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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Змістовий модуль «Тренінг особистісного зростання» 
Вид дисципліни  Обов’язкова   
Мова викладання, навчання та оцінювання Українська  
Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 
Курс 1 - 
Семестр 2 - 
Кількість змістових модулів з розподілом:  
Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 - 
Аудиторні 28 - 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 28 - 
Форма семестрового контролю - - 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання змістового модуля «Тренінг особистісного 

зростання» є: ознайомити студентів з базовими положеннями теорії тренінгу 
особистісного зростання та сформувати навички самопізнання та 
самовдосконалення.  

Завданнями змістового модуля «Тренінг особистісного зростання» є 
оволодіння майбутніми соціальними педагогами такими компетенціями: 

– здатність працювати у команді; 
– здатність до генерації нових ідей, творчого підходу до вирішення 

професійних завдань; 
– здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та 
успіху; 

– здатність організовувати та проводити соціально-педагогічний тренінг 
з різними категоріями клієнтів. 
 

2. Результати навчання за дисципліною 
– Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, комунікативні, 

психологічні та педагогічні знання з професії у процесі забезпечення 
соціально-педагогічної діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями. 

– Здатність витримувати емоційне навантаження, підвищувати 
професійну компетентність, здійснювати професійний саморозвиток.  

– Здатність демонструвати культуру спілкування, володіння державною 
та іноземною мовами. 

– Вміння проводити тренінгові форми соціально-педагогічної роботи. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

Модуль 1. «Позитивне мислення та світосприйняття» 
Тема 1. Креативне мислення, його 
особливості та принципи 

4 - - 4 - - - 

Самостійна робота 1. Сприяння 
розвитку креативного мислення 

7 - - - - - 7 

Тема 2. Формування позитивного 
мислення 

2 - - 2 - - - 

Тема 3. Формування 
світосприйняття 

8 - - 8 - - - 

Самостійна робота 2. Сприяння 
розвитку позитивного мислення та 
світосприйняття 

7 - - - - - 7 

Модульний контроль 2  
Разом 30 - - 14 - - 14 

Модуль 2. «Навички роботи у команді» 
Тема 4. Розвиток навичок прийняття 
рішень 

4 - - 4 - - - 

Тема 5. Розвиток навичок роботи у 
команді 

4 - - 4 - - - 

Самостійна робота 3. Сприяння 
формуванню навичок прийняття 
рішень та роботи у команді 

7 - - - - - 7 

Тема 6. Розвиток навичок соціальної 
активності 

6 - - 6 - - - 

Самостійна робота 4. Сприяння 
формуванню навичок соціальної 
активності 

7 - - - - - 7 

Модульний контроль 2  
Разом 30 - - 14 - - 14 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

-  

Усього 60 - - 28 - - 28 
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4. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль «Тренінг особистісного зростання» 
Модуль 1. Позитивне мислення та світосприйняття 

Практичне заняття 1. Креативне мислення, його особливості та 
принципи (4 год.) 

Мета заняття: ознайомлення із сутністю, прийомами та принципами 
креативного мислення. 

Завдання:  
– надання інформації учасникам про сутність, прийоми та принципи 

креативного мислення; 
– стимулювати творчу роботу групи, сприяти переходу від 

звичайної форми мислення до нестандартної; 
– розвиток відчуття дзеркального відображення своїх дій та вчинків. 

Рекомендована література:  
Основна: 1, 4 
Додаткова: 1 

 

Практичне заняття 2. Формування позитивного мислення (2 год.) 
Мета заняття: сприяти формуванню позитивного мислення. 
Завдання:  

– сприяння розвитку упевненості в собі, подолання бар’єрів, які 
зважають повноцінному самовираженню, самовдосконаленню. 

Рекомендована література:  
Основна: 3, 4 
Додаткова: 2 

 

Практичне заняття 3. Формування світосприйняття (8 год.) 
Мета заняття: надання інформації щодо особливостей саморозкриття і 

формування усвідомлення сильних сторін особистості. 
Завдання:  

– надання інформації щодо сутності та особливостей саморозкриття; 
– сприяння усвідомленню учасниками своїх сильних сторін; 
– сприяння усвідомленню учасниками, що їх оточення – це їх успіх. 

Рекомендована література:  
Основна: 2, 4 
Додаткова: 2, 3, 4 

 

Модуль 2. Навички роботи у команді 
Практичне заняття 4. Розвиток навичок прийняття рішень (4 год.) 
Мета заняття: ознайомити учасників з механізмом формування 

навичок прийняття усвідомлених рішень, при вирішенні складних ситуацій. 
Завдання:  

– надання інформації учасникам про механізми прийняття 
усвідомлених рішень; 
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– формування в учасників віри у себе і навичок підвищення власної 
самооцінки. 

Рекомендована література:  
Основна: 2, 3, 4 
Додаткова: 1, 3 

 

Практичне заняття 5. Розвиток навичок роботи у команді (4 год.) 
Мета заняття: розвивати здібності до з’єднання протилежних ідей з 

різних галузей досвіду і використовувати отримані асоціації для вирішення 
творчого завдання. 

