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Назва курсу Методики і техніки інтерактивного навчання 

Адреса викладання 

курсу 

м.Львів, вул. Коперника, 3 

Дистанційно на платформі ZOOM за посиланням  
https://us04web.zoom.us/j/5555774074?pwd=M2xOVmFsOHF3V0gxMXFOMmJIOE9oUT09 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології  

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

05 соціальні та поведінкові науки 

053 психологія 

Викладачі курсу Чолій Софія Мирославівна, доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук 

Контактна 

інформація 

викладачів 

ел. пошта sofiya.choliy@lnu.edu.ua 

 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

В день проведення лекційних/практичних занять та згідно з розкладом консультацій на 1 

семестр 2020/2021 навчального року у дистанційному форматі. 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053  

Інформація про 

курс 

Курс «Методики і техніки інтерактивного навчання» має прикладний характер, покликаний 

виробити у студентів вміння та навички використовувати інтерактивні методики в навчальних 

семінарах та тренінгах;розробляти програми тренінгових занять на психологічну 

тематику;підбирати адекватні інтерактивні методики до теми заняття та його 

учасників;проводити інтерактивні методики в групі, зазначені в змісті навчальних 

тем;керувати групою та контролювати роботу учасників семінару.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Методики і техніки інтерактивного навчання» є дисципліною зі спеціальності 

053 Психологія для освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) 

рівня підготовки, спеціалізації «психологія управління», яка викладається в 1 семестрі в обсязі 

4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) . 

Мета та цілі курсу Метоювивчення дисципліни «Методики і техніки інтерактивного навчання» єоволодіння 

студентами інтерактивними методиками навчання, опанування мистецтвом побудови і 

проведення навчальних семінарів і тренінгів, отримання навичок організації групового 

навчання, базуючись на меті та запиті замовника. 

mailto:sofiya.choliy@lnu.edu.ua
https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053
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Основнізавдання курсу полягають в: 

1) розумінні студентами психологічних засад та механізмівтренінгу; 

2) апробаціїрізнихінтерактивнихметодівнавчання на власномудосвідістудентів; 

3) формуванні в учасниківздатності до складанняпрограм занять з 

використаннямінтерактивнихметодів та проведенніцих занять. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие / 

И.В. Вачков. – М.: Ось-89, 2001. – 224 с. 

2. Інтерактивні методи навчання : Навч. посібник / [П.Шевчук,П.Фенрих]. – Щецін : WSAP, 

2005. – 170 с. 

3. Караяни А.Г. Активныеметодысоциально-психологическогообучения. / А.Г.Караяни. – М.: 

[Без изд.], 2003.- 68 с. 

4. Основи тренерської майстерності: [навч.-метод. посіб.]. / І.М.Матійків, А.І.Якимів, 

Т.Г.Черняк – Львів: Компанія «Манускрипт», 2012. – 392 с. 

5. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник / О.І. 

Пометун, А.В. Пироженко ; ред. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с. 

6. Технологіїнавчаннядорослих / [упор. О. Главник, Г. Бевз]. – К. : Главник, 2006. – 128 с. 

Додаткова література:  

1. Евстигнеева Т., Фролов Д., Грабенко Т. Технология создания команды / Т. Евстигнеева, Д. 

Фролов, Т. Грабенко. – СПб.:Речь, 2002. – 224 с. 

2. Кларин М.В. Корпоративный тренинг от А до Я: Науч.-практ. пособие / М.В. Кларин. – М.: 

Дело, 2002. – 224 с. 

3. Метод конкретной ситуации: опыт НКО юга России / [сост. В.Птицин] – Краснодар: 

Южный региональный ресурсный центр, 2003 – 120 с. 

4. Педагогічна практика: підготовка та реалізація: навчальнийпосібник / Ред. Н.Ю.Бутенко. – 

К.: КНЕУ, 2005. – 184 с. 

5. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату / Е.В. Сидоренко. 

– СПб.:Речь : Сидоренко и Ко, 2007. – 336 с. 

6. Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода / Ред. Ю.П. Сурмин. – К.: Центр 

инноваций и развития, 2002. – 286 с.  

7. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / [упор. О.Сидоренко, В.Чуба]. – К.: 

Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256 с. 

