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21 квітня 2021 року відбулося завершальне у 2020/2021 н.р. засідання 

Школи педагогічної майстерності. Воно проходило у співпраці із викладачами 

циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін. 

 

На онлайн-зустрічі спілкувалися з теми   "Емоційна ефективність викладача: 

теорія і практика". 

Розпочинаючи зустріч, керівник групи, 

Дмитренко Н.І.,  сказала, що в побутових ситуація, 

на роботі ми часто зустрічаємося з проблемами. 

Інколи здається, що складна ситуація, у яку ми 

втрапили, це – найстрашніша річ у житті і гірше 

бути уже не може. Зазвичай, це неправда, а такими 

панічними настроями ми лише погіршуємо стан 

справ. Тому запропонувала поглянути на власні 

проблеми під іншим кутом.  

Контекстом виступу Ніни Іванівни було 

поняття рефреймінгу як способу позитивного мислення.  



 Слухачів було ознайомлено із походженням терміну, його різновидами. 

Найбільш детально доповідач розкрила рефреймінг змісту та рефреймінг 

контексту. Озвучила поради-запитання психологів, які необхідно поставити собі 

у негативній ситуації.  

• Що позитивного може дати ця ситуація? 

• Яку вигоду для себе я зможу отримати? 

• Які життєві уроки я можу засвоїти? 

(Якщо зовсім несолодко) 

Обговорюючи питання, учасники дійшли 

до спільного висновку, що головне завдання 

рефреймінгу – дати собі новий погляд на 

ситуацію, іноді навіть вибити зі звичної колії. 

Він допомагає не хвилюватися через негативні ситуації і легше ставитися до 

життя. Адже всюди є позитивна сторона.  Просто треба вміти її знайти.  

"Люди забудуть, що ви говорили. Люди також забудуть, що ви зробили. Але 

вони ніколи не забудуть, які емоційні почуття ви у них викликали", – такими 

словами розпочала виступ про емоційний інтелект і його можливості голова 

циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін Марченко Т.В.    

 У виступі викладач розкрила складові EQ. Ознайомила із такими 

методиками розвитку емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, як 

практика уважності (Мindfulness), арт-терапія, "Екран настрою" ("Щоденник 

настрою"). Практично провела вправи "Позитивне мислення", "Прислухайся до 

себе". Найбільш активно аудиторія залучилась до участі у сміхових вправах. 

На завершення Тетяна Володимирівна повідомила, що дає людині 

емоційний інтелект у різних сферах життя: на роботі, для фізичного та 

ментального здоров'я, у взаємовідносинах. 

Таким чином, щоб розвинути в собі здатність до відчуття щастя та успішної 

самореалізації, знайти баланс між розумом та почуттями, людині потрібно 

розвивати  свій емоційний інтелект. 



Виступ Левченко С.В. став логічним продовженням позитивного 

емоційного стану, який створила її колега. Одним із різновидів активних методик 

роботи із студентами в напрямі вдосконалення професійної майстерності є 

навчально-педагогічні ігри. Світлана Віталіївна зацікавила учасників темою 

"Топ-30 ігор Meet-педагога" і розкрила на засідання  десять із тридцяти.   

 Навчально-педагогічні ігри, на відміну від традиційного заняття, 

створюють емоційно-комфортну атмосферу, стан захоплення, де учасники гри 

забувають про все, повністю входячи у свої ролі.  Підтвердження цього стало те, 

що такий стан виник і у викладачів, присутніх на засіданні. Вони із задоволенням 

брали активну участь у тестуванні ігор, представлених Левченко С.В. Усі 

учасники зібрання дійшли висновку, що навчально-педагогічні ігри можуть 

мотивувати студентів до виконання завдань, навіть дистанційно втримувати 

увагу на занятті. 

Упродовж усього виступу Левченко С.В. виокремлювала важливі умови 

успішного використання навчально-педагогічних ігор в освітньому процесі. 

Отже, як бачимо, така пильна увага до формування позитивних емоцій у 

слухачів під час навчання не випадкова. Емоційно-позитивне ставлення до 

навчання стимулює пізнавально-розумову активність слухачів, підвищує їх 

працездатність, робить життя повноцінним і цікавим, забезпечує міцне здоров'я. 

 


