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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 
Курс 3 - 
Семестр 5 - 
Обсяг кредитів 3 - 
Обсяг годин, в тому числі: 90 - 

Аудиторні 42 - 
Модульний контроль 6 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 42 - 

Форма семестрового контролю - - 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою змістового модуля «Основи тренерської майстерності» є 

оволодіння теоретичними знаннями щодо організації та проведення 

соціально-просвітницького тренінгу як засобу підвищення власного фахового 

рівня та форми надання інформаційної допомоги отримувачам соціальних 

послуг, а також опанування основних тренерських навичок у процесі групової 

роботи. 

Завдання змістового модуля «Основи тренерської майстерності»:  

– збагатити методичний тренерський інструментарій та систематизувати 

теоретичні уявлення про соціально-просвітницький тренінг; 

– сформувати навички підготовки, розробки та проведення тренінгу; 

– розвинути тренерські компетентності щодо супроводу тренінгової 

діяльності: виявлення потреб у навчанні, оцінка потенціалу учасників, 

складання звіту про тренінг тощо; 

– відпрацювати вміння самостійного ведення тренінгів з наступним 

професійним зворотним зв’язком (супервізією) від експертів та колег. 

– формувати індивідуальний стиль професійної поведінки та діяльності 

майбутніх фахівців. 
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3. Результати навчання за дисципліною 

 Здатність продемонструвати на базовому рівні володіння комплексом 

соціально-педагогічних технологій у роботі з дітьми, молоддю та 

сім’ями;  

 Здатність до раціонального вибору і реалізації психологічних методик і 

технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в 

навчальних, позанавчальних закладах та закладах соціального-

спрямування. 

 
4. Структура навчальної дисципліни  

 
Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами 
робіт 

Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

М
од

ул
ьн

ий
 

ко
нт

ро
ль

 

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. Організація проведення тренінгу  
Тема 1. Тренінг як форма активного 
навчання 2 - - 2 - - - 

 
- 

Тема 2. Тренер соціально-
просвітницького тренінгу: функції та 
вимоги 4 - - 4 - - - 

 
 
- 

Тема 3. Визначення завдань та умов 
проведення тренінгу 2 - - 2 - - - 

 
- 

Тема 4. Планування тренінгу та 
дизайн тренінгової програми  4 - - 4 - - - 

 
- 

Самостійна робота 1. Портфоліо 
тренера 10 - - - - - 10 

- 

Модульний контроль 2 - - - - - - 2 
Разом 24 - - 12 - - 10 2 
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Модуль 2. Методичне забезпечення тренінгу   
Тема 5. Сутність тренінгових 
методів. Пасивні методи в тренінгу 4  - - 4 - - - 

 
- 

Тема 6. Активні методи в тренінгу 6 - - 6 - - - - 
Тема 7. Інтерактивні методи в 
тренінгу 12 - - 12 - - - 

 
- 

Самостійна робота 2. Розробка 
концепції тренінгу 10 - - - - - 10 

- 

Самостійна робота 3. Розробка 
тренінгового блоку 12 - - - - - 12 

- 

Модульний контроль 2 - - - - - - 2 
Разом 46 - - 22 - - 22 2 

Модуль 3. Проведення та оцінка ефективності тренінгу   
Тема 8. Групова динаміка  2 - - 2 - - - - 
Тема 9. Робота зі складними 
учасниками 2 - - 2 - - - 

 
- 

Тема 10. Після тренінговий супровід 
та оцінка ефективності тренінгу 2   2    

 
- 

Тема 11. Супервізія тренінгових 
занять 2 - - 2 - - - 

 
- 

Самостійна робота 4. Визначення 
ефективності проведення тренінгу 10 - - - - - 10 

- 

Модульний контроль 2 - - - - - - 2 
Разом 20 - - 8 - - 10 2 

Усього 90 - - 42 - - 42 6 
 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Організація проведення тренінгу 

Практичне заняття 1. Тренінг як форма активного навчання 

Специфіка тренінгу як форми роботи. Поняття про соціально-

психологічний тренінг. Мета та завдання соціально-психологічного тренінгу. 

Історія розвитку соціально-психологічного тренінгу. Огляд основних видів 

тренінгу. Соціально-просвітницький тренінг як вид соціально-

психологічного тренінгу.  
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Практичні заняття 2, 3. Тренер соціально-просвітницького тренінгу: 

функції та вимоги 

Професійні та особистісні вимоги до тренера. Ключові навички тренера. 