8. Турнер Д. Ролевые игры. Практическое руководство / Д. Турнер. – СПб. : Питер, 2002. – 

352 с. 

9. Шевцова И.В. Тренинг личностного роста / И.В. Шевцова. – СПб. : Речь, 2005. – 144 с. 
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Тривалість курсу 1 семестр (120 год., 4 кредити ECTS) 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних практичних занять. 88 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Курс формує такі загальні компетентності, як здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях, здатність генерувати нові ідеї (креативність), уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, цінування та повага до різноманітності та мультикультуральності, 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здатність мотивувати людей та 

рухатись до спільної мети. У результаті вивчення курсу формуються такі спеціальні 

компетентності: здатність здійснюватитеоретичнии,̆ методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та/або практики, здатність обирати і застосувати 

валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності, здатністьздійснюватипрактичнудіяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичнутаіншузалежновідспеціалізації) з 

використаннямнаукововерифікованихметодівтатехнік,здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології, здатність ефективно взаємодіяти з коленами в моно- та мультидисциплінарних 

командах,здатністьприйматифаховірішення у складних і непередбачуванихумовах, 

адаптуватисядоновихситуаційпрофесійноїдіяльності, 

здатністьоцінюватимежівласноїфаховоїкомпетентностітапідвищуватипрофесійнукваліфікацію, 

здатність дотримуватися у фаховіи ̆ діяльності норм професіин̆ої етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. Програмними результатами навчання є здатність 

здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних інформаціин̆о-комунікаційнихтехнологій, 

розроблятипрограмипсихологічнихінтервенцій (тренінг, психотерапія, консультуваннятощо), 

провадитиїх в індивідуальнійтагруповійроботі, оцінюватиякість, 

розроблятипросвітницькіматеріалитаосвітніпрограми, впроваджуватиїх, 

отримуватизворотнійзв'язок, оцінюватиякість, здійснювати адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.   

Ключові слова Інтерактивніметоди,тренінг, тренінговагрупа, тренер, кейс, мозковий штурм, синектика, 

рольовагра, відкритийпростір, дискусії, дебати, робота в групах. 

Формат курсу Очний /заочний  

  

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру, у письмовій формі (тести +завдання) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з загальної, соціальної, педагогічної 
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та вікової психології, достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу «Методики і 

техніки інтерактивного навчання». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, практичні заняття, інтерактивні методи навчання: групова робота, ділові ігри, 

дискусії, мозковий штурм, колаборативне навчання, едускрам 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер, дошка, фліпчарт. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

ООцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступнимспівідношенням:  

• практичнізаняття /виконаннясамостійнихзавдань/ підготовкагруповихпроектів: 80% 

семестровоїоцінки; максимальна кількістьбалів – 80. 

Програмоюпередбаченопідготовкуінтелект-карт - 10 балів (індивідуальне завдання), участь в 

Оксфордських дебатах – 10 балів (командна робота), розробка кейсу -  10 балів (індивідуальне 

завдання), підготовка, презентація та апробація програми тренінгу – 30 балів (робота в парах) 

 • залік: 20% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 20 балів. На останньому 

занятті проводиться підсумкова залікова контрольна. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Питання до заліку. 1. Поняття та характеристика інтерактивного навчання 

2. Історія розвитку активного навчання. 

3. Порівняння інтерактивного та традиційного навчання. 

4. Особливості навчання дорослих  

5. Модель навчання дорослих за П.Джарвісом 

6. Особливості поведінки учасників тренінгу, залежно від домінуючих стилів навчання 

7. Структура тренінгу. Процедури тренінгу.  

8. Організація простору для тренінгу 

9. Програмні номери тренінгу 

10. Психологічні механізми особистісних трансформацій в тренінгу 

11. Стадії розвитку тренінгової групи 

12. Вимоги до особистості тренера. Основні ролі тренера. Стилі управління тренінговою 

групою 

13. Загальна характеристика інтерактивних методів навчання  
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14. Особливості роботи з теоретичним матеріалом під час тренінгу: анкета «5 з 25», 

інтелект-карти тощо. 

15. Метод мозкового штурму.  

16. Види мозкового штурму. 

