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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
                       (вид завдання) 

Галузь знань 

23 – Соціальна робота  
 (шифр і назва) 

 
Спеціальність  

231 Соціальна робота 
 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

__________(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 
 

магістр 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

10 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

64 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: іспит 

 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2. 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. 

 

 



 

  

3. 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 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

16 2 2  12      



 

  

тренера у 

соціальній роботі 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 10 16  64      

ІНДЗ*           
Усього годин 90 16 10  64      

* – за наявності 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Застосування тренінгових технологій у соціальній роботі  2 

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 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

 

 



 

  

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних 

занять; 

[2] – написання рефератів, ессе; 

[3] – розробка програми тренінгу 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

- 

10. Методи навчання 

1. Лекція (пояснення, розповідь, презентація, бесіда) 

2. Семінарські заняття (індукція, дедукція, пошук інноваційних підходів, 

дискусія). 

3. Самостійна робота (самостійне опрацювання літературних джерел та 

нормативних документів, підготовка доповіді, презентацій). 

 

11. Методи контролю 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

 Психологічний зміст взаємодії у тренінговій групі 2 

1.  Використання тренінгових технологій у професійній 

підготовці фахівців соціальної сфери 

2 

2.  Використання тренінгу при навчанні дорослих у 

соціальній роботі 

4 

3.  Види тренінгових груп та групової роботи 8 

4.  Балінтовські групи 4 

5.  Тренінг розвитку кар’єри 4 

6.  Тренінг стресостійкості та адаптації до кризової ситуації 4 

7.  Складання програм тренінгів  4 

8.  Оцінювання тренінгу, складання анкет 4 

9.  Особливості підготовки роздаткового матеріалу до 

тренінгів у соціальній роботі 

4 

10.  Консонансна терапія: інноваційний підхід у вирішенні 

запиту клієнта 

4 

11.  Мотиваційний тренінг та його застосування у соціальній 

роботі 

4 

12.  Особливості КО -  тренерства 2 

13.  Здоров’я збережувальні тренінги 4 

14.  Особливості проведення тренінгів у онлайн - режимі 4 

15.  Психологічні особливості тренінгової групи 2 

16.  Вивчення досвіду та аналіз державних тренінгових 

програм 

4 

 Разом  64 

  



 

  

опитування, екзамен.  

Методи письмового контролю -  виконання практичних завдань. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз 

 

12. 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. 

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 

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. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

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 

 



 

  

13. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Тренінгові 

технології у соціальній роботі» для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 

Соціальна робота / Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава – Одеса: «Видавництво 

Чорномор’я», 2020.- 32с. 

2. Навчальна та робоча навчальна програми. 

3. Перелік питань до іспиту. 

 

14. 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. 
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