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Найменування показникiв
Характеристика дисцигrлiни за

формаrrли цавчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання укьаъська
З.м i с m о в uй л,t о dуль к О с н о в u mр е н е р с ь ко i' ли ай с m е р н о с m i >

Загальний обсяг кредитiв / годин 2l 60
Курс 4
Семестр 7
Обсяг кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi: 60

Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю залlк

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
метою змiстового модуля ((основи тренерськоi майстерностi) е

оволодiння теоретичними знанIuIми щодо органiзацii та проведеннrI
соцiально-просвiтницького тренiнгу як засобу пiдвищення власного фахового
рiвня та форми надання iнформацiйноi допомоги отримувачам соцi€шьних
посJý/г, а такоЖ опанування основних тренерських навичок у процесi
груповоi роботи.

завдання змiстового модуля ((основи тренерськоi майстерностi):
-збагачення методичного тренерського iнструментарiю та

систематизацiя теоретичних уявлень про соцiально-просвiтницький тренiнг;
-фОРr"ry"аННЯ ТРенерських компетенцiй щодо постановки цiлей TpeHiHry

та формування досвiду;
*оволодiння мистецтвом комунiкативностi та креативностi;
-формування навичок пiдготовки i проведення TpeHiHry;
-розвиток тренерських компетенцiй щодо супроводу тренiнговоi

дiяльностi: виrIвленнЯ потреб У навчаннi, _оцiнка потенцiалу уrасникiв,
скJIаданшI звiту про тренiнг тощо;

-оволодiння методиками iгротехнiки;
-вiдпрацювання BMiHb самостiйного ведення тренiнгiв та професiйноi

зворотного зв'язку (супервiзii) вiд експертiв та колег.

3. Результати навчання за дисциплiною
- Вмiння оптим€UIьно використовувати технологii соцiалъноi роботи з

рiзними категорiями отримувачiв послуг.
- Здатнiсть розробляти та впроваджувати рiзнi категорii тренiнгових

програм для рiзних груп отримувачiв послуг у залежностi вiд iх потреб.



- Здатнiстъ органiзовувати спiльну дiялънiсть, iнiцiювати
командоутворенюI, сприяти зryртуванню та груповiй моти.вацiТ, фасилiтувати
процеси прииняття групових рlшенъ.

4. Структура навчальноТ дисциплiни
тематичний план для денноi форми навчання

5. Програма навчальноi дисциплiни

Модуль 1 <<Органiзацiйнi аспекти проведеЕня TpeHiнry)>
Практичне заняття l,. Загальне уявлення гtро тренiнг
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
,Щодатковt: |,2,З
Практичне заняття2. Визначення завдань та умов проведення TpeHiHry
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Назва змiстових модулiв, тем
л
до
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Модуль 1. Органiзацiйнi аспекти проведення трен lнгу
Тема 1. Загальне уявлення про тренiнг 2 2
Тема 2. Визначення завдань та yNIoB

проведення TpeHiHry 2 2
Тема 3. Грулова диналлiка, етаIIи та
rrринципи роботи тренiнговоi групи 2 2
Тема 4. Планування тренiнгу та складання
тренiнговоi програми

4

4
Самостiйна робота 1. Щоденник тренера |4 1,4

Модульний контроль 2
Разом 26 10 t4
Модуль 2. Методичнi аспекти проведення тренiнгу
Тема 1. CyTHicTb тренiнгових методiв.
Пасивнi методи 4 4
Тема 2. Активнi методи 6 6
Тема 3. Iнтерактивнi методи 6 6
Тема 4. Аналiз тренiнгового заняття 2 2
Самостiйна робота 2. Щоденник тренера 14 |4
Модyльний контроль 2
Разом з4 18 I4
Усього 60 28 28



.Щодатковi:2,З
Практичне заняття 3. Групова динамiка, етапи та принципи роботи

тренiнговоТ групи
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

,Щодатковi:3
Практичнi заняття 4-5. ГIланування TpeHiHry та складання тренiнговоi

програми

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

.Щодатковi: З

Модуль 2 <<Методичнi аспекти проведення TpeHiнry))
Практичнi заняття 617. CyTHicTb тренiнгових методiв. Пасивнi методи
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

,Щодатковi: 1, З
Практичнi заняття 8, 9, 10. Активнi методи
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

,Щодатковi:2,З
Практичнi заняття 11, t2, ll.Iнтерактивнi методи
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

.Щодатковi;2,З
Практичне зацяття 14. Ана_гliз тренiнгового занrIття
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

,Щодатковi: |,2,З

б. Контрольнавчальнихдосягнень
6.1. Система оцiнюваннrl навч€tльних досягнень сryдентiв

но1 и навчання

Вид дiяльностi студента
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1

Вiдвiдування семiнарських занять
1



Вiдвiдування rrрактичних занять
1 5 5 9 9

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10
Робота на прtжтичЕому заняттi 10 5 50 9 90
Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконанЕя, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи
5 1 5 1 5

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконатrня IНДЗ 30

Разом 85 |29
Максима-rrьна кiлькiсть ба-пiв : 2 1 4

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерiТ iT оцi"юва"нJI.

