
Реформування освіти в Україні зумовило корінні зміни у навчальному 

процесі середньої та вищої школи. Цілі й завдання, які стоять перед освітянами 

сьогодні, вимагають упровадження не лише нових педагогічних технологій, 

методів і прийомів, а й форм 

організації навчання. Нові форми 

навчання розвивають і нові відносини 

між викладачем і студентом, нові 

суб'єкт-суб'єктні стосунки. Викладачам 

педагогічних дисциплін необхідно не 

лише створювати таке освітнє 

середовище, але й навчити сучасних 

студентів, майбутніх вчителів і 

викладачів, умінню налагоджувати 

взаємовідносини зі своїми майбутніми 

учнями. Безумовно, мало лише 

будувати демократичний стиль спілкування у навчальному процесі, потрібно 

впроваджувати на заняттях з курсу «Основи педагогічної майстерності» такі 

методи і прийоми, які б допомагали студентові навчатися спілкуванню з 

аудиторією. На наш погляд, формуванню комунікативних умінь, створенню 

доброзичливої атмосфери у спілкуванні допомагає методика тренінгу.  

Саме тому 30 жовтня 2019 року в лабораторії формування фахової 

компетентності відбулося заняття з основ психотренінгу на тему «Спілкуємось 

та діємо», який провела викладач педагогічних дисциплін Тихоліз Наталя 

Сергіївна зі студентами 141 навчальної групи. 

         Мета тренінгу: формування у студентів знань, умінь і навичок організації 

різних видів педагогічного спілкування та взаємодії, виховання особистісного 

ставлення до складових майстерності педагога.  

         Заняття було спрямоване на формування умінь організації позитивної 

міжособистісної взаємодії у спільноті, 

навичок виконання різних видів 

педагогічної взаємодії у навчально-

виховних ситуаціях; умінь критичного і 

творчого мислення у процесі вирішення 

професійних завдань; особистісних 

суджень, оцінок щодо майбутньої 

професії; навичок роботи у команді.  

На заняттях з тренінгу проведено 

психогімнастичні вправи, які 

допомагають у формуванні та розвитку 

умінь, навичок і настанов ефективного 

спілкування. 

З метою визначення особливостей особистості кожного учасника тренінгу 

проведено вправу «Метафора», що дала змогу кожному отримати образні й 

вербальні відображення, асоційовані з архітектурною спорудою, з будь-якою 



твариною, героєм твору. Тому вони збагачують уявлення людини про себе 

значущими деталями. 

Під час обговорення результатів 

педагогічних практик досить часто чуєш 

від студентів, що вони стикалися з 

проблемами у спілкуванні зі школярами, 

особливо спілкуючись із підлітками. Саме 

перша зустріч, знайомство з учнями 

відіграють важливу роль у подальшій 

роботі. Тому для відпрацювання вмінь 

самопрезентації було проведено вправу 

«Мій би друг про мене сказав…». 

Подання такої самореклами вимагало від 

студентів відбору тільки такої інформації, яка була б невідомою і змогла б 

зацікавити інших.  

Корисними є вправи, які розвивають навички вербального та 

невербального спілкування. Студентам запропоновано гру «Комплімент», мета 

якої, користуючися вербальним і невербальним спілкуванням, зробити 

комплімент своїм одногрупникам. Така гра допомагає розвивати жестикуляцію, 

дає змогу навчити студентів правильно спілкуватися з учнями за допомогою 

рухів, жестів. Гра підтвердила, що студентам важко даються вправи з 

невербального спілкування, тому бажано включати їх у практичні заняття з 

курсу «Основи педагогічної майстерності». 

Щоб сприяти формуванню 

позитивної самооцінки й усвідомленню 

унікальності особистості кожної людини, 

продовжити знайомство учасників один з 

одним, проведено вправу «Бінго». 

Запропоновано «вирізати» фігурку «Бінго» 

- силует людини. Після цього кожен 

учасник пише на «Бінго» про свою мрію, 

захоплення, улюблену музику, улюблену 

страву та місце відпочинку. Вправа 

допомагає засвоїти особливості парної 

роботи. У парі студенти відпрацьовували передавання і оволодіння інформацією. 

Популярним сьогодні є такий засіб тренінгу як сторітеллінг. Це усний 

переказ відомої казки, пригоди, картини, у якому версія оповідача відрізняється 

від оригіналу. Для того щоб показати механізми створення неефективної 

комунікації виявити чинники, що впливають на спотворення інформації, 

проведено вправу «Плітка», де для переказу використано малюнок абстрактного 

змісту з багатьма деталями. Студенти визначали, на якому етапі інформація 

змінилася, а на якому взагалі стала хибною і неправдивою. Вважаємо, що таке 

завдання стимулює уяву, формує основи літературного смаку, виконує важливу 

роль у становленні особистості та її соціальної адаптації, визначає важливість 

правдивої, точної та детальної передачі інформації. 



Робота у групах активізує студентів, збільшує результативність їхньої 

діяльності. Це доводять методики, пов’язані зі спільним пригадуванням, 

визначенням, деталізацією, класифікацією тощо. Вправи «Спілкування – це…» 

та «Якості та вміння» важливі для ефективного спілкування, допомогли 

з’ясувати уявлення учасників про якості та вміння особистості, необхідні для 

ефективного спілкування, дали змогу висловитися щодо «конфліктного» 

спілкування. 

Студентки Стаднік Вікторія та Кириченко Дарина були со-коучерами 

тренінгу та виступали з інформаційними повідомленнями на теми «Три сторони 

спілкування» та «Вербальне та невербальне спілкування», які підкріплювалися 

відповідними вправами. Гра-розминка «Знайди пару» допомогла активізувати 

учасників до роботи в групі, тренувати увагу до дій іншого, виробляли вміти 

знаходити засоби невербального спілкування, зрозумілі іншим. 

Чи все вдалося, показала вправа 

«Телеграма». Наприкінці заняття студенти 

здійснили самооцінку та взаємооцінку 

діяльності, давши відповіді на 

запропоновані питання, що дало змогу 

отримати від кожного учасника коротку 

інформацію про враження від проведеного 

тренінгу 

Вважаємо, що застосування вправ з 

основ психотренінгу на заняттях з курсу 

«Основи педагогічної майстерності» 

допомагають викладачеві адаптувати студентів до педагогічної діяльності, 

навчити їх правильно спілкуватися зі своїми учнями, показати багатосторонність 

педагогічного спілкування. Упровадження тренінгових вправ на заняттях 

допомагає практично відтворити комунікативні вміння педагога, що неможливо 

на звичайних практично-семінарських заняттях, готує студента до викладання 

конкретного предмету в аудиторних умовах. Тому тренінг можна вважати 

ефективною технологією в освітньому процесі, яка адаптує майбутніх педагогів 

до професії. 