17. Синектика, як метод інтерактивного навчання 

18. Інтерактивна лекція: базові принципи. Види інтерактивних лекцій. 

19. Інтелект-карти (mindmapping) в інтерактивних заняттях. 

20. Форми проведення дискусій 

21. Особливості застосування дискусії „6 шапок Едварда де Боно”. 

22. Дебати як форма проведення дискусії. 

23. Рольова гра: сфера застосування та правила розробки. 

24. Аналіз конкретних ситуацій. Види кейсів. 

25. Аналіз конкретних ситуацій: особливості застосування та правила розробки.  

26. Метод відкритого простору: специфіка проведення 

27. Проблема психологічного опору на тренінгу 

28. Складні ситуації на тренінгу: проблеми з окремими учасниками 

29. Складні ситуації на тренінгу: проблеми з групою 

30. Інтерактивні форми оцінювання знань 

Опитування Анкету зворотного зв’язку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 

 
 
 

Додаток Схема курсу 
 

Т
и

ж
д
. 

Тема Форма 

діяльності  

Література Завдання Термін 

виконання 

1 Теоретичні засади 

інтерактивних методів 

навчання. Психологічні 

особливості навчання 

персоналу організації. 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005.  

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

1 

навчальний 

тиждень 
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2.Основи 

тренерської 

майстерності:/ 

І.М.Матійків – 

Львів: Компанія 

«Манускрипт», 

2012.  

3.Технології 

навчаннядорослих / 

[упор. О. Главник, 

Г. Бевз]. – К. : 

Главник, 2006. 

2 Психологічні механізми 

тренінгу. Фази розвитку 

тренінгової групи 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005.  

2.Основи 

тренерської 

майстерності:/ 

І.М.Матійків – 

Львів: Компанія 

«Манускрипт», 

2012.  

3.Технології 

навчаннядорослих / 

[упор. О. Главник, 

Г. Бевз]. – К. : 

Главник, 2006. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

2 

навчальний 

тиждень 

3 Планування та 

організація 

інтерактивного заняття 

Формування тренінгової 

групи. Організація 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах, 

дискусія, 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

Підготовка 

інтелект-карт 

4 

навчальний 

тиждень 
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навчального простору. 

Програмні номери 

тренінгу 

інтелект-

карти 

2005.  

2.Основи 

тренерської 

майстерності:/ 

І.М.Матійків – 

Львів: Компанія 

«Манускрипт», 

2012.  

3.Технології 

навчаннядорослих / 

[упор. О. Главник, 

Г. Бевз]. – К. : 

Главник, 2006. 

4 Композиція тренінгу. 

Структурні компоненти 

тренінгу. Процедури 

тренінгу: знайомство, 

правила роботи груп, 

визначення очікувань 

учасників.  

 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах, 

відпрацюван

ня технік на 

знайомство  

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005.  

2.Караяни А.Г. 

Активныеметодысо

циально-

психологическогооб

учения. / 

А.Г.Караяни. – М.: 

2003. 

3.Основи 

тренерської 

майстерності:/ 

І.М.Матійків – 

Львів: Компанія 

«Манускрипт», 

2012.  

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

4 

навчальний 

тиждень 

5 Складні учасники на 

тренінгу. Позитивні та 

Міні-лекція, 

робота в 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Опрацювання 

рекомендованої 

5 

навчальний 
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негативні ролі в групі. 

Способи подолання 

складних ситуацій в 

тренінгу. Робота з 

конфліктами. Методи 

заохочення складних 

учасників. 

малих 

групах, 

дискусія 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2.Караяни А.Г. 

Активныеметодысо

циально-

психологическогооб

учения. / 

А.Г.Караяни. – 

М.:2003 

літератури тиждень 

6 Оцінювання на тренінгу. 

Критерії ефективності за 

К.Фопелем та 

Кіркпатріком. 

Процедури завершення 

тренінгу. 

 

Практичне 1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2.Караяни А.Г. 

Активные 

методысоциально-

психологическогооб

учения. / 

А.Г.Караяни. – М.: 

[Без изд.], 2003 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

6 

навчальний 

тиждень 

7 Робота в групах. 

Психологічні 

особливості роботи в 

групі. Специфіка 

постановки завдань, 

залежно від кількості 

осіб в групі.  

