефективніших прийомів 
психологічної або професійної взаємодії [8]. 

У вітчизняній психологічній літературі, присвяченій аналізу 
процесів розвитку і вдосконалення компетентності у спілкуванні, 
міцно укорінився соціально-психологічний тренінг (СПТ), який 
на сьогодні представляє цілу галузь практичної психології, орієн-
товану на використання активних методів групової психологічної 
роботи. Базові методи соціально-психологічного тренінгу – гру-
пова дискусія і рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях - 
застосовуються для організації внутрішньогрупової взаємодії для 
розвитку особистості і вдосконалення групових відносин.  

Серед вітчизняних розробників теорії і практики викорис-
тання соціально-психологічного тренінгу особливо виділяється 
Л.А. Петровська (1989). На її думку СПТ - це прак-тика психо-
логічної дії, що грунтується на активних методах групової робо-
ти [9, с. 7]. Г.І. Марасанов (1998) вважає соціально-психологіч-
ний тренінг активними методами практичної психології [10]. 
С.В. Петрушин (2002) дає йому наступне визначення: «...галузь 
групової практичної ,орієнтованої на розвиток соціально-психо-
логічної компетентності» [11, с. 33]. 

Розвиток різних форм психологічного тренінгу пов’язаний 
із провідними орієнтаціями психології. У західній традиції це 
були біхевіоризм і необіхевіоризм, сучасний психоаналіз, когні-
тивізм, екзистенціальна психологія і гуманістична психологія. З 
останньою якраз пов’язано широке розповсюдження форм гру-
пової психологічної роботи, зокрема, соціально-психоло-гічного 
тренінгу. 

Таким чином, сутність, методологічний зміст і призначен-
ня психологічного тренінгу постає вельми багатоподібним, що 
знаходить підтвердження у працях багатьох дослідників. У той 
же час, всі трактування і визначення тренінгу, наведені вище, 
мають право на існування, бо доповнюють і розширюють уяв-
лення про таке унікальне явище і метод, форму і засіб, систему і 
образ поведінки та життя як тренінг. На рис. 1 схематично зо-
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бражено узагальнений «портрет» тренінгу - різнопланові визна-
чення, що найбільш повно відображають його природу і зміст. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1 – Різноманітність визначень тренінгу 
 

Що ж робить тренінг таким привабливим і ефективним? 
Які «ідеологія» тренінгу, його дух і принципова схема прове-
дення? Ідеологічним постулатом тренінгу може бути наступний 
вислів: «Розкажи мені, і я це забуду. Покажи мені, і я можливо 
це буду знати. Дай мені зробити, і я буду це вміти». Моделюючи 
життєві ситуації у штучних (лабораторних) умовах, а потім про-
живаючи їх у тренінговій групі, учасники тренінгу отримують 
колосальний досвід пізнавального й емоційного плану ня тренін-
гів, на наш погляд, є вплив на інтелектуальну, мотиваційну і по-
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ведінкову сфери особистості учасників через їх емоційну сферу за 
допомогою створення умов для отримання чуттєво-практичного 
досвіду вирішення професійних і психологічних проблем. 

Основним методичним принципом і механізмом прове-
дення тренінгів, на наш погляд, є вплив на інтелектуальну, мо-
тиваційну і поведінкову сфери особистості учасників через їх 
емоційну сферу за допомогою створення умов для отримання 
чуттєво-практичного досвіду вирішення професійних і психоло-
гічних проблем. 

Тренінг дозволяє людині відчути цілу гамму переживань, 
порівнянних з переживаннями у реальному житті і діяльності. 
При чому спектр і характер цих переживань найрізноманітніший: 
від відчуттів тривоги, сум’яття, боязні, особливо на початку тре-
нінгу, іноді роздратування, гніву, досади до відчуттів радості, за-
доволеності, симпатії, прихильності, ентузіазму, колективізму, 
натхнення, самодостатності, ейфорії та інш. У тренінгу людина 
переживає особливо цінні і такі, що запам’ятовуються, евристич-
ні почуття, викликані осяяннями, інсайтами, побаченим новим.  

Будь-який тренінг, як правило, базується на основополож-
них принципах того або іншого психолого-філософського під-
ходу. Проте, не залежно від того, яких методологічних поло-
жень дотримується тренінг, він обов’язково повинен базуватися 
на універсальних складових тренінгу. Ці складові-компоненти 
відображають дух, ідею і силу тренінгу. 

Одним з таких компонентів є «психотехнічний міф», що яв-
ляє собою ідеологію тренінгу, ідеальну картину світу тренінгової 
групи, в якій відбувається та або інша психологічна подія. Багато 
авторів підкреслювали важливість тренінгових міфів, зокрема, 
такі фахівці з тренінгів, як І.В. Вачков, Г.А. Цукерман, Б.М. Мас-
теров та інші відносили міф до одного з найважливіших елемен-
тів методології психотехніки [2; 12]. Міфологічна картина не 
завжди може відповідати науковим канонам, у тренінгу важли-
во, щоб дії, що базуються на цих міфах, у певному конкретному 
випадку були ефективними.  

