
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

 

 

Т.П. Хлівнюк  

К.О. Кулава 

 

 

 

 

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 
 

Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 

для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю  

231 «Соціальна робота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА 

ОНУ 

2020 



2 

 

  

УДК : 159.98 

Х86 

 

Рецензенти: 

У.В. Варнава– кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи 

ФПСР ОНУ імені І. І. Мечникова 

С.В. Ласунова–кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної та 

клінічної психології ФПСР ОНУ імені І. І. Мечникова 

 

Рекомендовано до друку вченою радою факультету 

психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова 

Протокол № 2 від  28.10. 2020 р.  

 

ХЛІВНЮК Т.П., КУЛАВА К.О. 

Х86   Методичні рекомендації до вивчення дисципліни « Тренінгові 

технології у соціальній роботі» для здобувачів  спеціальності 231 «соціальна 

робота»  галузі знань 23 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти   Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова/  Т.П. Хлівнюк, К.О.Кулава. Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ,  2020. - 

24с. 

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни спрямовані на сприяння здобувачам у 

засвоєнні курсу «Тренінгові технології у соціальній роботі» та на допомогу майбутнім фахівцям 

у галузі соціальної роботи оволодіти практичними навичками з розробки та проведення 

групових тренінгів, опанувати роль тренера.  

Розраховано для здобувачів 2 го (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 231 

«Соціальна робота» факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова.   

УДК 159.98 

© Хлівнюк Т.П., Кулава К.О., 2020 

© Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020 



3 

 

  

ЗМІСТ 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ                                        4 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                               7 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ                                  10 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ                                        11 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ                                                   12 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА                               14 

ДОДАТКИ                                                                              18 



4 

 

  

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

 

Методичні рекомендації  з навчальної дисципліни «Тренінгові технології у 

соціальній роботі» розроблені на кафедрі соціальної роботи факультету 

психології та соціальної роботи  ОНУ імені І.І. Мечникова на основі освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського рівня вищої 

освіти відповідно до навчального плану для спеціальності 231 «Соціальна 

робота». Згідно з навчальним планом «Тренінгові технології у соціальній роботі» 

є дисципліною обов’язкового циклу і її вивчення здійснюється на 1-му курсі 

навчання здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр).  

Актуальність курсу «Тренінгові технології в соціальній роботі» 

Проблема групової соціальної роботи з використанням методів психології 

відноситься до числа актуальних як в теоретичному, так і в практичному плані., 

Засвоєння теоретико-методологічних та методичних засад тренінгової роботи 

сприятиме реалізації компетентнісного підходу працівників соціальної сфери у 

вирішенні соціалізуючих, корекційно-виховних, навчальних, розвивальних 

завдань стосовно формування особистості в сучасних умовах, розвитку у 

майбутніх фахівців соціальної роботи  аналітичного та критичного мислення, 

практичних умінь та навичок, необхідних для успішної організації та проведення 

тренінгової роботи з різними категоріями клієнтів. Саме метод тренінгу є 

ефективним і дієвим, дозволяє надавати допомогу професійно, при цьому 

отримувати зворотній зв'язок, одночасно тренінг дає змогу об’єднати процес 

передачі нових знань з тренуванням управлінських навиків. 

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. 
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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: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

б) спеціальних фахових (СК): 

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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач  повинен 

демонструвати результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні теоретичні положення відносно завдань, мети та сутності тренінгу; 

загальні принципи, етичні засади; 

 - структуру та етапи проведення тренінгу;  
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- базових методи тренінгової роботи; 

- особливості групової динаміки;  

‒ особливості управління тренінговим процесом; 

- особливості застосування тренінгових технологій у соціальній роботі. 

вміти:  

- застосувати різні тренінгові методи; 

- розробляти тренінгові програми; 

- самостійно проведити тренінгові заняття різного спрямування; 

- застосовувати тренінгові технології у професійній діяльності 

працівників соціальної сфери 

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  
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи тренінгової роботи. Психологічні та 

комунікативні компоненти тренінгової роботи. 

