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Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (4 год.), самостійна 

робота (112 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та  

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);  

посилання на джерела інформації у разі використання ідей,  

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства 

про авторське право і суміжні  права; надання достовірної 

інформації про результати власної  навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять. Відповідно до «Положення про організацію 

навчального процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини». 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти та 

психології, креативно підходять до пошуку джерел та формують 

схеми (плани) самовиховання, саморозвитку та саморегуляції. 

Що будемо вивчати?  Теоретичні аспекти методики проведення тренінгу; зміст і завдання 

курсу, система тренінгових занять щодо гармонізації особистості; 

оволодіння та подальше вільне оперування професійною 

термінологією, яка використовується в даній сфері практичної 

діяльності; організаційні аспекти тренінгу; основні напрямки 

тренінгової діяльності та технології проведення тренінгу; 

формування у студентів внутрішньої професійної мотивації, 

навиків професійного спілкування.  



Чому це треба 

вивчати?  

Мета: засвоєння студентами основних теоретичних підходів та 

навичок використання методів і методик тренінгової роботи в цілях 

організації та проведення тренінгу гармонізації особистості та 

виконувати роль тренера групи тренінгу гармонізації особистості. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати 

нові знання, розвивати професійні навички та якості. 
Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань 

соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати 

командну роботу. Демонструвати ініціативу, самостійність, 

оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань 

професійної діяльності. Самостійно будувати та підтримувати 

цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, 

представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, 

переконувати, вести конструктивні переговори, результативні 

бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок. 

Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і 

технології. 
Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність до міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в 

команді. Здатність до впровадження методів і технологій 

інноваційного практикування та управління в системі соціальної 

роботи. Здатність до професійної рефлексії. Здатність до спільної 

діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття 

групових рішень. 
Зміст дисципліни Поняття тренінгу і його функції в соціальній роботі. Теоретико-

практичні основи розвитку гармонійної особистості майбутніх 

соціальних працівників в процесі професійної підготовки. Історико-

методологічні основи тренінгової роботи. Т – групи. Групова 

динаміка, етапи, принципи роботи групи та методика організації 

групової взаємодії. Професійні та особистісні якості тренера. 
Сутність тренінгових методів. Пасивні, активні та інтерактивні 

методи. Особливості підготовки до проведення тренінгових занять 

щодо гармонізації особистості. Структура, основні положення та 

методичні характеристики тренінгового заняття. Методи оцінки 

ефективності проведення тренінгового заняття. Особливості 

розробки програми тренінгу та її змістовне наповнення. 
Обов’язкові завдання Під час вивчення дисципліни студенту потрібно виконати усі 

практичні завдання та ІНДЗ, включаючи відповідні завдання 

самостійної роботи. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації», «Соціальна 

робота у громаді», «Сучасні технології соціальної роботи». 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 

1. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : 

[Методичні рекомендації] // Уклад. О. М. Шевчук. – Умань, 2010. – 

37 с. 

2. Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу : 

Навчальний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – 2-е вид., переробл. 

та доповн. – Умань : «Візаві», 2017. – 133 с. 

3. Тренінговий посібник. Збірник тренінгів по підготовці 

персоналу належних ЦНАП. – 2019. URL: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/397/Treningovyj-

posibnyk.pdf 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/397/Treningovyj-posibnyk.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/397/Treningovyj-posibnyk.pdf


 

 

Розробник                            (Шевчук Оксана Миколаївна) 

 

4. Шеннон О’Коннелл, Абдул Салам Медені. Посібник для 

тренера: Як підготувати та провести тренінг, що матиме вплив. 

URL: 

https://www.ndi.org/sites/default/files/Manual%20for%20trainers.pdf 

5. Шевчук О. М. Основи цілісного гармонійного розвитку 

особистості майбутніх соціальних працівників у процесі 

професійної підготовки / Оксана Шевчук // Збірник наукових праць 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини / [гол. ред. : М. Т. Мартинюк]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 

2018. Вип. 2. 290 с. С. 254–264. 

6. Шевчук О. М. Тренінгові технології навчання в професійній 

підготовці майбутніх соціальних працівників / Шевчук Оксана // 

Соціальна робота та соціальна освіта. – Випуск 3. – 2019. – С. 142 – 

148. 

7. Шевчук Оксана. Формування комунікативної компетенції 

майбутніх соціальних працівників засобами тренінгових технологій 

/ Шевчук Оксана // Соціальна робота та соціальна освіта. – Випуск 

4. – 2020. – С. 113 – 118. 

Поточний контроль Виконання практичних завдань, виконання самостійних 

домашніх завдань, ІНДЗ. 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен  

https://www.ndi.org/sites/default/files/Manual%20for%20trainers.pdf

