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Тенденції розвитку  сучасної освіти в Україні та науково 

технічний прогрес, який спостерігається в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства зумовлюють необхідність розробки 
та впровадження в практику соціальної роботи інноваційних 
технологій, до яких ми відносимо соціально психологічний 
тренінг. 

Метою статті є розкрити особливості застосування 
соціально-психологічного тренінгу в діяльності соціального 
педагога 

Соціально-психологічний тренінг – це найефективніший на 
теперішній час і широко використовуваний у світі метод 
навчання психологічним навикам побудови міжособистісних 
відносин в спеціально організованих малих групах за сприяння 
ведучого [2, 138]. 

Під час проведення тренінгу створюється неформальне, 
невимушене спілкування, яке відкриває перед групою безліч 
варіантів розвитку і вирішення проблеми. 

В групі за допомогою спеціальної системи вправ та ігор в 
учасника з'являється можливість побачити себе і свої проблеми 
очима інших людей, безпечно для себе приміряти безліч нових 
ролей, набути необхідних навичок і умінь спілкування, які не 
вдалося отримати в сім'ї, засвоїти нові форми поведінки, 
усвідомити і, зрештою, розв'язати свої проблеми [1, 28]. 

Груповий процес охоплює три основні аспекти особистості 
– когнітивний, емоційний і (конативний) поведінковий. 

Когнітивний аспект тренінгу пов'язаний з отриманням нової 
інформації про процес спілкування в цілому. 

Емоційний аспект тренінгу характеризується переживанням 
отриманої інформації, нових знань про себе і про інших. 

Конативний, або поведінковий аспект виявляється в 
розширенні поведінкового репертуару, пошуку і відпрацюванні 



адекватних форм поведінки через усвідомлення неефективності 
деяких стереотипів [2, 16]. 

Соціальний педагог може застосовувати тренінг у роботі з 
дітьми, батьками і вчителями. Тренінг полегшує роботу тим, що 
сприяє інтенсифікації навчання, результат якого досягається 
завдяки власній активній роботі його учасників. В ході тренінгу 
знання не подаються у готовому вигляді, а стають продуктом 
активної діяльності самих учасників. 

Соціальний педагог, працюючи з батьками та вчителями, 
повинен знати особливості  навчання дорослих, і, відповідно, 
враховувати їх при підготовці і проведенні тренінгу. 

Висновки. Тренінг є новим універсальним інструментарієм 
в роботі соціального педагога оскільки дає можливість 
працювати в різних сферах або в різних напрямах з різними 
віковими категоріями. 
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