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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 

Змістовий модуль «Технології організації та проведення соціально-просвітницького 

тренінгу» 

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 8  

Самостійна робота 34  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою змістового модуля «Технології організації та проведення соціально-

просвітницького тренінгу» є: оволодіння теоретичними знаннями щодо 

організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу як засобу 

підвищення власного фахового рівня та форми надання інформаційної 

допомоги клієнтам сфери соціальних послуг, а також опанування основних 

тренерських навичок у процесі групової роботи. 

Завдання змістового модуля «Технології організації та проведення соціально-

просвітницького тренінгу»:  

– збагачення методичного тренерського інструментарію та 

систематизація теоретичних уявлень про соціально-просвітницький тренінг; 

– формування тренерських компетенцій щодо постановки цілей 

тренінгу та формування досвіду; 

– формування тренерської компетенції організовувати та 

проводити тренінг з різними категоріями клієнтів 

– формування тренерських компетенцій щодо проектування і 

проведення тренінгу; 

– формування тренерської компетенції організовувати 

просвітницьку роботу з різними віковими групами, доцільно обирати 

тематику, форми та методи роботи; 

– розвиток тренерських компетенцій щодо супроводу тренінгової 

діяльності: виявлення потреб у навчанні, оцінка потенціалу учасників, 

складання звіту про тренінг тощо; 

– відпрацювання вмінь самостійного ведення тренінгів та 

професійної зворотного зв'язку (супервізії) від експертів та колег. 
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3. 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 застосовувати тренінг у соціально-педагогічній 

профілактиці та реабілітації 

 Здатність проводити тренінгові форми соціально-педагогічної 

роботи з дітьми та молоддю в навчальних, позанавчальних закладах та 

закладах соціального-спрямування 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1 «Технології організації та проведення соціально-просвітницького 

тренінг» 

Модуль 1 «Загальні проблеми соціально-просвітницького тренінгу» 

Тема 1. Соціально-психологічний тренінг 

як форма спеціально організованого 

спілкування 2 2 - - - - - 

Тема2. Групова динаміка, етапи та 

принципи роботи групи 10 2 - 8 - - - 

Самостійна робота 1. Загальні проблеми 

соціально-просвітницького тренінгу 12 - - - - - 12 

Модульний контроль 2  

Разом 26 4 - 8 - - 12 

Модуль 2 «Тренінг як інтерактивна форма навчання» 

Тема 1. Сутність тренінгових методів 8 2 - 6 - - - 

Самостійна робота 2. Організаційні 

аспекти проведення тренінгу 

12 - - - - - 12 

Модульний контроль 2  

Разом 22 2 - 6 - - 12 

Модуль 3 «Організація та методичні аспекти проведення тренінгу» 

Тема 1. Особливості підготовки до 

проведення соціально-просвітницького 

тренінгу 

11 2 - 9 - - - 

Тема 2. Особливості розробки програми 

тренінгу та її змістовне наповнення  

11 2 - 9 - - - 

Самостійна робота 2. Організаційні 10 - - - - - 10 
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аспекти проведення тренінгу 

Модульний контроль 2  

Семестровий контроль 8 - - - - - - 

Разом 34 4 - 18 - - 10 

Семестровий контроль 8 - - - - - - 

Усього 90 10 - 32 - - 34 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Модуль 1. Загальні проблеми соціально-просвітницького тренінгу 

Лекція 1. Соціально-психологічний тренінг як форма спеціально 

організованого спілкування. 

Поняття про соціально-психологічний тренінг у широкому та вузькому 

розумінні. Мета та завдання соціально-психологічного тренінгу. Історія 

розвитку соціально-психологічного тренінгу. Огляд основних видів тренінгу. 

Соціально-просвітницький тренінг як вид соціально-психологічного 

тренінгу. 

Основні поняття теми: тренінг, форма, види тренінгу, соціально-

психологічний тренінг, соціально-просвітницький тренінг. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 1, 5 

 

Лекція 2. . Групова динаміка, етапи та принципи роботи групи 

Поняття про групову динаміку. Складові групової динаміки. Принципи 

організації і роботи тренінгової групи. 

