
АНОТАЦІЯ 

вибіркової навчальної дисципліни «Проведення малої групи» 
 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)  

Форма навчання: денна/заочна  

Спеціальність: 041 «Богослов’я» 

Рік навчання: четвертий 

Кількість кредитів ЄКТС: 4 кредити/120 годин 

Мова викладання: українська мова  

Форма підсумкового контролю: залік 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Вивчення дисципліни «Проведення малої групи» спрямоване на 

розкриття основних закономірностей функціонування та різноманітних 

проявів психіки людини у міжособистісному спілкуванні, її поведінки як 

представника малої групи. Основна увага приділяється опануванню 

понятійного апарату соціології малої групи та психології релігії, 

ознайомленню з особливостями внутрішнього життя малої групи, їх 

різновидами, методології та методики організації служіння малих груп, 

врегулювання конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі 

функціонування малої групи. Будучи практично спрямованим, цей курс 

передбачає формування навичок проведення зустрічей малої групи, 

підготовка помічників лідерові групи, проведення системного аналізу 

отриманих результатів проведення малої групи тощо. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Проведення малої групи» є 

розвиток навичок проведення малої групи в церкві, вміння проводити заняття 

по Біблії, вміння слухати, підтримувати людей та сприяти духовному 

зростанню кожного члена малої групи. 

 

Тематика лекційних занять 

 

Змістовий модуль 1: Філософія малих груп 

 

Тема 1. Цінності та філософія служіння малих груп 

Цінності групи. Бачення. Обґрунтування зі Старого Завіту. Ісус на учні. 

Первісна церква 

Тема 2. Визначення малої групи. Перевага малої групи Соціологія і 

психологія малої групи. Визначення. Переваги групи  

Тема 3. Структура малих груп. Група спілкування 

П’ять основних видів груп. Різні ролі в групі спілкування. Поділ малих груп 

на дільниці 
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Змістовий модуль 2: Підготовка лідера 

 

Тема 4. Біблійне керівництво 

Керівництво згідно Біблії. Характеристика лідера малої групи. Мотиви для 

лідерства 

Тема 5. Обов’язки лідера 

Вимоги до лідера малої групи. Обов’язки лідера малої групи 

Тема 6. Особисте зростання 

Як вивчати Біблію. Духовні дисципліни. Як ділитися своєю вірою. 

Молитовне життя. Лідерство в дусі 

Тема 7. Підготовка помічника 

Як знайти помічника. 4 обов’язки помічника лідера. Розвиток помічника 

лідера 

 

Змістовий модуль 3: Життя групи 

 

Тема 8. Утворення групи. Цінності групи 

Розробка бачення для вашої групи. Постановка цілей для вашої групи. 

Складові частини життя групи. Спілкування в групі. Стадії життя групи. 

Цінності групи. Угода малих груп 

Тема 9. Проведення зустрічі 

Підготовка до зустрічі. Вибір програми. Динаміка (ролі в групі, стилі 

навчання, характери, допомога в зростанні) 

Тема 10. Навички. Підведення підсумків зустрічі 

Гра, питання для знайомства. Динамічна дискусія. Молитва. Вирішення 

конфліктів. Побудова взаємовідносин. Запобігання проблем. Підведення 

підсумків зустрічі  

Тема 11. Пастир малої групи 

Учнівство.  Духовний зріст.   Підтримка   членів   групи.   Турбота і  

піклування. Допомога при кризі 

Змістовий модуль 4. Умноження служіння 

Тема 12. Характеристики здорової групи 

8 характеристик здорової групи 

Тема 13. Принципи розвитку малих груп 

6 принципів розвитку малої групи 

Тема 14. Народження нової групи 

День народження. Моделі поділу групи. Як зменшити травму при розподілі 

груп. Турбота про групу після її поділу 

Тема 15. Як розпочати служіння малих груп 

З чого починати? 8 ключових питань. Етапи розвитку служіння малих груп. 

Навчання лідерів малих груп. Оцінка служіння малих груп 