 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2. Евстигнеева Т., 

Фролов Д., Грабенко 

Т. Технология 

создания команды / 

Т. Евстигнеева, Д. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

7 

навчальний 

тиждень 
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Фролов, Т. 

Грабенко. – 

СПб.:Речь, 2002 

8 Метод мозкового 

штурму. Види мозкових 

штурмів. Синектика. 

Способи активізації 

процесу генерації ідей. 

Проведення 

комплексного мозкового 

штурму для вирішення 

проблеми. 

 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах, 

мозковий 

штурм 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2.Караяни А.Г. 

Активне 

методысоциально-

психологическогооб

учения. / 

А.Г.Караяни. – М.: 

[Без изд.], 2003 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

8 

навчальний 

тиждень 

9 Інтерактивна лекція: 

базові принципи. Види 

інтерактивних лекцій. 

Прийоми активізації 

лекції. 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах, 

обговорення 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2.Караяни А.Г. 

Активне 

методысоциально-

психологическогооб

учения. / 

А.Г.Караяни. – М.: 

[Без изд.], 2003 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури 

9 

навчальний 

тиждень 

10 Дискусії як метод 

інтерактивного навчання 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах, 

Оксфордські 

дебати 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

Підготовка до 

участі в 

Оксфордських 

дебатах 

10 

навчальний 

тиждень 
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2.Караяни А.Г. 

Активне 

методысоциально-

психологическогооб

учения. / 

А.Г.Караяни. – М.: 

[Без изд.], 2003 

11 Рольова гра та умови її 

застосування.  Переваги 

та недоліки, процедура 

проведення рольової гри.  

Основні етапи складання 

рольових ігор. 

 

Міні-лекція, 

робота в 

малих 

групах, 

рольова гра 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2.Турнер Д. Ролевые 

игры. Практическое 

руководство 

Підготовка 

кейсу 

11 

навчальний 

тиждень 

12 Аналіз конкретних 

випадків як метод 

навчання. 

Практичне, 

аналіз 
індивідуальних 

кейсів 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2.Ситуаційна 

методика навчання: 

теорія і практика / 

[упор. О.Сидоренко, 

В.Чуба]. – К.: Центр 

інновацій та 

розвитку, 2001. 

 

Розробка та 

презентація 

власної 

програми 

тренінгу 

(робота в парах) 

12-15 

навчальний 

тиждень 

13 Апробація власного 

заняття 

Практичне. 

Презентація 

роботи в 

парах 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

Розробка та 

презентація 

власної 

програми 

тренінгу 

12-15 

навчальний 

тиждень 
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2005 

2.Сидоренко Е.В. 

Технологии 

создания тренинга. 

От замысла к 

результату / Е.В. 

Сидоренко. – 

СПб.:Речь : 

Сидоренко и Ко, 

2007 

 

(робота в парах) 

14 Апробація власного 

заняття 

Практичне. 

Презентація 

роботи в 

парах 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2.Сидоренко Е.В. 

Технологии 

создания тренинга. 

От замысла к 

результату / Е.В. 

Сидоренко. – 

СПб.:Речь : 

Сидоренко и Ко, 

2007 

Розробка та 

презентація 

власної 

програми 

тренінгу 

(робота в парах) 

12-15 

навчальний 

тиждень 

15 Апробація власного 

заняття 

Практичне. 

Презентація 

роботи в 

парах 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2.Сидоренко Е.В. 

Технологии 

создания тренинга. 

Опрацювання 

рекомендованої 

літератури з 

метою 

підготовки до 

залікової 

контрольної 

роботи 

16 

навчальний 

тиждень 
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От замысла к 

результату / Е.В. 

Сидоренко. – 

СПб.:Речь : 

Сидоренко и Ко, 

2007 

16 Заліковаконтрольна 

робота 

Контрольна 

робота 

1.Інтерактивні 

методи навчання : 

Навч. посібник / [П. 

Шевчук, П.Фенрих]. 

– Щецін : WSAP, 

2005 

2. Сидоренко Е.В. 

Технологии 

создания тренинга. 

От замысла к 

результату / Е.В. 

Сидоренко. – 

СПб.:Речь : 

Сидоренко и Ко, 

2007 

Виконанняконт

рольнихзавдань 

 

 


