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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Вибіркова 

Спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки 

 

 

 

Модулів – 2  

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  

1 

 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: програма 
тренінгу.  

Семестр  

 

 

2 Загальна кількість  

годин – 90 

 

 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 

аудиторних – 2.5, 

самостійної роботи 
студента – 5 

Освітній ступінь:  

магістр 

 

Лекції  

20 

Практичні, семінарські 

10 

Лабораторні  

- 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю: залік 

Вивченню дисципліни передують дисципліни «Психологія вищої школи», «Інноваційні 
освітні технології у вищій школі», «Педагогічна етика викладача вищої школи» 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: розширення і поглиблення знань здобувачів вищої освіти з методології 

тренінгової роботи, набуття навичок та вмінь складати тренінгові програми, професійного ведення 
навчальних тренінгів; формування професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи. 

Завдання:  
− формувати професійну компетентність викладача вищої школи; 
− ознайомити здобувачів вищої освіти з цілями, завданнями, принципами тренінгу;  
− охарактеризувати групову динаміку в тренінговій групі; 
− проаналізувати методологію тренінгової роботи;  
− вивчити особливості навчального тренінгу в освітньому процесі ЗВО;  
− оволодіти прийомами проведення тренінгових процедур: знайомства, формування норм і 

правил в групі, роботи з очікуваннями, опитування, дискусії, інформування, шерінгу тощо; 
− оволодіти навичками конструювання та підготовки тренінгу; здійснювати добір 

тренінгових вправ відповідно до мети тренінгу; 
− виявити вимоги до тренера; 
− розкрити роль мовних засобів та невербальної комунікації у тренінговій роботі. 

Навчальна дисципліна «Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи» є 
вибірковим компонентом у процесі фахової підготовки магістра з освітніх, педагогічних наук, 
викладача вищої школи. 

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів вищої освіти теоретичними знаннями 
про сутність тренінгу, його структуру, принципи тренінгової роботи та оволодіння методологією 
підготовки навчальних тренінгів. 

Широке використання в практиці викладача вищої школи  інтерактивних форм та методів 
роботи обумовлює необхідність вивчення дисциплін, які формують вміння та навички правильного 
підбору, а також методології побудови тих чи інших психолого-педагогічних  прийомів. Однією із 
найбільш ефективних форм інтерактивної взаємодії з суб’єктами освітнього процесу є навчальний 
тренінг. В сучасних умовах застосування тренінгів у викладанні дисциплін професійного 
спрямування є необхідною умовою підготовки конкурентоспроможних фахівців. Навчальний тренінг 
дозволяє ефективно вирішувати освітні завдання, пов’язані з розвитком навичок спілкування, 
управління власними емоціями, адекватного вираження емоцій, соціально значимої поведінки, 
самопізнання і самовдосконалення тощо. 

Вивчення курсу «Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи» спрямоване на 
формування: 

- інтегральної компетентності: здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

- загальних компетентностей: 
ЗК3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК7.Здатність до міжособистісної взаємодії. 
- спеціальних (фахових) компетентностей: 
СК2.Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки. 
СК6.Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-педагогічній 

та науковій діяльності. 
 
3. Очікувані результати навчання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 



РН3.Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, здійснювати 
ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію 
з питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

РН5.Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, компетентнісного, 
контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, управляти навчально-
пізнавальною діяльністю, об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН8.Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, використовуючи методики, 
інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади навчального тренінгу 
 

Тема 1. Зміст поняття «тренінг», його види 
Сутність тренінгу. Генеза становлення тренінгової роботи. Цілі тренінгової роботи. 

Можливості тренінгу. Переваги і обмеження навчального тренінгу. Класифікація тренінгів. Види 
тренінгів.  

 
Тема 2. Загальна характеристика мети і завдань навчального тренінгу та просторово-

часове вирішення тренінгу  
Цілі і завдання навчального тренінгу. Просторова і часова організація тренінгової роботи. 

Принципи тренінгу. Структура тренінгу. Групова динаміка у тренінгу. Стадії адаптації. Стадія 
активного напруження. Стадія стійкої працездатності. Стадія розпаду групи. Механізми впливу на 
групу. Емоційна підтримка. Оцінка результативності групової роботи 

 
Тема 3. Методи навчального тренінгу в освітньому процесі  
Основні методичні прийоми у тренінгу. Групові методи та методичні засоби. Активні 

нетрадиційні лекції. Інтерактивні ігрові методи. Групова дискусія як метод тренінгу. Медитація. 
Методи невербальної активності. Допоміжні методичні прийоми у тренінгу: інформація, відкритість 
тренера, інтерпретація, конфронтація, домашня робота. 

