


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти № 557 від 

24.04.2019 р. Введення дисципліни в освітню програму підготовки майбутніх фахівців у 

галузі соціальної роботи передбачає забезпечення теоретичних основ і практичної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до науково обґрунтованого й творчого 

здійснення взаємодії з дітьми та молоддю через тренінгові форми роботи, набуття 

студентами ґрунтовних знань з теорії і методики проведення соціально-педагогічного 

тренінгу; формування професійних знань, умінь і навичок проектування та здійснення 

тренінгової діяльності; уміння комплексно й адекватно застосовувати професійно-технічні, 

педагогічні, психологічні й інші знання й уміння при вирішенні конкретних методичних 

завдань та формування у студентів готовності до соціально-педагогічної тренінгової 

діяльності, інтересу до проведення тренінгів тощо. 

Ключові слова: тренінг, атрибути тренінгу, методи роботи, правила, групи, вправи, 

тренінгові група, тренер, групова динаміка. 

 

Аnnotation 

The program is developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social work" for the first (bachelor's) level of higher education № 557 from 

04.24.2019. The introduction of the discipline in the educational program social workers to 

scientifically substantiated and creative implementation of interaction with children and youth 

through training forms of work, acquisition by students of thorough knowledge of the theory and 

a technique of carrying out social and pedagogical training; formation of professional knowledge, 

skills and abilities to design and implement training activities; ability to comprehensively and 

adequately apply professional and technical, pedagogical, psychological and other knowledge and 

skills in solving specific methodological tasks and the formation of students' readiness for socio-

pedagogical training activities, interest in training, etc. 

Keywords: training, training attributes, methods of work, rules, groups, exercises, training 

group, trainer, group dynamics. 
 

 



ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Тренінг в соціальній 

роботі» складена  проф. Султановою Н.В.  відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

             Предметом вивчення навчальної дисципліни є: формування вмінь і якостей, 

необхідних для професійної роботи з клієнтом, опанування складною інтегруючою 

дисципліною, що дає підстави зрозуміти компетентність фахівця соціальної сфери як 

практика.  

            Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна робота з різними групами клієнтів», 

«Соціальна педагогіка», «Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології соціальної 

роботи». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до науково обґрунтованого й творчого здійснення взаємодії з дітьми 

та молоддю в контексті соціалізації особистості. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– набуття студентами ґрунтовних знань з теорії і методики проведення соціально-

педагогічного тренінгу; 

– формування у студентів професійних знань, умінь і навичок проектування та 

здійснення тренінгової діяльності; 

– формування у майбутніх соціальних педагогів уміння комплексно й адекватно 

застосовувати професійно-технічні, педагогічні, психологічні й інші знання й уміння при 

вирішенні конкретних методичних завдань; 

– формування у студентів готовності до соціально-педагогічної тренінгової 

діяльності, інтересу до проведення тренінгів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними 

подіями та явищами. 

ПРН 6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, 

оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях. 

ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання 

проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

ПРН 17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної 

довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм 

психологічну підтримку й наснажувати клієнтів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 4. Здатність до  аналізу  соціально-психологічних  явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.  

ФК 7. Здатність  до  співпраці  у  міжнародному  середовищі  та розпізнавання   

міжкультурних   проблем   у   професійній практиці.   



ФК 8. Здатність застосовувати методи  роботи  з  соціальними  об’єктами  в  польових  

і лабораторних умовах.  

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням

 їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та 

інших особливостей.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері 

соціальної роботи.      

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Етапи розвитку методики проведення соціально-педагогічної діяльності 

Тема 2. Перспективи розвитку соціально-педагогічної діяльності 

Тема 3. Поняття методика підготовки тренінгового заняття. Методичне забезпеченя 

тренінгового заняття 

Тема 4. Мета і завдання тренінгового заняття. Принципи проведення тренінгового 

заняття. Структура тренінгового заняття 

Тема 5. Зміст соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 6. Учасники навчально-виховного процесу 

Тема 7. Зміст і характер тренінгової діяльності соціального педагога 

Тема 8. Етапи проведення соціальнопедагогічного тренінгу 

Тема 9. Вікові та психологічні особливості клієнтів тренінгових занять 

Тема 10. Клієнт як головний об’єкт соціально-педагогічного впливу з боку 

викладача вищого навчального закладу 

Тема 11. Поняття і сутність соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 12. Принципи побудови змісту соціально-педагогічного тренінгу. План 

тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, методичні рекомендації 

Тема 13. Класифікація методів навчання 

Тема 14. Методи мотивації й стимулювання навчально-пізнавальної діяльності 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 


