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1. Дані про викладача дисципліни
Прізвище, ім’я, по батькові викладача
Контактний телефон
Е-mail
Розклад занять
Консультації

Городецький Микола Олександрович (магістр)
095 42 64 743
horo74@gmail.com
За розкладом
За розкладом

2. Анотація дисципліни
Вивчення дисципліни «Проведення малої групи» спрямоване на розкриття основних
закономірностей функціонування та різноманітних проявів психіки людини у
міжособистістому 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.
Навчальна дисципліна «Проведення малої групи» належить до нормативних дисциплін.
Пререквізити. Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Проведення малої групи»
значно підвищиться, якщо здобувач вищої богословської освіти попередньо опанував
матеріалом курсів «Вступ до спеціальності», «Психологія», «Місіологія», «Педагогіка»,
«Християнська етика», «Шлюб та сім’я».
Постреквізити. Основні положення навчальної дисципліни «Проведення малої групи»
мають застосовуватися при вивченні дисциплін «Пасторське служіння», «Організація
нових церков», «Соціологія» та ін.

3. Опис навчальної дисципліни
3.1. Мета цього курсу – розвинути у здобувачів богословської освіти важливі компетенції
використання малих груп в церкві для скріплення і росту людей; навчитися проводити
групи; навчитися бути лідером групи.
3.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Проведення малої групи»:
1. Допомогти студенту зрозуміти важливість служіння малих груп для зростання
церкви.
2. Допомогти студентам зрозуміти, що мала група – найкраще місце для приведення
невіруючих до Христа і побудови взаємовідносин з ними.
3. Навчитися проводити малу групу служіння.
3.3. Кількість кредитів – 3
3.4. Загальна кількість академічних годин – 90 (Заочна – 45).
3.5. Основні параметри навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Форма навчання
Денна/заочна
Рік вивчення
Четвертий
Семестр
8-й

Лекції
Семінарські та практичні заняття
Самостійна робота

30
16
44

12
12
21

3.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких
результатів навчання (компетентностей):
Інтегральна
Здатність використовувати отримані знання, уміння й навички для власного
компетентність особистісного зростання та ефективного служіння
Загальні
• Здатність використовувати основи знань з дисципліни в процесі
компетенції
духовно-морального розвитку;
• володіти пошуково-інформаційними та науково-пізнавальними
навичками;
• здатність застосовувати отримані знання для вирішення професійних
завдань;
• здатністю актуалізувати уявлення в області протестантського
богослов’я і духовно-моральної культури для різних аудиторій
Спеціальні
Знати:
(фахові,
• основні терміни і поняття дисципліни;
предметні)
• основні етапи життя малих груп;
компетенції
• різні види груп та їх особливості;
• основні складові груп спілкування;
• як розпочати служіння малих груп.
Уміти:
• проводити зустріч малої групи;
• підводити підсумки після групи;
• вирішувати конфлікти на групі;
• зрощувати помічника для групи.

4. Програма навчальної дисципліни «Проведення малої групи»
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.

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. Составні 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 группу 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.

5. Теми лекційних занять
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва теми
Цінності та філософія служіння малих груп. Біблійне
обґрунтування
Визначення малої групи. Перевага малої групи
Структура малих груп. Група спілкування
Біблійне управління
Обов’язки лідера
Особисте зростання
Підготовка помічника
Утворення групи. Цінності групи
Проведення зустріч
Навички. Підведення підсумків зустрічі
Пастир малої групи
Характеристики здорової групи
Принципи розвитку малих груп
Народження нової групи
Як розпочати служіння малих груп

Кількість
Кількість
годин д.ф.н. годин з.ф.н.
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

6. Теми практичних занять
№
1

Назва теми
Методика проведення малої групи

Кількість
Кількість
годин д.ф.н. годин з.ф.н.
16
12

Практичні заняття
Студенти повинні провести якийсь блок малої групи. Орієнтовні теми блоків:
Початок зустрічі на малій групі;
Проведення біблійного уроку на малій групі;
Дискусія на малій групі;
Молитовна група;
Поклоніння на групі;
Розбір Біблії на групі;
Конкурси, гри на групі;
Розбір теми на групі.

7. Самостійна робота
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва теми
Цінності та філософія служіння малих груп. Біблійне
обґрунтування
Визначення малої групи. Перевага малої групи
Структура малих груп. Група спілкування
Біблійне управління
Обов’язки лідера
Особисте зростання
Підготовка помічника
Утворення групи. Цінності групи
Проведення зустрічі
Навички. Підведення підсумків зустрічі
Пастир малої групи
Характеристики здорової групи
Принципи розвитку малих груп
Народження нової групи
Як розпочати служіння малих груп
Підготовка до практичних занять

Кількість
Кількість
годин д.ф.н. годин з.ф.н.
3
1
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Виконання самостійної роботи передбачає опрацювання нижче вказаних тем, написання есе
або рефератів.
Теми 1-3. Філософія малих груп (7 годин)
1) Місіонерське ствердження груп;
2) Як ростити послідовників;
3) Структура малих груп;
4) Поділ груп на ділянки.
Теми 4-7. Підготовка лідера (10 годин)
1) Біблійне керівництво;
2) Обов’язки лідера;
3) Особистий зріст;
4) Підготовка помічника.
Теми 8-11. Життя групи (12 годин)
1) Створення групи;
2) Цінності групи;
3) Підготовка до зустрічі;
4) Проведення групи;
5) Підсумки зустрічі;
6) Пастир групи.