 
Тема 4. Особистість тренера – ведучого тренінгової групи Діяльність ведучого тренінгової 

групи в освітньому процесі вищої школи. Вимоги до тренера. Володіння теорією групової роботи. 
Знання професійної етики. Уміння розподіляти свою увагу. Здатність швидко орієнтуватися у 
ситуації. Здатність моделювати програму тренінгу і об’єктивно оцінювати результати роботи. Вміння 
правильно застосовувати техніки і методичні прийоми у тренінгу. Особистісне вдосконалення. 
Проблеми підготовки тренера. Стилі і ролі в роботі групового керівника. 

 
Змістовий модуль 2. Техніки тренінгу у вищій школі 

  
Тема 5. Організація роботи навчального тренінгу в освітньому процесі вищої школи 
Учасники освітнього процесу ЗВО. Поняття і сутність навчального тренінгу. Принципи 

побудови навчального тренінгу. План тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, 
методичні рекомендації. Психодіагностика і психологічний практикум у тренінгу.  

 
Тема 6. Зворотний зв’язок у тренінгу 
Зміст поняття «зворотній зв’язок». Правила конструктивного зворотного зв’язку. Створення 

тренінгової атмосфери. Рекомендації тренеру щодо тренінгової роботи: організація знайомства, 
робота з очікуваннями, формування загальногрупових норм, манера поведінки тренера. Проблемні 
ситуації в тренінгу. 

 
Тема 7. Тренінгова вправа та особливості її застосування в освітньому процесі вищої 

школи 
Теоретичні підходи до класифікації тренінгових вправ. Специфіка застосування тренінгових 

вправ на різних етапах заняття. Вправи, спрямовані на знайомство учасників тренінгу. Ігри, 



спрямовані на згуртованість групи. Вправи, зорієнтовані на зняття емоційної напруги. Ігри, 
спрямовані на організацію дискусії. Сюжетно-рольові ігри. Поведінкові вправи. Медитативні 
техніки. Вправи на завершення роботи. 

 
Тема 8: Методологія підготовки тренінгових програм для використання в освітньому 

процесі вищої школи 
Логіка побудови  тренінгових програм. Розробка програми тренінгу. Каркас сценарію. Зміст 

програми. Специфіка роботи в різних групах. Організація тренінгової роботи. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 

Денна форма навчання 

усього у тому числі 

л пр. лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади навчального тренінгу 

Тема 1. Зміст поняття «тренінг», його види 9 2 1 - 6 

Тема 2. Загальна характеристика мети і завдань 
навчального тренінгу та просторово-часове 
вирішення тренінгу 

9 2 1 - 6 

Тема 3. Методи навчального тренінгу в 
освітньому процесі 

9 2 1 - 6 

Тема 4. Особистість тренера – ведучого 
тренінгової групи  

9 2 1 - 6 

Разом за змістовим модулем 1 36 8 4 - 24 

Змістовий модуль 2. Техніки тренінгу у вищій школі 

Тема 5. Організація роботи навчального тренінгу в 
освітньому процесі вищої школи  

9 2 1 - 6 

Тема 6. Зворотний зв’язок у тренінгу 9 2 1 - 6 

Тема 7. Тренінгова вправа та особливості її 
застосування в освітньому процесі вищої школи 

12 4 2 - 6 

Тема 8: Методологія підготовки тренінгових 
програм для використання в освітньому процесі 
вищої школи 

14 4 2 - 8 

Разом за змістовим модулем 2 44 12 6 - 26 

Усього годин 80 20 10 - 50 



Модуль 2 

ІНДЗ 10    10 

Усього годин 90 20 10 - 60 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна/заочна форма 
навчання 

1 Загальна характеристика тренінгу. Програма і структура 
тренінгу 

2 

2 Основні методичні прийоми в тренінгу. Ведучий 
тренінгових груп 

2 

3 Організація тренінгової роботи в освітньому процесі ЗВО 2 

4 Розробка та апробація вправ вступної, основної та 
заключної частин тренінгу 

2 

5 Створення та презентація тренінгової програми 2 

Всього 10 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Зміст поняття «навчальний тренінг», його види 6 

