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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Організація та методика 

проведення соціально-педагогічного тренінгу» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.01010601 

«Соціальна педагогіка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, 

методологічні засади та специфіка соціально-педагогічного тренінгу. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка вищої школи», «Методика 

викладання соціально-педагогічних дисциплін». 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Специфіка та теоретичні засади соціально-педагогічного тренінгу як 

динамічної форми навчання 

2. Технології проведення соціально-педагогічного тренінгу 

3. Методологічні засади підготовки та проведення ефективного 

тренінгового навчання 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та 

методика проведення соціально-педагогічного тренінгу» є формування 

готовності магістрантів до організації та проведення соціально-педагогічного 

тренінгу; розвиток професійно значущих рис, якостей, здатностей. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація та 

методика проведення соціально-педагогічного тренінгу» є ознайомлення зі 

специфікою та теоретичними й методологічними засадами соціально-

педагогічного тренінгу, оволодіння технологіями проведення соціально-

педагогічного тренінгу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні 

знати: теоретичні засади тренінгових форм навчання, специфіку їхньої 

організації та проведення, методику організації групового навчання, 

особливості проведення соціально-педагогічного тренінгу як форми 

динамічного навчання, структуру проведення тренінгового навчання, основні 

завдання тренінгу; 

уміти: організовувати, готувати та проводити тренінгові заняття, 

визначати специфічні потреби і особливості організації тренінгового заняття 

залежно від конкретних соціальних завдань, що постають перед соціальним 

педагогом. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 108 годин / 3 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І 

Специфіка та теоретичні основи соціально-педагогічного тренінгу 

як динамічної форми навчання 

Тема 1. Тренінгові заняття як навчальний процес 
Соціально-педагогічний тренінг як форма інтерактивного навчання. 

Особливості тренінгової форми навчання. Відмінності психологічного 

тренінгу та соціально-педагогічного тренінгу. Використання соціально-

педагогічного тренінгу в роботі соціального педагога. 

Тема 2. Організаційні та методичні аспекти підготовки соціально-

педагогічного тренінгу 
Специфіка підготовки тренінгового заняття як динамічної форми 

навчання. Етапи підготовки тренінгового навчання. Організаційні аспекти 

проведення соціально-педагогічного тренінгу. Методика підготовки тренінгу. 

Тема 3. Історико-методологічні основи тренінгової роботи 
Основні етапи становлення та використання тренінгу як інноваційної 

форми роботи. Основні напрями та підходи в психологічній науці, що 

поклали початок груповій роботі.  

Тема 4. Види та класифікації тренінгів 

Основні класифікації тренінгів (тренінг особистісного росту, 

навчальний тренінг, організаційний тренінг, тренінг спілкування, 

аутотренінг, груповий тренінг, навчальний тренінг тощо).  

Основні види тренінгів та здійснити їх всебічну характеристику.  

 

Змістовий модуль ІІ 

Технології проведення соціально-педагогічного тренінгу 

Тема 5. Структура та основні положення тренінгового заняття 
Основні етапи проведення тренінгових занять, правила організації та 

проведення кожного етапу. Початок соціально-педагогічного тренінгу. 

Основна частина проведення навчання. Завершення роботи тренінгу. 

Тема 6. Методичні характеристики тренінгового заняття 
Основні принципи роботи тренінгової групи. Структура тренінгової 

групи. Групова динаміка та етапи тренінгового процесу. 

Тема 7. Методи оцінки ефективності проведення тренінгового 

заняття 
Основна мета оцінювання ефективності тренінгового заняття. Критерії 

оцінювання ефективності тренінгового заняття. Показники оцінки 

ефективності тренінгу: рівень знань учасників, реакція аудиторії, 

використання учасниками набутих знань у практичній роботі. 

Основні методики оцінки ефективності проведення тренінгового 

заняття: спостереження в ході роботи, листок спостереження; проговорення 

учасниками вражень від певного етапу навчання; оцінка роботи тренера; 

опитування – вхідна та вихідна анкета. 



Змістовий модуль ІІІ 

Методологічні засади підготовки та проведення ефективного 

тренінгового навчання 

Тема 8. Професійні та особистісні якості тренера 
Основні завдання спеціаліста, що організовує тренінгові роботу. 

Професійні якості спеціаліста, який проводить соціально-педагогічний 

тренінг. Основні вимоги до ведучого тренінгу. 

Тема 9. Методика організації групової взаємодії 
Принципи навчання дорослої аудиторії. Навички керівництва групою 

(індивідуальний підхід, заохочення, залучення до роботи пасивних учасників 

навчання). Фактори стресових ситуацій та методики виходу із них у ході 

соціально-педагогічного тренінгу. 

Тема 10. Методика розробки плану проведення соціально-

педагогічного тренінгу 
Визначення основної мети та завдань соціально-педагогічного 

тренінгу. Аналіз основних етапів проведення тренінгу. Визначення та 

характеристика основних прийомів та форми роботи, що використовуються в 

тренінговому занятті. 

Тема 11. Техніки, вправи та ігрові методи, що використовуються 

в тренінговій роботі 

Основні техніки тренінгової роботи: міні-лекції, історії та розповіді, 

групові дискусії, мозковий штурм, техніка колективного навчання «кути», 

рольові ігри, ділові ігри. Основні ігрові методи тренінгу. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

залік у 10 семестрі 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 
- поточне тестування на практичних заняттях та в процесі 

консультативної роботи; 

- опитування та бесіди на практичних заняттях; 

- перевірка виписок, тез та конспектів літературних джерел; 

- поточні та підсумкові контрольні роботи; 

- оцінка самостійної роботи. 
 

 


