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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академiя неперервної освiти Одеської обласної ради»

Тренінг в освітньому процесі

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки



П.І.Б. викладача

Ягоднікова Вікторія Вікторівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Доктор педагогічних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної та інноваційної 
діяльності, професор кафедри педагогіки і 
освітнього менеджменту

Контактні дані викладача

Е-mail: yahodnikova@ukr.net

т. моб. 097-538-36-38

Консультації середа – 15.00-17.00

mailto:yahodnikova@ukr.net


Анотація до курсу

Запропонована програма ставить за мету формування
у здобувачів вищої освіти системи знань і компетентностей
організації і проведення тренінгових занять у процесі навчання
і виховання.

Предмет дисципліни – принципи, структура, зміст,
організація навчального тренінгу.

Завдання: набути ґрунтовні знання з організації і проведення
навчального тренінгу; опанувати уміннями і навичками
розробки, дизайну, оцінки тренінгових програм.

Особливістю дисципліни є практична спрямованість.

Переваги: враховує практичні здобутки національного
і зарубіжного досвіду організації і проведення навчального
тренінгу.



Політика курсу

Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати
викладача, конспектувати основні положення теми, брати участь в дискусіях,
пошуково-дослідницької діяльності та інтерактиві.

До кожного практично-семінарського заняття здобувач повинен сумлінно
готуватися: вивчати навчальний матеріал за темою відповідно до навчально-
тематичного плану дисципліни, виконувати практичні завдання, готувати виступи
і презентації. Під час проведення практично-семінарського заняття здобувачі
повинні брати активну участь в обговоренні теми, відповідати на питання
викладача та своїх одногрупників, брати активну участь у всіх видах навчальної
діяльності, організованої викладачем.

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань
дисципліни, визначених викладачем, складання конспекту самостійно
опрацьованих тем згідно з правилами цитування (для ЗФН), підготовку
навчальних та аналітичних матеріалів, виконанання практичних завдань для
роботи на практично-семінарських заняттях.

Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти
привиконанні самостійної рооти, індивідуальних завдань повинен дотримуватись
принципів академічної доброчесності, не допускати академічний плагіат. Усі
письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту з
коректними текстовими запозиченнями, які не повинні перевищувати 20%.
Списування під час виконання самостійних робіт заборонені.

Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання академічних
заборгованостей відбувається за наявності поважних причин.



Розподіл балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти

Денна форма навчання

Заочна  форма навчання

Поточний контроль

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3

Загальна підсумкова 

оцінка 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100

ср с ср ср п ср п ср п ср п ср п ср

5 5 5 5 5 6 5 8 15 15 5 8 5 8

Поточний контроль

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3

Загальна підсумкова 

оцінка 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100

ср ср ср п ср ср п ср ср ср

5 10 5 5 6 13 15 15 13 13



Електронні інформаційні ресурси

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Верховна Рада України

www.mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України

https://osvita.odessa.gov.ua/ Департамент освіти і науки Одеської обласної

державної адміністрації

www.liga.net Законодавство, новини, договори...

http://www.znannya.info Інформаційний портал «Знання»

http://www.osvita.ua Освітній портал Освіта.UA

http://www.intellect-invest.org.ua Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://www.ukped.com Українська педагогіка.

http://www.intel.com/cd/corporate/education/em

ea/ukr/index.htm

Intel® у сфері освіти

http://innovosvita.com.ua/index.php/uk Інноватика в сучасній освіті

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://www.mon.gov.ua/
http://www.liga.net/
http://www.znannya.info/
http://www.osvita.ua/
http://www.intellect-invest.org.ua/
http://www.ukped.com/
http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/ukr/index.htm