2 Загальна характеристика мети і завдань навчального тренінгу 
та просторово-часове вирішення тренінгу 

6 

3 Методи навчального тренінгу в освітньому процесі 6 

4 Тренінгова вправа та особливості її застосування в освітньому 
процесі вищої школи 

6 

5 Методика проведення тренінгу 6 

6 Зворотний зв’язок у тренінгу 6 

7 Використання психодіагностичних методів в тренінгу 6 

8 Методологія підготовки тренінгових програм для використання 
в освітньому процесі вищої школи 

8 

9 ІНДЗ 10 

Всього 60 



 

8. Індивідуальні завдання 

Розробити і представити програму тренінгу для застосування в освітньому процесі вищої школи 
(за темою кваліфікаційної роботи). 
 
9. Методи навчання:  

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія);  
МН2 –практичний метод (практичні заняття, тренінги);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод  демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування); 
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (мультимедійні); 
МН6 –самостійна робота (розробка та підбір тренінгових вправ); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти  (груповий проєкт: 

розробка та презентація тренінгу). 
 
Методи оцінювання. 
МО2 –усне або письмове опитування;  
МО5 – командні проєкти;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист практичних робіт; 
МО10 –залік. 

 
11. Засоби діагностики результатів навчання:  

- тести;  
-  командні проєкти;  
- реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- залік. 
 

12. Критерії оцінювання результатів навчання.  
Суми 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 
Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентно
сті 

Оцінка за національною  
Шкалою 

екзамен залік 

 
90-100 

 
А 

 
відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано  
82-89 

 
В 

 
дуже  
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

 
 

Достатній 
(конструктив

но- 

 
 
 
 

добре 



 
 

74-81 

 
 

С 

 
 

добре 

Здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під  
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок 

варіативний) 

 
 

64-73 

 
 

D 

 
 
задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень, 
за допомогою  викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

 
 

Середній 
(репродуктив

ний) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному рівні 

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільно 
з 

можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу 

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктивний) 

 
 
незадовільно 

 
 
не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні елементарного розпізнання і відтворення 
окремих фактів, елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 
продуктивний 

 
езадовільно  не 

зараховано 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 
контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну 
діяльність; оцінка за ІНДЗ. 

13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 30 

5 5 5 5 5 5 10 10 

Модульний контроль – 10 Модульний контроль – 10 

 
14. Критерії за видами діяльності 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Виконання завдань, опитування та участь в 3 5 



обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

 

2 

Т2 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Т3 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Модульний контроль (тестування) 10 10 

Т4 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Т5 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Т6 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

 

Т7 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

6 

 

4 

10 

Т8 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

6 

 

4 

10 

Модульний контроль (контрольна робота) 10 10 

ІНДЗ: 

Програма тренінгу (за темою кваліфікаційної роботи) з 
представленням фрагменту 

30 30 

Разом 100 



 

15. Методичне забезпечення. 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, заліку. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 

 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Поняття та сутність тренінгу.  
2. Генеза становлення тренінгової роботи.  
3. Класифікація тренінгів. Види тренінгів.  
4. Цілі і завдання навчального тренінгу.  
5. Просторова і часова організація тренінгової роботи.  
6. Принципи тренінгу.  
7. Структура тренінгу.  
8. Групова динаміка у тренінгу. Стадії адаптації, активного напруження, стійкої працездатності, 

розпаду групи.  
9. Групові методи та методичні засоби тренінгу.  
10. Активні нетрадиційні лекції.  
11. Інтерактивні ігрові методи.  
12. Групова дискусія як метод тренінгу.  
13. Допоміжні методичні прийоми у тренінгу: інформація, відкритість тренера, інтерпретація, 

конфронтація, домашня робота. 
14. Особистість тренера – ведучого тренінгової групи.  
15. Стилі і ролі в роботі групового керівника. 
16. Організація роботи навчального тренінгу в освітньому процесі вищої школи. 
17. Принципи побудови навчального тренінгу.  
18. План тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, методичні рекомендації.  
19. Зворотний зв’язок у тренінгу 
20. Тренінгова вправа та особливості її застосування в освітньому процесі вищої школи. 
21. Вправи, спрямовані на знайомство учасників тренінгу.  
22. Ігри, спрямовані на згуртованість групи.  
23. Вправи, зорієнтовані на зняття емоційної напруги.  
24. Ігри, спрямовані на організацію дискусії. Сюжетно-рольові ігри. Поведінкові вправи.  
25. Медитативні техніки.  
26. Вправи на завершення роботи. 
27. Методологія підготовки тренінгових програм для використання в освітньому процесі вищої школи. 
28. Логіка побудови  тренінгових програм.  
29. Розробка програми тренінгу. Каркас сценарію. Зміст програми.  
30. Специфіка роботи в різних групах.  
31. Організація тренінгової роботи. 