Поняття «тренінг». Мета та завдання тренінгу. Особливості тренінгової 

форми навчання. Можливості тренінгу в подоланні особистісних проблем, 

досягненні навчальних цілей, вдосконаленні управління освітнім процесом, 

вирішенні соціальних проблем. Відмінності тренінгу від традиційних форм 

навчання. Використання тренінгу в роботі фахівця із соціальної сфери. 

 

Тема 2. Застосування тренінгів у соціальній роботі. 

Сутність поняття «тренінгу», види тренінгів. Використання тренінгових 

технологій для підвищення професійної кваліфікації соціальних працівників 

Тренінги саморозвитку особистості. Тренінгові технології у роботі з різними 

категоріями клієнтів - отримувачами соціальних послуг. Тренінгові технології у 

роботі з кадрами соціальної сфери. Використання тренінгу при навчанні дорослих 

у соціальній роботі.  

 

Тема 3. Особливості створення тренінгових програм та підготовки 

тренінгу. 

Структура програми тренінгу. Загальні принципи створення тренінгових 

програм: самостійне, з використанням готових технік, комбіноване. Правила, за 

якими потрібно вибирати програму у конкретному випадку. Планування 

тренінгової програми. Особливості підбору вправ. Форми організації тренінгових 

занять. Часова структура тренінгу. Складання переліку необхідних для 

проведення тренінгу ресурсів. Необхідність використання технічних засобів: 

аудіо, відео, фото (у яких випадках). Конспект тренінгу. Організація простору. 

Особливості тренінгів для тренерів 
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Тема 4. Особливості проведення тренінгів,  методи тренінгової роботи. 

Використання пасивних методів в тренінгу: лекція, інформаційне 

повідомлення, сторітеллінг. Групова дискусія як метод організації спілкування 

учасників групи. Види дискусії (біографічні, тематичні, професійні, 

інтерперсональні та ін.). Правила проведення «мозкового штурму». 

Характеристика різних видів ігор, які застосовують у тренінгу. Принципи 

створення ігор для тренінгу. Метод «рівний – рівному». Метод гронування: етапи. 

Відеоперегляд: від пасивності учасників, до активності та інтерактивності. 

Методика роботи з відеоматеріалом. Метод «Акваріум». Суть методу кейс-стаді. 

Види кейс-стаді: текстові кейси, мальовані кейси, відеокейси, фото-кейси. 

Принципи розробки кейсів. Методика роботи із кейсом. Арт-методи та методи 

візуалізації в тренінгу. 

 

Тема 5. Психологічний портрет та професійна компетентність тренера у 

соціальній роботі 

Тренер як центральна фігура тренінгу та його тренера у взаємодії з групою. 

Вимоги до особистості тренера. Модель ефективного тренера. Характеристика 

професійної компетентності тренера. Типові помилки тренера у роботі з групою. 

Професійні якості спеціаліста, який проводить тренінг. Основні вимоги до 

ведучого тренінгу. Ролі та функції тренера. Професійна підготовка тренера. Види 

тренерської компетентності. Самопрезентація тренера. Спільне проведення 

тренінгу (ко-тренерство). Основні помилки тренера при підготовці програми, 

написанні сценаріїв, театралізації. Етичні проблеми тренера під час організації 

тренінгу. 
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Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Тренінгові технології у соціальній роботі 

Тема 1. Теоретико – методологічні 

основи тренінгової роботи. 