Завдання:  
– формування вмінь дивитись на завдання очима іншого; 
– формування навичок роботи у команді, мобілізації творчих 

можливостей учасників; 
– сприяння усвідомленню ефективності використання стратегії 

співпраці на шляху спільного досягнення мети. 
Рекомендована література:  
Основна: 1, 2, 4 
Додаткова: 1, 3 

 

Практичне заняття 6. Розвиток навичок соціальної активності (6 год.) 
Мета заняття: створення згуртованого і працездатного творчого 

колективу.  
Завдання:  

– визначення пріоритетних якостей та здібностей, які необхідні для 
успішного співробітництва у колективі; 

– формування навичок групових взаємин, оволодіння способами 
рольової поведінки; 

– розробка перспективного плану подальшого зростання. 
Рекомендована література:  
Основна: 2, 4 
Додаткова: 1, 3 

 

5. Контроль навчальних досягнень 
 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 - - - - 
Відвідування семінарських занять 1 - - - - 
Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 
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Робота на семінарському занятті 10 - - - - 
Робота на практичному занятті 10 7 70 7 70 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної 
роботи 

5 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 112 - 112 
Максимальна кількість балів: 224 
Розрахунок коефіцієнта: 224:100=2,24; К=2,24 

 

5.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 

Модуль 1. Позитивне мислення та світосприйняття 
Самостійна робота 1. Сприяння розвитку креативного мислення (7 год.) 

1. Підібрати 8-10 вправ, спрямованих на розвиток креативного 
мислення. Підготувати план та перелік необхідного обладнання для їх 
практичного проведення. 
 
Самостійна робота 2. Сприяння розвитку позитивного мислення та 
світосприйняття (7 год.) 

1. Підібрати 8-10 вправ, спрямованих на розвиток позитивного 
мислення та світосприйняття. Підготувати план та перелік необхідного 
обладнання для їх практичного проведення. 

Рекомендована література:  
Основна: 1, 3, 4 
Додаткова: 1, 2 

 

Модуль 2. Навички роботи у команді 
Самостійна робота 3. Сприяння формуванню навичок прийняття рішень та 
роботи у команді (7 год.) 

1. Підібрати 8-10 вправ, спрямованих на формування навичок прийняття 
рішень та роботи у команді. Підготувати план та перелік необхідного 
обладнання для їх практичного проведення. 
 
Самостійна робота 4. Сприяння формуванню навичок соціальної активності 
(7 год.) 

1. Підібрати 8-10 вправ, спрямованих на формування навичок соціальної 
активності. Підготувати план та перелік необхідного обладнання для їх 
практичного проведення. 

Рекомендована література:  
Основна: 2, 3, 4 
Додаткова: 2, 3 
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Критерії оцінювання. Підсумкова кількість балів, набрана студентами за 
виконання завдань з самостійної роботи, є однією з складових поточної 
успішності студентів з дисципліни і при виставленні загальної кількості балів 
за поточну успішність додається з балами, одержаними за виконання інших 
видів поточної навчальної роботи.  

Самостійна робота з кожної теми за робочою навчальною програмою 
оцінюється у 5 балів. Де 5 балів, це коли робота студентом виконана в 
повному обсязі, 4 бали – якщо робота виконана майже на 90% від загального 
обсягу, 3 бали – обсяг виконаної роботи становить 50% від загального 
обсягу, 2 бали – виконана частина роботи складає від 20% від загального 
обсягу, 1 бал – обсяг виконаних завдань складає менше 10% від загального 
обсягу. 
 

5.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
 

Модульний контроль знань здобувача першого (бакалаврського) рівня 
здійснюється по завершенню вивчення всіх тем змістового модуля (модулів) 
на останньому контрольному занятті.  

Критерії оцінювання. Проведення модульного контролю включає 
контроль теоретичної і практичної підготовки студента з програмного 
матеріалу навчальної дисципліни. Модульна контрольна робота проходить у 
формі тестування, яке включає 25 випадкових запитань з пройденого 
матеріалу. До тесту включено запитання на одну, дві, багато з багатьох 
правильних відповідей. Максимальна кількість балів яку студент може 
отримати за виконання модульної контрольної роботи становить 25 балів. 
Правильна відповідь на одне запитання – 1 бал.  

 
5.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

За змістовим модулем – не передбачено  навчальним планом. 
 

5.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
За змістовим модулем – не передбачено  навчальним планом 

 
5.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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6. Навчально-методична картка 
Разом: 60 год., з них 0 год. – лекції, 28 год. – практичні заняття, 28 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний 

контроль.  
 

Змістовий 
модуль 

Тренінг особистісного зростання 

Назва модуля Позитивне мислення та світосприйняття Навички роботи у команді 
Кількість балів 112 112 

 
Теми 

лекцій 

- - - - - - 

Кількість балів - - - - - - 
 

Теми 
практичних 

занять 

Креативне 
мислення, його 
особливості та 

принципи 

Формування 
позитивного 

мислення 

Формування 
світосприйняття 

Розвиток 
навичок 

прийняття 
рішень 

Розвиток 
навичок роботи 

у команді 

Розвиток 
навичок 

соціальної 
активності 

Кількість балів 4 + 40 2 + 20 8 + 80 4 + 40 4 + 40 6 + 60 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи 

5 балів - 5 балів - 5 балів 5 балів 

Види поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 
(25 балів) 

Розрахунок 224:100=2,24; К=2,24 



 

10 
 

 

7. Рекомендовані джерела 
Основна (базова) 

1. Майкл М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. СПб. : 
Питер, 2007. 448 с 

2. Мудрик А., Шишкіна Х. Розвиток лідерських якостей: програма 
тренінгу. Луцьк, 2013. 120 с. 

3. Рамендик Д. М. Тренинг личностного роста. М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 
2007. 176 с. 

4. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання : навч. посіб. К. : 
«Центр учбової літератури», 2014. 250 с. 
 
Додаткова 

1. Кипнис М. Тренинг креативности. М. : Ось-89, 2008. 128 с. 
2. Монина Г. Б., Раннла Н. В. Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости». 

СПб. : Речь, 2009. 250 с. 
3. Прихожан А. М. Психология неудачника : Тренинг уверенности в себе. 

М. : ТЦ «Сфера», 2000. 192 с.  
 

8.  Додаткові ресурси (за наявності) 
 