 
15. Рекомендована література 

Основна: 
1. Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів 

організацій в економічних університетах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. / Ін-т педагогіки 
і психології проф. освіти АПН України. Київ, 2006. 21 с. 



2. Інтерактивна технологія навчання: організація і проведення тренінгів  (інноваційні форми 
навчання): Методичний посібник / О. А. Комар, Л. В. Пироженко.  Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. 
109 с.  

3. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. Київ: МАУП, 
2004. 192 с. 

4. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; 
За ред. З. Н. Курлянд. Київ: Знання, 2007. 495 с.  

5. Технологія тренінгу / упоряд. О. Главник, Г. Бевз; за заг. ред. С. Максименко. Київ: 
Главник, 2005. 112 с.  

6. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: навч. посіб. / Г.О.Ковальчук, 
Н.Ю.Бутенко, М.В.Артюшина та ін., за ред. Г.О.Ковальчук. Київ: КНЕУ, 2006. 320 с.  

7. Третяк О. Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи: навчально-
педагогічний тренінг (для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»). Рівне: РДГУ,  2014. 
106 с.    

Допоміжна: 
1. Агеева И. А. Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы. 

СанктПетербург: Речь, 2007. 208 с. 
2. Горбатова Е. А. Теория и практика психологического тренинга: учебное пособие. 

Санктпетербург: Речь, 2008. 320 с. 
3. Карманенко В. В. Тренінг як ефективний інструмент розвитку професійних 

компетенцій і практичних навичок студентів ВНЗ. Імідж сучасного педагога. 2017. № 1. С. 23-25.  
4. Керик О. Використання тренінгових технологій у професійній підготовці фахівців 

соціальної сфери. Молодь і ринок. 2015. № 2(121). С. 136-140. 
5. Ковальчук Г.О. Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних 

дисциплін у системі неперервного навчання: дис. … д-ра економ. наук: 13.00.09 / Київський 
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2016. 546 с. 

6. Комар О. Фахова підготовка студентів : інтерактивна технологія у ВНЗ. Психолого-
педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [ред. 
кол. Н. С. Побірченко (гол. ред.) та інші].  Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. Вип. 42. С. 14-19. 

7. Надання соціальних послуг у громадах: роб. матер. для тренера / Т. П. Авельцева, Н. В. 
Зимівець. Дніпропетровськ, 2007. 56 с.  

8. Сидоренко Е. В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату: учеб. 
пособие. Санктпетербург: «Речь», 2007. 240 с.  

9. Сікора Я. Б. Використання тренінгів у професійній підготовці компетентних фахівців з 
інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред) 
та інші]. Умань : ПП Жовтий, 2011. Вип. 36. С. 115–121. 

10. Страшко С. В. Тренінг як організаційна форма навчально-виховної роботи URL: 
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2688/1/Straschko.pdf (дата звернення 10.09.2019) 

11. Третяк О.М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів в умовах кредитно-модульної системи вищого навчального закладу: автореф. дис. 
… канд. пед. наук: 13.00.04 / Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 
2014. 20 с. 

12. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Херсон, 2011. 608 с.  
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Інститут психології та педагогіки/ педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти 

 

Назва дисципліни Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої 
 школи 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач (і) Третяк Оксана Миколаївна 

Профайл викладача (ів) на сайті 
кафедри, в соцмережі 

Кафедра ППI та ВО РДГУ — Третяк Оксана 
Миколаївна (kppivo-rshu.org.ua) 

E-mail викладача: oksana.tretiak@rshu.edu.ua   

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому ресурсі 

 

Мова викладання Українська  

Консультації Очні консультації:  3 год.  
Середа 10.00-13.00  
Он лайн- консультації:  
Вівторок: 12.00-15.00 
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Цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої 
школи» - є розширення і поглиблення знань здобувачів вищої освіти з методології тренінгової 
роботи, набуття навичок та вмінь складати тренінгові програми, професійного ведення навчальних 
тренінгів; формування професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи. 