Основні поняття теми: динаміка, групова динаміка, тренінгова група 

Основні: 2 

Додаткові: 1, 5 

 

Модуль 2. Тренінг як інтерактивна форма навчання 

Лекція 3. Сутність тренінгових методів. Пасивні, активні та 

інтерактивні методи. 

Класифікація тренінгових методів. Пасивні, активні та інтерактивні 

методи. Основні методи, які використовуються у соціально-просвітницькому 

тренінгу, їх переваги та недоліки. 

Основні поняття теми: метод, групи методів, активні, пасивні, активні та 

інтерактивні методи, бесіда, лекція, читання, дискусія, мозковий штурм, 

кейс-стаді, інтерактивна гра, робота з казкою. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 4 

Практичне заняття 1-4. Проблема вибору методу при підготовці 

тренінгу 
Рекомендовані джерела: 
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Основні: 1 

 

Модуль 3. Організаційні аспекти проведення тренінгу 

Лекція 4. Особливості підготовки до проведення соціально-

просвітницького тренінгу. 

Класифікація компонентів тренінгу на основі схеми педагогічної 

взаємодії. Вимоги до організації тренінгу. Складання переліку необхідних 

для проведення тренінгу ресурсів. Вимоги до тренера соціально-

просвітницького тренінгу.  

Основні поняття теми: тренінг, структура тренінгу, програма тренінгу, 

компетентність, мета, учасники, зміст, межові умови, фасилітатор, 

модератор, тренер, методи 

Практичне заняття 5-8. Професійна валіза тренера 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

 

Лекція 5. Особливості розробки програми тренінгу та її змістовне 

наповнення 

Визначення мети та завдань соціально-просвітницького тренінгу. 

Структура програми тренінгу. Змістовне наповнення тренінгу та підбір 

методів. Вимоги до побудови презентацій та матеріалів учасників тренінгу. 

Основні поняття теми: тренінг, соціально-просвітницький тренінг, 

методи тренінгу. 

Практичне заняття 8-16. Розробка та змістовне наповнення 

програми тренінгу 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

денної форми навчання 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-

ст
ь
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
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Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 - - - - - - 

Відвідування практичних занять 1 4 4 4 4 8 8 

Робота на семінарському занятті 10 - - - - - - 
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Робота на практичному занятті 10 4 40 4 40 8 80 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 10 - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 
5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 

Разом - 76 - 75 - 120 

Максимальна кількість балів: 271  

Розрахунок коефіцієнта: 271:100=2,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,71= 

загальна кількість балів. 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

денна форма навчання  
Самостійна робота 1. Загальні проблеми соціально-психологічного 

тренінгу 

1. Обґрунтуйте, сутність тренінгових методів. 

2. Зобразіть схематично соціально-психологічний тренінг як форму 

спеціально організованого спілкування. 

3. Особливості організації та дії гештальт-груп. 

4. Біхевіоральний тренінг: принципи організації та робота груп. 

5. Трансактний аналіз у групі. 

 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 4 

 

Самостійна робота 2. Загальні проблеми соціально-психологічного 

тренінгу 

    1.  Визначте суть пасивних, активних та інтерактивних методів. 

    2.  Мозковий штурм: специфіка, переваги та недоліки методу. 

    3.  Кейс-стаді: специфіка, переваги та недоліки методу 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 4 

 

Самостійна робота 3. Організаційні аспекти проведення тренінгу 
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Визначте та обґрунтуйте особливості підготовки до проведення 

соціально-просвітницького тренінгу  

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 4 

 

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: 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Із вибором однієї правильної відповіді 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів, тверджень 

 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   
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6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

За змістовим модулем передбачено навчальним планом - залік. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

1. Поняття про соціально-психологічний тренінг у широкому та 

вузькому розумінні.  

2. Мета та завдання соціально-психологічного тренінгу.  

3. Історія розвитку соціально-психологічного тренінгу.  

4. Охарактеризуйте основні види тренінгу.  

5. Соціально-просвітницький тренінг як вид соціально-

психологічного тренінгу. 

