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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ФАСИЛІТАЦІЯ» 

 

Спеціальність:072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Фасилітація як процес надання допомоги групі у виконанні 

завдання, вирішення проблеми або досягнення угоди до взаємного 

задоволення всіх учасників.  

 

 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування теоретичних знань про засіб 

мотивування групи, розкриття потенціалу всіх учасників групи у 

повному обсязі, спосіб ведення групи до прийняття рішення. 

 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 підтримувати саморозкриття та самонавчання команди; 

 робота в дискусійних форумах бізнес - мережі з метою 

визначення шляхів вирішення різних питань і проблем професійного 

характеру; 

 використання психометричних інструментів для оцінки свого 

ставлення, поведінки, особистості та інтелекту (вхідні оцінка, 

проміжна та на виході); 

  розкриття справжніх людських якостей у присутніх учасників 

групи та допомогу стати чимось більшим, ніж просто учасники.  

 “бути в процесі” ентузіазму, що не вичерпується; 

 розвивати сміливість та гнучкість, чесність та уважність; 

 бути не прив’язаним і небайдужим до результату (нейтральність 

та зацікавленість); 

 в толерантності, терпимості та справжності до себе та оточуючих. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 здатність навчатися та постійно підвищувати свій 

загальнокультурний та професійний рівень, самостійно освоювати 

нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного 

бачення застосування активних форм і методів навчання; 

 оволодіння безперервністю процесу навчання з метою 

поліпшення знань, навичок або підвищення кваліфікації; 

  планування особистісного розвитку (зі складанням 

деталізованого плану з розвитку своїх знань і навичок, з поясненням 

способів досягнення поставлених цілей). 

   



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Суть, призначення та види фасилітації. Роль та 

навички фасилітатора. Основні етапи підготовки до досягнення 

якісної фасилітації. Спільна фасилітація: робота з партнером. 

Характеристика інструментарію фасилітатора. Основні сесії 

проведення фасилітації в групах зацікавлених осіб. 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота; 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн, проблемний виклад 

матеріалу, поточний контроль знань; 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. Пререквізити Загальні та фахові знання з мікро – макроекономіки та фінансів 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУhttp://www.lib.nau.edu.ua: 

1. Бочкарьова Наталія. Дослідження сутності поняття "педагогічна 

фасилітація"/ Н. Бочкарьова. Вища школа: Науково-практичне 

видання – Київ,2011. – : № 3 С. 98-104  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ПІБ: Жам Олена Юріївна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua 

Тел.: +38 097 719 44 99 

E-mail: olena.zham@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: Національний авіаційний 

університет, Факультет економіки та 

бізнес-адміністрування, кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

 

Завідувач кафедри            Антипенко Н.В. 

 

Розробник                     Жам О.Ю.  

http://www.lib.nau.edu.ua/
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160