Визнаючи міфи, використовувані у тренінгу, в деякому ро-
ді ілюзорним віддзеркаленням дійсності, ми робимо акцент на 
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тому, що саме зв’язок тренінгових заходів із практикою життя є 
найважливішою особливістю і перевагою тренінгу. Власне ця 
обставина і додає тренінгу прикладного характеру, забезпечує 
його гнучкість, практичну універсальність і широку сферу за-
стосування. Не випадково сьогодні вельми популярні бізнес-
тренінги, де поряд із приємним проведенням часу, може відбу-
ватися дуже серйозна робота, спрямована на відпрацювання на-
вичок, необхідних для ефективної роботи. 

Враховуючи методичну різноманітність, спрямованість і 
галузі застосування тренінгів, нами систематизовані загальні 
принципи і закономірності психологічного тренінгу (рис 2). 

Таким чином, психологічний тренінг визначається нами як 
інтегрована, універсальна система цілеспрямованого психоло-
гічного тренування людини відповідно до потреб і цілей її 
особистості та діяльності. У результаті тренінгу активізуються 
інтелектуальні, комунікативні і вольові потенціали людини, 
здійснюється рефлексія її минулого і моделювання майбутнього. 
Це стає можливим за рахунок цілеспрямованого використання 
під час тренінгу спеціальних психотехнічних, ігрових та інших 
прийомів і методів. 

Крім цього, психологічний тренінг до сьогодні практично 
не виступає безпосереднім предметом наукових досліджень, які 
проводяться. Така негласна заборона, майже „табу” щодо вклю-
чення навіть поняття тренінгу у назви дипломних та дисертацій-
них праць пояснюється тим, що тренінг, як і всі базові методи 
психологічної науки спостереження, експеримент та інші, не 
може бути самостійним предметом дослідження, оскільки (як 
метод, засіб) виступає саме тим знаряддям, завдяки якому мож-
ливе дослідження будь-яких психологічних феноменів, законо-
мірностей і взагалі різноманітних фундаментальних і приклад-
них проблем психології. Проте, на наш погляд, тренінг сьогодні 
виходить за межі лише як прикладного методу – технологічного 
інструментарію психологічної, а також педагогічної науки. 
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Рис. 2 - Загальні принципи і закономірності психологічного  
тренінгу 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
Визначеність часу проведення тренінгу. 
Обмежена кількість членів групи (7-15 
осіб) склад якої, як правило, постійний. 
Особлива організація простору (робота у 
спеціальних приміщеннях розміщення 
учасників по кругу тощо). 

МЕТОДОЛОГІЧНІ 
Теоретична та прикладна спрямованість 
тренінгу, визна-ченність його цілей та за-
вдань. 
Систематичне використання інтерактив-
них, психотехнічних та інших методів 
групової роботи. 
Певний ступінь стандартизації та стру-
ктурованості тренінгу. 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА 
ГРУПОВОГО РОЗВИТКУ 
Надання тренером та гру-
пою психологічної допо-
моги учасникам у розвит-
ку та навчанні. 
Групова динаміка на підс-
таві соціально-пси-
хологічних закономір-
ностей розвитку групи. 
Досягнення сінерге-
тичного ефекту. 

ВЗАЄМОДІЇ 
Позитивна регламен-тація 
взаємовідносин між учас-
никами. 
Атмосфера свободи дій та 
спілкуваня. 
Забезпечення психоло-
гічної безпеки. 
Обєктивація суб’єктив-
них почуттів та емоцій 
учасників відносно інших 
та того, що відбувається. 
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Тренінг може виступати і як форма індивідуального і гру-
пового психологічного навчання і розвитку, і як спосіб взаємодії 
людей, специфічна аура їх взаємовідносин, і як площина виник-
нення, розвитку і прояву соціально-психологічних груподинамі-
чних феноменів, і як особливий простір психологічного буття 
людей, і як лабораторія психотехнічних міфів створена на прин-
ципах групового магнетизму людей, і врешті-решт, як зразок 
поведінки та життя в організованій особливим чином психологі-
чній реальності тощо. Як бачимо, багатоманітність формулю-
вань і визначень змісту, різноаспектність проблем та цілепокла-
дань такого явища і своєрідної субстанції як тренінг вимагає 
спеціального наукового пізнання.  

Ми вважаємо, що прийшов час змінити ставлення науков-
ців і практиків до тренінгу, який, поза всякого сумніву, може і 
повинен бути всебічним предметом наукових досліджень. Оскі-
льки тренінг як унікальна система психологічного конструю-
вання, оновлення і навіть переродження людей і груп сприяє ви-
сокопродуктивному виконанню цілей і завдань у самих різних 
організаціях. Саме тому використання тренінгів усе більше по-
ширюється у багатьох професійних галузях діяльності людини. 
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