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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 «Основи тренерської майстерності» 
Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 
Курс 4  

Семестр 7  

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 28  

Форма семестрового контролю залік  
 

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»: 
-збагачення методичного тренерського інструментарію та систематизація 

теоретичних уявлень про соціально-просвітницький тренінг; 
-формування тренерських компетенцій щодо постановки цілей тренінгу та 

формування досвіду; 
-оволодіння мистецтвом комунікативності та креативності; 
-формування навичок підготовки і проведення тренінгу; 
-розвиток тренерських компетенцій щодо супроводу тренінгової 

діяльності: виявлення потреб у навчанні, оцінка потенціалу учасників, 
складання звіту про тренінг тощо; 

-оволодіння методиками ігротехніки; 
—відпрацювання вмінь самостійного ведення тренінгів та професійної 

зворотного зв'язку (супервізії) від експертів та колег. 

3. Результати навчання за дисципліною 
-Вміння оптимально використовувати технології соціальної роботи з 

різними категоріями отримувачів послуг. 
- Здатність розробляти та впроваджувати різні категорії тренінгових 

програм для різних груп отримувачів послуг у залежності від їх потреб.  
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- Здатність організовувати спільну діяльність, ініціювати 
командоутворення, сприяти згуртуванню та груповій мотивації, фасилітувати 
процеси прийняття групових рішень. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
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. Організаційні аспекти проведення тренінгу 
Тема 1. Загальне уявлення про тренінг 2 - - 2 - - - 
Тема 2. Визначення завдань та умов 
проведення тренінгу 2 

  

2 

   

Тема 3. Групова динаміка, етапи та принципи 
роботи тренінгової групи 2 

  

2 

   

Тема 4. Планування тренінгу та складання 
тренінгової програми 

4   

4 

   

Самостійна робота 1. Щоденник тренера 14 - - - - - 14 
Модульний контроль 2  

Разом 26 - - 10 - - 14 
Модуль 2. Методичні аспекти проведення тренінгу 
Тема 1. Сутність тренінгових методів. 
Пасивні методи 4 

  

4 

   

Тема 2. Активні методи 6   6   - 
Тема 3. Інтерактивні методи 6   6   - 
Тема 4. Аналіз тренінгового заняття 2   2'   - 
Самостійна робота 2. Щоденник тренера 14   -   14 
Модульний контроль 2  

Разом 34   18   14 
Усього 60   28   28  

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 «Організаційні аспекти проведення тренінгу» 
Практичне заняття 1. Загальне уявлення про тренінг 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 2, З 
Практичне заняття 2. Визначення завдань та умов проведення тренінгу 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1
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Додаткові: 2, З 
Практичне заняття 3. Групова динаміка, етапи та принципи роботи 

тренінгової групи 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: З 
Практичні заняття 4-5. Планування тренінгу та складання тренінгової 

програми 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: З 

Модуль 2 «Методичні аспекти проведення тренінгу» 
Практичні заняття 6, 7. Сутність тренінгових методів. Пасивні методи 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: 1, З 
Практичні заняття 8, 9,10. Активні методи 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: 2, З 
Практичні заняття 11,12,13. Інтерактивні методи 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: 2, З 
Практичне заняття 14. Аналіз тренінгового заняття 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 
Додаткові: 1, 2, З 

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

денної форми навчання 

Вид діяльності студента 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

к-
 с

ть
 

ба
лі

в 
за

 

Модуль 1 Модуль 2 

- -
 К

ІЛ
ЬК

ІС
ТЬ

 
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 - - - - 
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Відвідування практичних занять 1 5 5 9 9 
Робота на семінарському занятті 10 - - - - 
Робота на практичному занятті 10 5 50 9 90 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання,захист) 10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної роботи 
5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ зо - - - - 
 эазом - 85 - 129 
Максимальна кількість балів: 214 
214:100=2,14. Студент набрав X балів; Розрахунок: X: 2,14= загальна кількість балів. 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Усі завдання виконуються в електронній версії модуля на платформі 
http://eleaming.kubg.edu.ua/course/view.php7icM7511 та подаються на 
підсумковому занятті відповідного модуля. 

Самостійна робота 1. Щоденник тренера (14 год.). 
Ви - тренер високої кваліфікації. Вас попросили дати відповідь на ряд 

питань тренерів-початківців. Відповіді на питання подаються у письмовому 
вигляді. 

1. Як вести записи під час тренінгу? 
2. Яких етичних правил слід дотримуватись під час тренінгу? 
3. Який розмір групи найбільш оптимальний? 
4. За яких умов навчання учасників є ефективним? 
5. Що повинен знати і вміти тренер? 

Вимоги до оформлення: 
Обсяг роботи від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 
Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 
курсу. 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Вимоги до оформлення) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, З 

Самостійна робота 2. Щоденник тренера (14 год.)
Ви - тренер високої кваліфікації. Вас попросили дати відповідь на ряд 

питань тренерів-початківців у вигляді інтерв’ю для місцевих ЗМІ. Відповіді на 

http://eleaming.kubg.edu.ua/course/view.php7icM7511
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питання подаються у вигляді відеозапису вашого інтерв’ю. 
1. Як використовувати проблемні ситуації для розвитку групи? 
2. Як ставити запитання та проводити обговорення? 
3. Як утворювати малі групи? 
4. Яким чином можна пожвавити роботу на тренінгу? 
5. Якою може бути структура тренінгу? 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Креативність - 1 бал 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1-3 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 
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 (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Формою підсумкового контролю змістовного модуля «Основи 

тренерської майстерності» є залік. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю - не 
передбачено навчальним планом.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Потенціал та особливості 
застосування інтерактивних 

методів (11 балів) 

Аналіз тренінгового заняття 
(11 балів)

Активні методи (11 балів) 

Активні методи (11 балів) 

к 
Активні методи (11 балів) 

Планування тренінгу та 
складання тренінгової 

програми (11 балів) 

Планування тренінгу та 
складання тренінгової 

програми (11 балів) 

Потенціал та особливості 
застосування інтерактивних 

методів (11 балів) 

Потенціал та особливості 
застосування інтерактивних 

методів (11 балів) 

Загальне уявлення про 
тренінг (11 балів) 

Групова динаміка, етапи та 
принципи роботи 

тренінгової групи (11 балів) 

Визначення завдань та умов 
проведення тренінгу (11 

балів) 

Сутність тренінгових 
методів. Пасивні методи (11 

балів) 

Сутність тренінгових 
методів. Пасивні методи (11 

балів) 

7. Н
авчально-м

етодична карта 
Разом: 60 год., практичні заняття - 28 год., самостійна робота - 28 год., модульний контроль - 4 год. 



 

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.: 3. П. Бондаренко, Т. В. Журавель, Т. Л. Лях та ін. - 
К. : Версо-04, 2012. - 288 с. 

3. Петрович В. С. Я хочу бути тренером: настільна книга 
тренерапочатківця : метод, вказівки / В. С. Петрович, О. Ю. Закусило - 2-е вид. 
доповн. - Луцьк, 2014. - 60 с. 

Додаткова: 
1. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : Навчальний 

посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. - Умань : ПП Жовтий, 2011. - 133 с. 
2. 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. 

3. Тренінг у системі професійної підготовки державноуправлінських 
кадрів : зб. тренінгів І редкол. : Ю. П. Сурмін, Р. А. Науменко, Л. М. Гогіна. - К. 
: НАДУ, 2013.- 100 с. 

9. Додаткові ресурси (за наявності) 
Електронний курс на сайті: 
http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=l 7511 

http://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=l_7511



