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Силабус навчальної дисципліни 

«ТРЕНІНГ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ» 

 

Спеціальність: 231 «Соціальна робота» 

Галузь знань: 23 «Соціальна робота» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Система підготовки фахівця до відповідальної діяльності. 

Закономірності та механізми надбання психологічних компетенцій 

для кваліфікованого вирішення завдань пов'язаних з професійною 

діяльністю фахівця соціальної служби.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Тренінг проводиться для формування психологічної 

компетентності майбутніх працівників соціальних служб, 

зміцнення їх психічної стійкості та психологічної готовності к 

роботі з складними клієнтами.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Формування системного соціально-психологічного мислення для 

організації ефективної психологічної підготовки та виконання 

професійної діяльності, пізнання соціальної реальності та її 

активної трансформації.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знати основи методології тренінгової роботи, застосування знань, 

вмінь та навичок у професійній діяльності соціального працівника. 

Організовувати власну психологічну підготовку до відповідальної 

діяльності. Вміти визначати індивідуально-психологічні 

особливості клієнтів соціальної служби. Вміти встановлювати 

контакти в різних ситуаціях спілкування; застосовувати навички 

розуміння себе та інших людей, а також взаємин між людьми у 

професійній практиці; застосовувати навички активного слухання.   

Навчальна логістика Зміст дисципліни: історичний досвід проведення психологічної 

підготовки з стародавніх часів до початку ХХІ століття. Загально-

теоретичні основи психологічної підготовки. Види, форми, рівні 

психологічної підготовки людини до діяльності в складних умовах.  

Особливості психологічної підготовки людини. Використання 

тренінгових технологій для зміцнення психічної стійкості та 

психологічної готовності майбутнього соціального працівника. 

Формування навичок регуляції стресу, зменшення агресії, зведення 

до мінімуму упереджень.  

Види занять: лекції, практичні, семінарські.  

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн.  

Форми навчання: очна, дистанційна.  

Пререквізити Знання з теорії та практики тренінгової роботи, психодіагностики, 

психології особистості та фахові знання, отримані на другому 

(бакалаврського) рівні вищої освіти.  

Пореквізити Знання з основ психології, загальні та фахові знання, отримані на 

другому (бакалаврського) рівні вищої освіти.  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Блінов О. А., Шатило Ю. П. Тренінг розвитку комунікативних 



НТБ НАУ навичок ведення переговорів / О. А. Блінов, Ю. П. Шатило. – К. : 

НАУ, 2014. – 68 с. 

2. Барановська Л.В. Психологія ділового спілкування: навч. 

посібник / Л. В. Барановська, Н. В. Глушаниця. – К.: НАУ, 2016. – 

248 с. 

3. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-

психологические трениги. – М., 1989.  

4. Боровская А.Б., Грабская И.А. Тесты и методики деловых игр 

для менеджера. Сборник. – М., 1994.  
Репозитарій НАУ: 

Матеріали автора для навчальної дисципліни:  

НМК «Тренінг підготовки соціальних працівників» 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31455 

НМК «Психодіагностика» 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23869 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач  
 ПІБ викладача: Блінов Олег Анатолійович 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат психологічних наук 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vv5RL2wAAAAJ&hl=ru 

Тел.: 406-74-60 

E-mail: oleh.blinov@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1202 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник       О.А. Блінов 

 

 

 

 

 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31455
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23869