Функції та ролі тренера. Самопрезентація тренера. Спільне проведення 

тренінгу (ко-тренерство).  

 

Практичне заняття 4. Визначення завдань та умов проведення 

тренінгу 

Виявлення потреб у навчанні. Прояснення цілей та очікуваних 

результатів із замовником (за необхідності). Вимоги до організації тренінгу. 

Складання переліку необхідних для проведення тренінгу ресурсів. 

Організація простору.  

 

Практичні заняття 5, 6. Планування тренінгу та дизайн тренінгової 

програми 

Визначення мети та завдань соціально-просвітницького тренінгу. Дизайн 

тренінгу. Цикл Колба. Рівні засвоєння інформації. Структура програми 

тренінгу. Часова структура тренінгу. Змістовне наповнення тренінгу та 

принципи підбору методів. Вимоги до побудови презентацій та матеріалів 

для учасників тренінгу. 

 

Модуль 2. Методичне забезпечення тренінгу 

 

Практичні заняття 7, 8. Сутність тренінгових методів. Пасивні 

методи в тренінгу 

Класифікація тренінгових методів. Лекція. Дидактичні завдання лекції 

(П. Дж. Фредерік). Види лекцій. Інформаційне повідомлення. Робота з 

текстом. Сторітеллінг. 
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Практичні заняття 9, 10, 11. Активні методи в тренінгу 

Опитування по колу. Техніка «Коло».  

Мозковий штурм. Правила проведення мозкового штурму. Робота з 

модераційними картками та мультистанціями. 

Дискусія як активний метод. Види дискусій. Варіанти проведення 

дискусії. Типологія питань до дискусії. Техніка «Акваріум». 

Відеоперегляд: від пасивності учасників, до активності та 

інтерактивності. Методика роботи з відеоматеріалом. 

 

Практичні заняття 12-17. Інтерактивні методи в тренінгу 

Методи та техніки знайомства, збору очікувань, узгодження правил.  

Робота в малих групах. Види та принципи проведення. 

Методи збору ідей. Спільні мозкові штурми. Метод консенсусу. Метод 

«Світове кафе». Техніка «Самоанське коло». 

Кейс-стаді. Види кейс-стаді: текстові кейси, мальовані кейси, відео-

кейси, фото-кейси. Принципи розробки кейсів. Методика роботи із кейсом. 

Поняття та види ігор в тренінгу. Рольові та ділові ігри. Інтерактивна гра: 

переваги та недоліки методу. Принципи створення ігор для тренінгу. 

Арт-методи та методи візуалізації в тренінгу. Робота з МАК. 

Методи для збору зворотного зв’язку. Техніка ОРІП. 

 

Модуль 3. Проведення та оцінка ефективності тренінгу 

Практичне заняття 18. Групова динаміка 

Поняття групової динаміки. Стадії розвитку групи. Прийоми підтримки 

енергії в групі. Енерджайзери та інтелектуальні розминки. 

 

Практичне заняття 19. Робота зі «складними» учасниками 

Види «складних» учасників та принципи роботи з ними. Робота з 

конфліктами в групі.  
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Практичне заняття 20. Після тренінговий супровід та оцінка 

ефективності тренінгового заняття 

Принципи надання ефективного зворотного зв’язку тренером. Звіт 

тренера. Аналіз очікувань та зворотного зв’язку учасників. Заключні анкети. 

Після тренінговий супровід: зміст та форми. 

 

Практичне заняття 21. Супервізія тренінгових занять 

Поняття супервізії. Роль супервізора. Супервізія розроблених і 

проведених програм в процесі опанування курсу. 

 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Відвідування лекцій 1 - - - - - - 
Відвідування семінарських занять 1 - - - - - - 
Відвідування практичних занять 1 6 6 11 11 4 4 
Робота на семінарському занятті 10 - - - - - - 
Робота на практичному занятті 10 6 60 11 110 4 40 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 10 - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 
роботи 5 1 5 2 10 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Разом - 96 - 156 - 74 

Максимальна кількість балів: 326 
326:100=3,26. Студент набрав Х балів;  
Розрахунок: Х:3,26 = загальна кількість балів. 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Самостійна робота – форма організації індивідуального вивчення 

студентами навчального матеріалу в позааудиторний час. 