Психологічні та комунікативні 

компоненти тренінгової роботи 

14 2 2  10 

Тема 2. Застосування методу тренінгу у 

соціальній роботі 

16 2 4  10 

Тема 3. Технологія складання 

тренінгових програм  

18 2 4 

 

 12 

Тема 4. Структура та проектування 

тренінгу, методи тренінгової роботи 

26 2 4  20 

Тема 5. Психологічний портрет та 

професійна компетентність тренера у 

соціальній роботі 

16 2 2  12 

Разом за змістовим модулем 1 90 10 16  64 

ІНДЗ*      

Усього годин 90 16 10  64 

 

Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Застосування тренінгових технологій у соціальній роботі  2 
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2 Психологічні та комунікативні аспекти тренінгу 2 

3 Структура та проектування тренінгових програм для 

різних категорій клієнтів соціальної роботи та 

управлінської діяльності 

2 

4 Практикум з організації на тренінгу кооперативного 

навчання  

2 

5 Інтерактивні методи та вправи у тренінгу 2 

6 Ефективна подача усної інформації на тренінгу та 

підготовка презентації 

2 

7 Методи роботи з текстом у навчальних тренінгах 2 

8 Динаміка групи, робота зі складними учасниками.  2 

Разом 16 

 

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Особистість ефективного тренера. 

2. Діагностика та корекція агресивності у підлітків методами тренінгу в 

соціальній роботі.  

3. Гра як засіб тренінгу в соціальній роботі. 

4. Тренінг як метод практичної соціальної роботи.  

5. Професійні якості ведучого тренінгу. 

6. Етика тренера. 

7. Тренінг дитячо-батьківських відносин. 

8. Критерії та показники ефективності тренінгу. 

9. Стилі керівництва тренінгової групою. 

10. Типові помилки тренера. 

11. Міжособистісні відносини в груповому процесі. 

12. Тренінг комунікативних умінь: сутність, методика, вправи. 



11 

 

  

13. Тренінг управління конфліктною ситуацією: сутність, методика, 

вправи. 

14. Класифікація тренінгових груп Ж. Годфруа. 

15. Особливості діагностичної бесіди. 

16. Методи гештальт-терапії в тренінгу. 

17. Проведення арт-терапевтичної роботи в тренінгу. 

18. Музична терапія. 

19. Танцювальна терапія. 

20. Терапія мистецтвом 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ 

 

Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

• Словесні: лекція,  пояснення, розповідь, бесіда, дискусія.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація 

• Практичні: інтерактивні вправи, робота з кейсами.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності.  

 

Методи контролю 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, екзамен.  

Методи письмового контролю -  виконання практичних завдань. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз 

Критерії оцінювання: 

Написання програми тренінгу  20 

Реферування літератури/підготовка доповідей, тез та ессе 15 

Виконання практичних завдань   15 
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Підсумковий контроль 50 

Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточний контроль Модульн

ий 

контроль 

1 

Модульн

ий 

контроль 

2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістов

ий 

модуль 

1 

Змістов

ий 

модуль 

2 

Змістов

ий 

модуль3 

50     50 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

85-89 В 
добре 

75-84 С 

70-74 D 
задовільно 

60-69 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Теоретичні основи тренінгової роботи.  

2. Психологічні компоненти тренінгової роботи. 

3. Комунікативні компоненти тренінгової роботи. 

4. Особливості створення тренінгових програм та підготовки тренінгу. 

5. Особливості проведення тренінгів. 

6. Методи тренінгової роботи. 

7. Стилі навчання у процесі тренінгу. 

8. КО-тренерство. 
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9. Роль тренера при проведенні тренінгу. 

10. Психологічний портрет та професійна компетентність тренера у 

соціальній роботі 

11. Застосування тренінгових технологій у соціальній роботі  

12. Психологічні та комунікативні аспекти тренінгу 

13. Структура та проектування тренінгових програм для різних категорій 

клієнтів соціальної роботи та управлінської діяльності 

14. Практикум з організації на тренінгу кооперативного навчання  

15. Інтерактивні методи та вправи у тренінгу 

16. Ефективна подача усної інформації на тренінгу та підготовка 

презентації. 