Yci завдання виконуються в електроннiй Bepcii модуля на платформi
http://elearning.kubg.edu.ualcourse/view.php?id:175II та подаються на
пiдсумковому занятгi вiдповiдного модуля.

Самостiйна робота 1,. Щоденник тренера (14 год.).
ви - тренер високоi квалiфiкацii. Вас попросили дати вiдповiдь на ряд

питань тренерiв-початкiвцiв. Вiдповiдi на питанIUI подаються у письмовому
виглядi.

1. Як вести записи пiд час тренiнгу?
2. Яких етичниХ правил слiд дотримуватись пiд час TpeHiнry?
З. Який розмiр групи найбiльш оптимztльний?
4. За яких умов навчання учасникiв с ефективним?
5. Що повинен знати i вмiти тренер?

Вимоги до оформлення:
обсяГ роботИ вiд 5 до 7 cToPiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'юТерного файла з розширеннrIм *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14.
Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

виконане завдання розмiщуетъся студентом на сторiнцi електронного
курсу.

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (д"в. завдання)

оформлення)
2. оформлення текстового документа - 1 бал (див. Вимоги до

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 2

Щодатковi: 1,3

Самостiйна робота 2. Щоденник тренера (14 год.)



ви - тренер високоi квалiфiкацii. Вас попросили дати вiдповiдь на ряд
питанъ тренерiв-початкiвцiв у виглядi iнтерв'ю для мiсцевих змI. Вiдповiдi
на питання подаютъся у виглядi вiдеозапису вашого iнтерв'ю.

1. Як використовувати проблемнi ситуацii для розвитку групи?
2. Як ставити запитання та проводити обговорення?
3. Як утворювати малi групи?
4. Яким чином можна пожвавити роботу на тренiнгу?
5. Якою може бути структура TpeHiHry?

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова скJIадов а - 4 балти (Див. завдання)
2.Креативнiстъ-lбал
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, 2

.Щодатковi: 1-3

6.3. Форми проведення модульного контроJIЮ та критерii оцiнюваннrl.
Модульний контроль здiйснюеться у "".n"!i тестуван"" 

" 
.n.*TpoHHoMy

Kypci.
Сryдентами проrтоЕуються TecToBi завданнrI у кiлъкостi25 питанъ.
Вudu mесmовLDс завdань :

6.4. Форми проведеншI ceмecTpoBolo контролю та критерii

Формою пiдсумкового контролЮ змiстовного модуля <<основи
тренерськоi майстерностi> е залiк.

6.5. Орiентовний перелiк питанъ для семестрового контролю - не
передбачено навч€tльним планом.

оцiнювання.
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8. Рекомендованi джерела
основна

1. Використання iнтерактивних методiв та мультфiльмiв у
профiлактицi ризикованоi поведiнки: методичний посiбник для спецiа.гliстiв,
якi працюють з бездоглядними та безпритульними дiтьми та пiдлiтками / За
ред. Т. В. Журавель; Авт. Кол.: Т. В. Журавелъ, Т. Л. Лях,
о. М. HiKiTiHa. - К. : МБФ (СFilД Фонд Схiд-Захiр, 2010. - 168 с.

2. Менеджмент волонтерських груп вiд А до Я : навч.-метод.
посiбник / За ред. Т. л. JIях ; авт.-кол.: З. П. Бондаренко, Т. В. Журавель, Т.
Л. Лях та iH. - К. : Bepco-O4,20t2. - 288 с.

3. Петрович В. С. Я хочу бути тренером: настiлъна книга
тренерапочаткiвця : метод. вказiвки / В. С. Петрович, О. Ю. Закусило - 2-е
вид. доповн. - Луцьк, 2014. - б0 с.

,Щодаткова:
1. Органiзацiя i методика соцiально-педагогiчного TpeHiHry : Навчалъний

посiбник llУкsпд.: О. М. Шевчук. - Умань : ПП Жовтий, 20LL - 133 с.
2. Просвiтницько-профiлактична програма тренiнгових занrIть

"Сходинки": Навч.-метод. посiбник для соцiальних педагогiв, соцiальних
працiвникiв, аутрiч-працiвникiв, практичних писхологiв / За наук. ред. проф.
I. Д. Зверевоi ; Авт. кол. : Т. В. Журавель, Т. Л. Лях, В. В. Лях, Г. Б.
Скiпа-шьська. - К. : Видавничий дiм <Ка-гrита), 2010. - 1б4 с.

3. Тренiнг у системi професiйноi пiдготовки державноуправлiнських
кадрiв : зб. тренiнгiв / редкол. : Ю. П. CypMiH, Р. А. Науменко, Л. М. Гогiна. -
К. : НАДУ, 2013. - 100 с.

9. Щодатковi ресурси (за HMBHocTi)
Електронний курс на сайтi:
http ://elearning.kub g. edu.ualcourse/view.php?id: 1. 75 1 1


