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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Тренінгові технології у соціальній 

роботі» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 

здобувачів другого рівня вищої освіти “магістр” спеціальності 231 Соціальна 

робота.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є використання 

тренінгових технологій у соціальній роботі 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  

1-й рік навчання, 2 семестр викладання 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Змістовий модуль 1. Тренінгові технології у соціальній роботі  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Тренінгові технології у 

соціальній роботі» є  забезпечення майбутніх фахівців соціальної сфери 

вмінням надавати консультативну та організаційну допомогу з питань 

організації, підготовки та проведення тренінгу різного соціального 

спрямування різним категоріям клієнтів та управлінців. 

 

Завдання: 

‒ опанування системою знань щодо основних теоретичних положень 

відносно завдань, мети та сутності тренінгу; загальних принципів, етичних 

засад, структури та етапів його проведення; базових методів та особливостей 

групової динаміки та інш.;  

‒ оволодіння уміннями управління тренінговим процесом, 

застосуванням різних тренінгових методів, відпрацювання навичок розробки 

тренінгових програм та самостійного проведення тренінгових занять; 

- застосування тренінгових технологій у професійній діяльності 

працівників соціальної сфери 

- Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

елементів наступних компетентностей: 

- ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

- СК 03. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати 

та моделювати соціальні ситуації. 

- СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, 

саморозвитку, професійної самореалізації. 

- СК 08. Здатність до постановки цілей і завдань та організації спільної 

діяльності, групової мотивації, фасилітації процесів прийняття  

групових рішень у сфері професійної діяльності. ПРН 9.Виконувати 

рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, 

відповідальності, у тому числі для запобігання професійного 

вигорання. 

- Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: 



 

  

- ПРН 9.Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання. 

- ПРН 11.Організовувати спільну діяльність фахівців різних  

галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань 

соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну 

роботу  

- ПРН 13.Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, 

генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредитів ЄКТС. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Тренінгові технології у соціальній роботі. 

Тема 1. Теоретичні основи тренінгової роботи. Психологічні та 

комунікативні компоненти тренінгової роботи. 

Тема 2. Застосування тренінгів у соціальній роботі. 

Тема 3. Особливості створення тренінгових програм та підготовки тренінгу. 

Тема 4. Особливості проведення тренінгів,  методи тренінгової роботи. 

Тема 5. Психологічний портрет та професійна компетентність тренера у 

соціальній роботі 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Балахтар В. В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція 

[Текст]: навч.-метод. посіб. / В. В. Балахтар. – Вижниц : Видавництво 

«Черемош», 2015. – 432 с. 

2. Безпалько О. В. Тренінг як інноваційна форма соціально–

педагогічної роботи / Безпалько О. В. // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика. – 2004. – №1. – С. 22–28. 

3. Білова М.Е. Навчально-методичний посібник з спецкурсу 

«Соціально-психологічний тренінг» Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова 2015 с.113 URL: 

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/metod_spt.pdf  

4. Вачков И. В. Психологический тренинг: методология и методика 

проведения / И. В. Вачков. - М. : Эксмо, 2010. - 560 с. 

5. Вчимося самостійності: навч.-метод. посіб. / За загал. ред.: Т. П. 

Спіріної; автор. кол.: Ю. М. Галустян, А. В. Каравай, А. Б. Кочарян, Т. Д. 

Мельник. – К.: Видавництво ФОП Москаленко О. М., 2011. – 212 с. 

6. Зливков В., Ліпінська С., Лукомська С. Сучасні тренінгові 

технології: інтегративний підхід. Київ.- Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 

2020. 210с. 

7. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Теорія та практика психологічних 



 

  

тренінгів. Київ- Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 209 с. 

8. Киркпатрик Д.Л., Киркпатрик Д.Д. Четыре ступени к успешному 

тренингу. Практическое руководство по оценке эффективности обучения. 

Пер. с англ. Москва: Эйч Ар Медиа, 2008. 320 с. 

9. Колісніченко Г. Ми проти насильства. Тренінг / Ганна 

Колісніченко // Соціальний педагог. – 2010. – № 1. – С. 48–50. 

10. Методика проведення тренінгів: метод. матеріали /Департамен. 

культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка; ред.-

уклад. Н.М. Грачова - Х.: ХОУНБ, 2013. 

11. Мороз Л. І. Професійно-психологічний тренінг : Підручник для 

студ. ВНЗ / Мороз Л. І., Яковенко С. І. - Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. - 251 

с. 

12. Мороз Л.І, Яковенко С.І. Професійно-психологічний тренінг : 

підручник : рекомендовано МОН України. Київ : Вид. Паливода А.В., 2011. 

252 с.  

13. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : 

Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 

133 с. 

14. Освіта в сфері прав людини в Інтернеті. Методичний посібник. 

Мурашкевич О.А., Черних О.О. – К.: ВАITE. 2015. – 70 с. 

15. Перепелюк Т. Д. Організація і методика соціально-психологічних 

тренінгів: навчальний підручник / Т. Д. Перепелюк, І. С. Ільченко, - Умань : 

видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. - 255 с. 

16. Стельмах Н.В., Іванова Т.М. Загальні основи тренінгової роботи. 

– Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2019. – 300 с. 

17. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання. [текст] : навч. 

посіб. / В. М. Федорчук – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 250 с. 

 
Додаткова 

1. Зливков В., Ліпінська С., Лукомська С. Сучасні тренінгові 

технології: інтегративний підхід. Київ.- Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 

2020. 210 с. 

 
15. Електронні інформаційні ресурси 

1. Основні положення про проведення тренінгів [Електронний 

ресурс].-Режим доступа: http://osvita.ua/school/method/technol/598/ 

2. Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А Теоретико-методологічні основи 

соціально-психологічного тренінгу. 251 с. Навчальний посібник URL: 

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4053/1/%D0%9C%D0%A1%D

0%9F%D0%A2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%

96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf.  

http://osvita.ua/school/method/technol/598/


 

  

3. Бевз В., Главник О. Основні положення щодо проведення 

тренінгів 

4. И.В.Вачков Основы технологии группового тренинга 

http://psylib.org.ua/books/vachk01/index.htm 
5. Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв´язання 

проблеми насильства в школі» https://www.ippo.if.ua/predmety/ocppsr/media/files/WCU3.pdf 

6. Рэйс Ф, Смит Б. 500 Лучших советов тренеру [Електронний 

ресурс].-Режим доступа: http://www.win-win.ru/fil.html 

7. Савченко Г.В. Навчально-методичний посібник з організації та 

проведення тренінгу: «Професійно-психологічна підготовка суддів» К.: ТОВ 

«Горизонт», 2016. 104 с. URL: 

http://nsj.gov.ua/files/1508752131%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%BD%D0%B3_01.pdf.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит 

 

5. Методи діагностики успішності навчання    

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та 

підсумковий контроль з використанням таких методів як усне та письмове 

опитування,  вирішення завдань та практичних задач (ситуативних задач, 

кейсів), тестування. 

У результаті поточного контролю студент максимально може набрати 

50 балів, іспит здається усно і дає змогу отримати також 50 балів.  
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