
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ДИДАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ 

в межах програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

співробітників університету 

 

Онлайн-курс 

«Базові техніки фасилітації  

при проведенні навчальних заходів в онлайн» 

 

Цільова аудиторія: науково-педагогічні та наукові співробітники, керівники 

структурних підрозділів Університету Грінченка. 

 

Мета: розвиток дидактичної компетентності викладачів через формування навичок 

використання методів та технік фасилітації під час проведення навчальних заходів.  

 

Завдання:  

- Сформувати уявлення про місце та можливості фасилітації в освітньому процесі. 

- Поглибити розуміння про зміст понять «фасилітація» та «фасилітатор», 

принципи роботи фасилітатора, аспекти управління процесом фасилітації. 

- Сформувати навички проведення основних методів та технік фасилітації в 

онлайн. 

- Проаналізувати цифрові інструменти для фасилітації, сформувати навички їх 

використання для проведення фасилітаційних сесій. 

- Навчитися проектувати дизайн фасилітативної сесії для навчальних заходів. 

 

Результати навчання: 

Основним результатом навчання передбачається набуття компетенцій дидактичної 

компетентності, що прописано у Профілі викладача Університету: 

 оновлення змісту, форм і методів навчання відповідно до стандартів якості освіти;  

 поєднання  традиційних та інноваційних форм та  методів навчання 

 володіння інтерактивними методами навчання та вміння застосовувати їх у 

освітньому процесі; 

 організація індивідуальної й колективної взаємодії зі студентами. 

 вміння ставити дидактичну мету та досягати її у партнерстві зі студентами. 

 

Тривалість навчання: з 01 березня по 20 березня 2021 р. 

Тренер – Лебідь Неля Костянтинівна, заступник директора з наукової роботи та доцент 

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Інституту людини, кандидат 

психологічних наук, доцент, тренер соціально-психологічного тренінгу, фасилітатор. 

 

 

 



ПРОГРАМА 

01-04 березня 2021 р. 

Тема 1. Можливості фасилітації для проведення навчальних заходів 

1. Зміна ролі викладача в сучасній освіті. Місце та можливості фасилітації при 

проведенні навчальних заходів. 

2. Поняття «фасилітація» та «фасилітатор». Навички та компетенції фасилітатора 

навчальних заходів. 

3. Традиційні та фасилітативні обговорення та прийняття рішень: в чому різниця? 

4. Принципи роботи фасилітатора. 

Передбачена робота з матеріалами в електронному курсі (підключення 01 березня 2021 

р.) та виконання самостійної роботи. 

 

05 березня 2021 р. 

14:30 – 16:30 

Тема 2. Проведення фасилітації в онлайн 

1. Актуалізуємо поняття попередньої теми. 

2. Перевод офлайн в онлайн: що варто враховувати. 

3. Дії фасилітатора на різних етапах сесії під час онлайн-заходу. 

4. Особливості проектування фасилітативної сесії в межах навчального заходу. 

5. Чек-лист цифрових інструментів, які можна використати для проведення онлайн 

фасилітації. 

Передбачена участь у вебінарі та самостійна робота після. 

 

10 березня 2021 р. 

14:30 – 16:30 

Тема 3. Методи та техніки продукування ідей  

1. Базові техніки складання списку ідей  

2. Мозковий штурм та його різновиди.  

3. Робота з модераційними картками при зборі ідей.  

4. Метод «Світове кафе» в онлайн. 

Передбачена участь у вебінарі та самостійна робота після. 

 

12 березня 2021 р. 

10:00 – 12:00 

Тема 4. Методи проведення опитувань та роботи в малих групах 

1. Опитування при проведенні фасилітації. Основні техніки опитувань по колу. 

2. Види та правила формулювання «сильних» запитань. 

3. Техніка ORID. Техніка «Хто? Що? Де? Коли? Як?». 

4. Базові техніки роботи в малих групах (2-4-8, діалог зі зміною ролей, активність 

зі зворотним зв’язком, швидкі побачення). 

Передбачена участь у вебінарі та самостійна робота після. 

 

13-16 березня 2021 р. 

Модульний контроль (в електронному курсі) 



Вихідне тестування. 

Заповнення рефлексивної анкети 

 
20 березня 2021 р. 

Зворотний зв’язок від тренера та підведення підсумків курсу (в електронному курсі). 

 

 

Після завершення курсу за умови вивчення всіх тем та виконання всіх завдань учасникам 

буде видано Сертифікат про підвищення кваліфікації за Дидактичним модулем (30 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 