Курс «Навчальний тренінг в освітньому процесі вищої школи» є вибірковим компонентом у процесі 
фахової підготовки магістра з освітніх, педагогічних наук, викладача у закладах вищої освіти і  спрямований на 
формування: 

- інтегральної компетентності: здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

- загальних компетентностей: 

ЗК3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7.Здатність до міжособистісної взаємодії. 

- спеціальних (фахових) компетентностей: 

СК2.Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач дослідницького 
та/або інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки. 

СК6.Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-педагогічній 
та науковій діяльності. 

 

Програмні результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

РН3.Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, здійснювати 
ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію 
з питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. 

РН5.Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, компетентнісного, 
контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, управляти навчально-
пізнавальною діяльністю, об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН8.Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, використовуючи методики, 
інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей. 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання та 
компетентностей. Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Навчальний тренінг в освітньому 
процесі вищої школи» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 
матеріалом таких дисциплін як: Психологія вищої школи, Інноваційні освітні технології у вищій 
школі, Педагогічна етика викладача вищої школи. 

 Мотивація здобувачів вищої освіти: викладання курсу передбачає особистісну вмотивованість 
кожного здобувача вищої освіти на майбутню професійну діяльність; під час аудиторних занять 
використовуються тренінгові, інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології навчання, 



зокрема, виклад лекційного матеріалу супроводжується презентацією, під час практичних занять 
використовуються вправи «мозкова атака», «мікрофон», дискусія, «асоціативний кущ», дидактичні 
ігри, «рефлексія» тощо, які сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої 
освіти. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних занять, які проходять у формі 
тренінгу. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти. Самостійна робота студентів передбачає 
опрацювання психолого-педагогічної літератури, підготовку до практичних занять, розробку 
програми тренінгу. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади навчального тренінгу 

 

Тема 1. Зміст поняття «тренінг», його види 

Сутність тренінгу. Генеза становлення тренінгової роботи. Цілі тренінгової роботи. 
Можливості тренінгу. Переваги і обмеження навчального тренінгу. Класифікація тренінгів. Види 
тренінгів.  

 

Тема 2. Загальна характеристика мети і завдань навчального тренінгу та просторово-
часове вирішення тренінгу  

Цілі і завдання навчального тренінгу. Просторова і часова організація тренінгової роботи. 
Принципи тренінгу. Структура тренінгу. Групова динаміка у тренінгу. Стадії адаптації. Стадія 
активного напруження. Стадія стійкої працездатності. Стадія розпаду групи. Механізми впливу на 
групу. Емоційна підтримка. Оцінка результативності групової роботи 

 

Тема 3. Методи навчального тренінгу в освітньому процесі  

Основні методичні прийоми у тренінгу. Групові методи та методичні засоби. Активні 
нетрадиційні лекції. Інтерактивні ігрові методи. Групова дискусія як метод тренінгу. Медитація. 
Методи невербальної активності. Допоміжні методичні прийоми у тренінгу: інформація, відкритість 
тренера, інтерпретація, конфронтація, домашня робота. 

 

Тема 4. Особистість тренера – ведучого тренінгової групи Діяльність ведучого тренінгової 
групи в освітньому процесі вищої школи. Вимоги до тренера. Володіння теорією групової роботи. 
Знання професійної етики. Уміння розподіляти свою увагу. Здатність швидко орієнтуватися у 
ситуації. Здатність моделювати програму тренінгу і об’єктивно оцінювати результати роботи. Вміння 
правильно застосовувати техніки і методичні прийоми у тренінгу. Особистісне вдосконалення. 
Проблеми підготовки тренера. Стилі і ролі в роботі групового керівника. 



Змістовий модуль 2. Техніки тренінгу у вищій школі 

  

Тема 5. Організація роботи навчального тренінгу в освітньому процесі вищої школи 

Учасники освітнього процесу ЗВО. Поняття і сутність навчального тренінгу. Принципи 
побудови навчального тренінгу. План тренінгового заняття, програма тренінгового заняття, 
методичні рекомендації. Психодіагностика і психологічний практикум у тренінгу.  

 

Тема 6. Зворотний зв’язок у тренінгу 

Зміст поняття «зворотній зв’язок». Правила конструктивного зворотного зв’язку. Створення 
тренінгової атмосфери. Рекомендації тренеру щодо тренінгової роботи: організація знайомства, 
робота з очікуваннями, формування загальногрупових норм, манера поведінки тренера. Проблемні 
ситуації в тренінгу. 