6. Класифікація тренінгових методів.  

7. Пасивні, активні та інтерактивні методи.  

8. Основні методи, які використовуються у соціально-

просвітницькому тренінгу, їх переваги та недоліки. 

9. Класифікація компонентів тренінгу на основі схеми педагогічної 

взаємодії.  

10. Вимоги до організації тренінгу.  

11. Складання переліку необхідних для проведення тренінгу 

ресурсів.  

12. Вимоги до тренера соціально-просвітницького тренінгу.  

 

6.6. 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 

 

  



 

 

 

7. Навчально-методична карта модуля «Технології організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу» 

Денна форма навчання. 90 год., лекції – 10 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 34 год., семестровий 

контроль– 8 год.. 

 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва 

модуля 

Загальні проблеми соціально-

просвітницького тренінгу 
Тренінг як інтерактивна форма навчання 

 

Організаційні та методичні 

аспекти проведення тренінгу 

Кількість балів за 

модуль 
76  75 120 

Лекції 2 (2 бали) 1 (1 бали) 2 (2 бали) 

 

Теми 

 лекцій 

1.Соціально-психологічний тренінг як 

форма спеціально організованого 

спілкування  

2.  Групова динаміка, етапи та принципи 

роботи групи 

1.Сутність тренінгових методів. Пасивні, 

активні та інтерактивні методи 

 

1.Особливості підготовки до 

проведення соціально-

просвітницького тренінгу 

2.  Особливості розробки програми 

тренінгу та її змістовне 

наповнення 

Практичні 

заняття 
 (44 бали)  (44 бали) (88 бали) 

 

Теми практичних 

занять 

Проблема вибору методу при підготовці 

тренінгу 
Професійна валіза тренера 

1.Розробка та змістовне 

наповнення програми тренінгу 

2.Дії тренера у складних ситуаціях 

Самостійна 

робота 

Щоденник тренера 

(5 балів) 

Щоденник тренера 

(5 балів) 

Щоденник тренера 

(5 балів) 

Види поточного 

контролю 

Модульна  контрольна робота  

(25 балів) 

Модульна  контрольна робота  

(25 балів) 

Модульна  контрольна робота  

(25 балів) 

Розрахунок 271:100=2,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,71 = загальна кількість балів 



 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна: 

1. Використання інтерактивних методів та мультфільмів у 

профілактиці ризикованої поведінки:  методичний посібник для спеціалістів, 

які працюють з бездоглядними та безпритульними дітьми та підлітками / За 

ред. Т. В. Журавель; Авт. Кол.: Т. В. Журавель, Т. Л. Лях,  

О. М. Нікітіна. – К. : МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід», 2010. – 168 с. 

2. Менеджмент волонтерських груп від А до Я : навч.-метод. 

посібник / За ред. Т. Л. Лях ; авт.-кол.: З. П. Бондаренко, Т. В. Журавель, Т. 

Л. Лях та ін. – К. : Версо-04, 2012. – 288 с. 

Додаткова: 

1. Просвітницько-профілактична програма тренінгових занять 

"Сходинки": Навч.-метод. посібник для соціальних педагогів, соціальних 

працівників, аутріч-працівників, практичних писхологів / За наук. ред. проф. 

І. Д. Звєрєвої ; Авт. кол. : Т. В. Журавель, Т. Л. Лях, В. В. Лях, Г. Б. 

Скіпальська. – К. : Видавничий дім «Калита», 2010. – 164 с.   

2. ФОТО-фішка : настільна ігрова методика / [ Журавель Т. В., Лях Т. Л., 

Лозован О. М. ]. — К. : ПЕРФЕКТ-СТАЙЛ, 2007. – 20 с. 

3. Що я знаю про наркотики : настільна ігрова методика / [ Журавель Т. 

В., Лях Т. Л., Лозован О. М. ]. — К. : ПЕРФЕКТ-СТАЙЛ, 2008. 

 

9.  Додаткові ресурси (за наявності) 

Електронний курс на сайті: 

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17461 

  

 

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17461