Теми 12-15. Умноження служіння (9 годин)
1) Нові люди в групі;
2) Народження нової групи;
3) Як розпочати служіння груп в церкві.

8. Вимоги викладача
При вивченні дисципліни «Проведення малої групи» необхідно спиратися на конспект
лекцій та рекомендовану основну та допоміжну літературу. Вітається використання інших
джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля формування продуктивної
дискусії.
Від студента очікується:
- регулярне відвідування занять (відвідування контрольних заходів є обов’язковим);
- явка на заняття без запізнення;
- систематичне засвоєння навчального матеріалу;
- активна робота під час практичних та семінарських занять, участь в обговоренні
дискусійних питань;
- своєчасне звітування про результати самостійної та індивідуальної роботи;
- відпрацювання пропущених семінарських та практичних занять.
Дотримання норм академічної доброчесності є загальною вимогою для студентів ТХІ.
Згідно з «Положенням про академічну доброчесність», в Таврійському християнському
інституті» категорично заборонено списування і плагіат. У разі виявлення факту
порушення студент отримує незадовільну оцінку і повинен повторно скласти екзамен або
виконати завдання. При повторних порушеннях, беручи до уваги моральний аспект
проблеми, до студента можуть бути застосовані дисциплінарні заходи

9. Студенти з особливими потребами
Студенти, що претендують на врахування їхніх особливих навчальних потреб, повинні
заздалегідь повідомити про це секретаря навчального відділу, надавши відповідну медичну
документацію.

10. Види контролю і система накопичення балів
При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий семестровий форми
контролю. Також передбачено контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни,
віднесеного на самостійну роботу.
Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться в формі усного опитування або
письмового експрес-контролю на лекціях та семінарських заняттях, у формі виступів та
обговорення навчальних питань на семінарських заняттях, а також у формі оцінювання
виконання практичних робіт та індивідуальних завдань.
Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку (8-й семестр) Залік
виставляється за поточною успішністю (кількістю накопичених за семестр балів) на
останньому занятті. Обсяг навчального матеріалу, який виноситься на залік, відповідає
робочій програмі дисципліни (див. пункт 4).
Види контролю і система накопичення балів (д.ф.н.)
Кількість Кількість
Усього
Види контрольного заходу
1
2

Проведення малої групи
Участь у дискусії на практичних заняттях

контрольн.
заходів

1
16

балів за 1
захід

0-28
0-2

балів

0-28
0-32

3

Залік
1
Разом
Види контролю і система накопичення балів (з.ф.н.)
Кількість
Види контрольного заходу
1
2
3

Проведення малої групи
Участь у дискусії на практичних заняттях
Залік
Разом

контрольн.
заходів

1
12
1

0-40

0-40
100

Кількість
балів за 1
захід

Усього
балів

0-24
0-3
0-40

0-24
0-36
0-40
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
За шкалою
ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

За шкалою
Інституту
90 – 100
(відмінно)
85 – 89
(дуже добре)
75 – 84
(добре)
70 – 74
(задовільно)
60 – 69
(достатньо)
35 – 59
(незадовільно – з можливістю
повторного складання)
1 – 34
(незадовільно – з обов’язковим
повторним курсом)

За національною шкалою
Екзамен
Залік
5 (відмінно)
4 (добре)

Зараховано

3 (задовільно)

2
(незадовільно)

11. Питання до заліку
1. Дайте визначення, що таке мала група?
2. Біблійне обґрунтування служіння малої групи.
3. Цілі малої групи?
4. Цінності малої групи?

5. Переваги малої групи?
6. Назвіть п’ять основних типів груп. Охарактеризуйте кожен з них.
7. Структура малих груп.
8. Які є ролі в групі спілкування?
9. Що таке біблійне керівництво?
10. Характеристика лідера малої групи?
11. Назвіть вірні та невірні мотиви для лідерства?
12. Обов’язки лідера групи?
13. Що особливо для особистого росту лідера?
14. Як розвивати помічника лідера?
15. Обов’язки помічника лідера групи?
16. Розробка бачення та цілей для малої групи.
17. Назвіть составні частини життя групи?
18. Як проводити вивчення Біблії на групі?
19. Обов’язки пастора групи?
20. Що треба знати при утворенні групи?

Не
зараховано

21.
22.
23.
24.
25.

Як треба проводити зустріч групи?
Як треба проводити дискусію у групі?
Як вирішувати конфлікти на групі?
Які треба навички для лідера групи?
Чому і як треба проводити оцінювання зустрічі групи?

26. Сходинки учнівства?
27. Вісім характеристик здорової групи?
28. Принципи розвитку малої групи

29. Що треба для народження нової групи?
30. Як розпочати служіння малої групи?
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