 

Тема 7. Тренінгова вправа та особливості її застосування в освітньому процесі вищої 
школи 

Теоретичні підходи до класифікації тренінгових вправ. Специфіка застосування тренінгових 
вправ на різних етапах заняття. Вправи, спрямовані на знайомство учасників тренінгу. Ігри, 
спрямовані на згуртованість групи. Вправи, зорієнтовані на зняття емоційної напруги. Ігри, 
спрямовані на організацію дискусії. Сюжетно-рольові ігри. Поведінкові вправи. Медитативні 
техніки. Вправи на завершення роботи. 

 

Тема 8: Методологія підготовки тренінгових програм для використання в освітньому 
процесі вищої школи 

Логіка побудови  тренінгових програм. Розробка програми тренінгу. Каркас сценарію. Зміст 
програми. Специфіка роботи в різних групах. Організація тренінгової роботи. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна: 

1. Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів 
організацій в економічних університетах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. / Ін-т педагогіки 
і психології проф. освіти АПН України. Київ, 2006. 21 с. 

2. Інтерактивна технологія навчання: організація і проведення тренінгів  (інноваційні форми 
навчання): Методичний посібник / О. А. Комар, Л. В. Пироженко.  Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. 
109 с.  

3. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. Київ: МАУП, 
2004. 192 с. 

4. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; 
За ред. З. Н. Курлянд. Київ: Знання, 2007. 495 с.  



5. Технологія тренінгу / упоряд. О. Главник, Г. Бевз; за заг. ред. С. Максименко. Київ: 
Главник, 2005. 112 с.  

6. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін: навч. посіб. / Г.О.Ковальчук, 
Н.Ю.Бутенко, М.В.Артюшина та ін., за ред. Г.О.Ковальчук. Київ: КНЕУ, 2006. 320 с.  

7. Третяк О. Професійний розвиток майбутнього вчителя початкової школи: навчально-
педагогічний тренінг (для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»). Рівне: РДГУ,  2014. 
106 с.    

Допоміжна: 

1. Агеева И. А. Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы. 
СанктПетербург: Речь, 2007. 208 с. 

2. Горбатова Е. А. Теория и практика психологического тренинга: учебное пособие. 
Санктпетербург: Речь, 2008. 320 с. 

3. Карманенко В. В. Тренінг як ефективний інструмент розвитку професійних 
компетенцій і практичних навичок студентів ВНЗ. Імідж сучасного педагога. 2017. № 1. С. 23-25.  

4. Керик О. Використання тренінгових технологій у професійній підготовці фахівців 
соціальної сфери. Молодь і ринок. 2015. № 2(121). С. 136-140. 

5. Ковальчук Г.О. Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних 
дисциплін у системі неперервного навчання: дис. … д-ра економ. наук: 13.00.09 / Київський 
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2016. 546 с. 

6. Комар О. Фахова підготовка студентів : інтерактивна технологія у ВНЗ. Психолого-
педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [ред. 
кол. Н. С. Побірченко (гол. ред.) та інші].  Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. Вип. 42. С. 14-19. 

7. Надання соціальних послуг у громадах: роб. матер. для тренера / Т. П. Авельцева, Н. В. 
Зимівець. Дніпропетровськ, 2007. 56 с.  

8. Сидоренко Е. В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату: учеб. 
пособие. Санктпетербург: «Речь», 2007. 240 с.  

9. Сікора Я. Б. Використання тренінгів у професійній підготовці компетентних фахівців з 
інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред) 
та інші]. Умань : ПП Жовтий, 2011. Вип. 36. С. 115–121. 

10. Страшко С. В. Тренінг як організаційна форма навчально-виховної роботи URL: 
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2688/1/Straschko.pdf (дата звернення 10.09.2019) 

11. Третяк О.М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкових класів в умовах кредитно-модульної системи вищого навчального закладу: автореф. дис. 
… канд. пед. наук: 13.00.04 / Житомирський державний університет імені Івана Франка. Житомир, 
2014. 20 с. 

12. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Херсон, 2011. 608 с.  
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний пристрій (телефон) з підключенням до Інтернет, проектор, екран для:  
• проведення онлайн-занять; 
• комунікації та опитувань; 
• виконання домашніх завдань; 
• виконання завдань самостійної роботи; 
• проходження тестування; 
• презентації проєктів. 
Програмне   забезпечення   для   роботи   з   освітнім   контентом   дисципліни   та   виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; 
програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622699


 

Код 
компетен
тності 
(згідно 
ОПП) 

Назва компетентності Код 
програмног
о 
результату 
навчання 

Назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-3 Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

 

РН 8 Розробляти і викладати 
освітні курси в закладах 
вищої освіти, 
використовуючи 
методики, інструменти і 
технології, необхідні для 
досягнення поставлених 
цілей. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО5, 
МО7, МО9, 
МО10 

 

 

 

 

ЗК -7 Здатність до 
міжособистісної взаємодії 

РН 3 Формувати педагогічно 
доцільну партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, здійснювати 
ділову комунікацію, 
зрозуміло і недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки та 
аргументацію з питань 
освіти і педагогіки до 
фахівців і широкого 
загалу, вести проблемно-
тематичну дискусію. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО5, 
МО7, МО9, 
МО10 

 

 

 

 

РН 5 Організовувати освітній 
процес на основі 
студентоцентрованого, 
компетентнісного, 
контекстного підходів та 
сучасних досягнень 
освітніх, педагогічних 
наук, управляти 
навчально-пізнавальною 
діяльністю, об’єктивно 
оцінювати результати 
навчання здобувачів 
освіти. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО5, 
МО7, МО9, 
МО10 

 

 

 

 

СК-2 Здатність застосовувати та 
розробляти нові підходи до 
вирішення задач 
дослідницького та/або 
інноваційного характеру в 
сфері освіти й педагогіки. 

 

РН 8 Розробляти і викладати 
освітні курси в закладах 
вищої освіти, 
використовуючи 
методики, інструменти і 
технології, необхідні для 
досягнення поставлених 
цілей. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО5, 
МО7, МО9, 
МО10 

 

 

 

 



СК-6 Здатність управляти 
стратегічним розвитком 
команди в педагогічній, 
науково-педагогічній та 
науковій діяльності. 

РН 5 Формувати педагогічно 
доцільну партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, здійснювати 
ділову комунікацію, 
зрозуміло і недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки та 
аргументацію з питань 
освіти і педагогіки до 
фахівців і широкого 
загалу, вести проблемно-
тематичну дискусію. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО5, 
МО7, МО9, 
МО10 

 

 

 

 

 

Методи навчання:  

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія);  

МН2 –практичний метод (практичні заняття, тренінги);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод  демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (мультимедійні); 

МН6 –самостійна робота (розробка та підбір тренінгових вправ); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти  (груповий проєкт: 
розробка та презентація тренінгу). 

 

Методи оцінювання. 
МО2 –усне або письмове опитування;  

МО5 – командні проєкти;  

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО9 – захист практичних робіт; 

МО10 –залік. 

  

Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 
вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями і критеріями: 



 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 
Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентно
сті 

Оцінка за національною  
шкалою 

екзамен залік 

 
90-100 

 
А 

 
Відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано 
 

82-89 
 

В 
 

дуже  
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

 
 

Достатній 
(конструктив

но- 
варіативний) 

 
 
 
 

добре 

 
 

74-81 

 
 

С 

 
 

Добре 

Здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під  
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок 

 
 

64-73 

 
 

D 

 
 
задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень, 
за допомогою  викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

 
 

Середній 
(репродуктив

ний) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному 
рівні 

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільно 
з 

можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу 

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктивний) 

 
 
незадовільно 

 
 
не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні елементарного розпізнання і відтворення 
окремих фактів, елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 

продуктивний 

 
езадовільно  не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 
рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 
контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну 



діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку 
наукових публікацій тощо. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 30 

5 5 5 5 5 5 10 10 

Модульний контроль – 10 Модульний контроль – 10 

 

Критерії за видами діяльності 

№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Т2 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Т3 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Модульний контроль (тестування) 10 10 

Т4 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Т5 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

3 

 

2 

5 

Т6 Виконання завдань, опитування та участь в 3 5 



 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 
лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком екзаменаційної 
сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 
завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання 
різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під 
час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; недоцільне 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача 
вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які 
передбачені у силабусі. 

обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

 

2 

 

Т7 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

6 

 

4 

10 

Т8 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

6 

 

4 

10 

Модульний контроль (контрольна робота) 10 10 

ІНДЗ: 

Програма тренінгу (за темою кваліфікаційної роботи) з 
представленням фрагменту 

30 30 

Разом 100 