Мета самостійної роботи: навчитися індивідуально систематизувати, 

планувати, контролювати й регулювати свою діяльність без допомоги й 

контролю викладача; здобувати, оновлювати, поповнювати знання з теми, 

яка вивчається, успішно використовувати їх під час навчання та в подальшій 

професійній діяльності. 

Самостійна робота студентів відбувається регулярно протягом семестру 

при підготовці до практичних занять та модульного контролю. 

Критерії оцінювання роботи: всього за кожну самостійну роботу – 5 

балів. Максимальну кількість балів студент отримує при представлені 

грунтовної відповіді, яка показує усвідомлення опрацьованого матеріалу та 

його аналіз. Відповідь носить авторський характер, а не є копією 

теоретичного матеріалу.  

Самостійна робота 1. Портфоліо тренера 

Підготувати власне портфоліо тренера з метою подальшої презентації 

для замовника та учасників тренінгу. 

Самостійна робота 2. Розробка концепції тренінгу 

Розробити та обґрунтувати концепцію соціально-просвітницького 

тренінгу мінімум на 3 години за самостійно обраною тематикою. 

Самостійна робота 3. Розробка тренінгового блоку 

Розробити та обґрунтувати тренінговий блок (на 3 години), який би 

включав різні типи методів (не менше 5). Тематика тренінгу обирається 

студентами самостійно. 

 Самостійна робота 4. Визначення ефективності тренінгу 

Скласти анкету зворотного зв’язку для розробленого та презентованого 

тренінгового заняття. Визначити та обґрунтувати інші можливі методи 

визначення ефективності тренінгу та після тренінгового супроводу. 
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6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: із вибором однієї правильної відповіді; на 

встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; завдання на 

розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; завдання на 

відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по пам’яті; завдання 

відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 
 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

За змістовим модулем – не передбачено навчальним планом. 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

За змістовим модулем – не передбачено навчальним планом. 

 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Кількість балів Рейтингова оцінка Кількість балів 
100-90 А Відмінно 
82-89 В Дуже добре 
75-81 С Добре 
69-74 D Задовільно 
60-68 E Достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F Незадовільно з обов’язковим 
повторними вивчення курсу 

 



 
 

 

7. Навчально-методична картка модуля  «Основи тренерської майстерності» 
Денна форма навчання. Разом: 90 год., практичні заняття –  42 год., самостійна робота – 42 год., модульний контроль – 6 год. 
 
Модулі 1 2 3 
Назва  
модуля 

Організація проведення тренінгу Методичне забезпечення тренінгу Проведення та оцінка ефективності тренінгу 

Кількість  
балів за 
модуль 

96 156 74 

Практичні 
заняття 

1 2,3 4 5,6 7,8 9-11 12-17 18 19 20 21 

Теми  
практичних 
занять 

Тренінг як 
форма 
активного 
навчання  
(11 балів) 

Тренер соціально-
просвітницького 
тренінгу: функції 
та вимоги 
(22 бали) 

Визначення 
завдань та 
умов 
проведення 
тренінгу 
(11 балів) 

Планування 
тренінгу та 
дизайн 
тренінгової 
програми 
(22 бали) 

Сутність 
тренінгових 
методів. 
Пасивні 
методи в 
тренінгу 
(22 бали) 

Активні 
методи в 
тренінгу 
(33 бали) 

Інтерактивні 
методи в 
тренінгу 
(66 балів) 

Групова 
динаміка 
(11 балів) 

Робота зі 
«складними» 
учасниками 
(11 балів) 

Після 
тренінговий 
супровід та 
оцінка 
ефективності 
тренінгового 
заняття 
(11 балів) 

Супервізія 
тренінгових 
занять 
(11 балів) 

Самостійна 
робота 

Портфоліо тренера (5 балів) Розробка 
концепції 
тренінгу  
(5 балів) 

Розробка 
тренінгового 
блоку  
(5 балів) 

Визначення ефективності тренінгу (5 балів) 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2  
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 (25 балів) 

Розрахунок 326:100=3,26. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:3,26= загальна кількість балів. 
 
 

 
 



 
 

 

8. Рекомендовані джерела 
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