17. Психологічний зміст взаємодії у тренінговій групі 

18. Використання тренінгових технологій у професійній підготовці 

фахівців соціальної сфери 

19. Використання тренінгу при навчанні дорослих у соціальній роботі 

20. Види тренінгових груп та групової роботи 

21. Балінтовські групи 

22. Тренінг розвитку кар’єри 

23. Тренінг стресостійкості та адаптації до кризової ситуації 

24. Складання програм тренінгів  

25. Оцінювання системи навчання та розвитку на тренінгу. 

26. Оцінка програми навчання та розвитку. 

27. Оцінка діяльності тренера. 

28. Особливості визначення потреб клієнтів. 

29. Особливості підготовки роздаткового матеріалу до тренінгів у 

соціальній роботі 

30. Консонансна терапія: інноваційний підхід у вирішенні запиту клієнта 

31. Мотиваційний тренінг та його застосування у соціальній роботі 

32. Методи роботи з текстом у навчальних тренінгах 
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33. Динаміка групи, робота зі складними учасниками.  

34. Психологічні особливості тренінгової групи 

35. Здоров’я збережувальні тренінги 

36. Особливості проведення тренінгів у онлайн - режимі 

37. Вивчення досвіду та аналіз державних тренінгових програм. 

38. Елекронне навчання. Створення матеріалів для публікацій у мережах. 

39. Методи, що застосовуються при створенні ідей за потребою клієнта. 

40. Особистісний розвиток тренера. 

41. Тренінгова робота при формуванні відповідального батьківства. 

42. Використання тренінгових технологій у роботі з дітьми з девіантною 

поведінкою. 

43. Використання тренінгових технологій у роботі з колективами 

соціальних установ. 

44. Використання тренінгових технологій у роботі з керівниками. 

 

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  



15 

 

  

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 

 

  

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. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. 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%D0

%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.  

2. Бевз В., Главник О. Основні положення щодо проведення тренінгів 

3. И.В.Вачков Основы технологии группового тренинга URL: 

http://psylib.org.ua/books/vachk01/index.htm 

4. Как правильно организовать и провести тренинг URL: 

http://moikompas.ru/compas/trening 

5. Как провести эффективный тренинг URL:  http://hrm.ru/kak-

provesti-ehffektivnyjj-trening 

6. Навчально-методичний посібник «Організація роботи з розв´язання 

проблеми насильства в школі» URL: 

https://www.ippo.if.ua/predmety/ocppsr/media/files/WCU3.pdf 

7. Основні положення щодо проведення тренінгів URL: 

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

8. Пороцкая Е., Коноров Ф. Как провести эффективный тренинг тренинг      

URL:http://www.trainings.ru/library/articles/?id=6259 

http://moikompas.ru/compas/trening
http://hrm.ru/kak-provesti-ehffektivnyjj-trening
http://hrm.ru/kak-provesti-ehffektivnyjj-trening
http://osvita.ua/school/method/technol/598/
http://www.trainings.ru/library/articles/?id=6259


17 

 

  

9. Рэйс Ф, Смит Б. 500 Лучших советов тренеру URL: http://www.win-

win.ru/fil.html 

10. 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.  

11. Свобода информации: Тренинговое пособие для должностных лиц. 

URL: https://www.refworld.org.ru/category,REFERENCE,ART19,,,561776934,0.html 

http://www.win-win.ru/fil.html
http://www.win-win.ru/fil.html
https://www.refworld.org.ru/category,REFERENCE,ART19,,,561776934,0.html


18 

 

  

ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

ПРАВИЛА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

 
 



19 

 

  

ДОДАТОК Б 

 

РОЛЬ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

 



20 

 

  

ДОДАТОК В 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ 

 

 



21 

 

  

ДОДАТОК Г 

 

СТРУКТУРА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 



22 

 

  

ДОДАТОК Ґ 

 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТРУНІНГУ 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90


23 

 

  

ДОДАТОК Д 

 

 

 
 



24 

 

  

ДОДАТОК Е 

 

ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ 

 

 


