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Любов Прокоф’єва  
 

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ  
В КУРСІ «ПЕДАГОГІКА» 

 
Система освіти в Україні переживає важкий період корінної перебу-

дови всіх своїх структур, головна мета якої міститься у тому, щоб перебу-
дувати навчально-виховний процес, щоб він став головним фактором роз-
витку особистості, провідною умовою ії духовної та фізичної досконалості, 
творчої та соціальної активності. На шляху до цієї мети існує безліч пере-
шкод. Одна з головних – недостатній професіоналізм педагогічної діяльно-
сті, низький творчий потенціал багатьох педагогів. Це є однією з головних 
причин дефіциту мотиваційної сфери молоді до активної пізнавальної 
діяльності. 

Головною метою сучасної освіти виступає формування соціально 
активної і творчої особистості, яка спроможна самостійно робити правиль-
ний вибір, ставити та реалізовувати мету, що виходить за межі стандарт-
них вимог, усвідомлено оцінювати свою діяльність та вміти ії аналізувати. 
Це зумовлює необхідність пошуку найефективніших шляхів підготовки 
студентів до майбутньої педагогічної діяльності. 

У педагогічній літературі накопичено наукові знання щодо 
підготовки майбутніх вчителів до педагогічної діяльності. Так, 
досліджувалися проблеми кумулятивного принципу навчання педагогічній 
діяльності, побудові освітнього процесу на основі постановки завдань, 
педагогічного моніторингу, технологіям навчання майбутніх педагогів на-
вичкам спостереження та спілкування, діагностичній та дослідницькій 
діяльності (Д.І. Ваганова, П.Є. Решетніков, І.І. Риданова). 

На основі теоретичних розробок та експериментальних досліджень 
вчених (Н.В. Клюєва, М.О. Лазарєв, Л.Ю. Ращупкіна) встановлено пряму 
залежність вдосконалення педагогічних здібностей від рівня розвитку 
творчої особистості, застосування особистісно-орієнтованих технологій 
навчання, використання нетрадиційних методів. 

Важливе значення у розв’язанні проблем організації тренінгових за-
нять мають дослідження, здійснені вченими С.В. Гіппіусом, 
Л.І. Крівцовою, О.А. Осиповою. Вони стосуються розкриття психологічної 
основи тренінгу, суті соціально-психологічного тренінгу, специфіки 
тренінгових занять з різновіковими групами. 

Мета статті – з’ясувати специфічні характеристики тренінгової 
технології навчання, визначити методичні умови використання 
тренінгових технологій у навчальному процесі вищої школи. Відповідно 
до мети поставлено такі завдання: визначити поняття «тренінгова 
технологія навчання»; здійснити аналіз форм та методів, які використову-
ються на тренінговому занятті у вищій школі. 
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Тренінгова технологія навчання – система психологічних, загально 
педагогічних, дидактичних, методичних процедур взаємодії педагога та 
студентів, яка спрямована на проектування і реалізацію змісту навчання та 
імітаційне моделювання професійно-педагогічних відношень. 

Тренінгові технології передбачають таке навчання, в якому 
особистість студента знаходиться у центрі уваги викладача та навчально-
пізнавальна діяльність студентів є головною у тандемі «викладач – сту-
дент». 

Проведення тренінгових занять в курсі «Педагогіка» передбачає до-
держування таких вимог, як свобода вибору партнера для вдосконалення 
спільних завдань, самостійне вивчення теоретичного матеріалу та його об-
говорення до проведення педагогічного тренінгу, вибір навчально-
дослідницьких завдань для формування пошукової активності. 

У науковій літературі підкреслюється, що організація тренінгових 
занять спрямована на використання діалогічного підходу, який визначає 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію і збільшення свободи учасників педагогічного 
процесу, самоактуалізацію і самопрезентацію особистості студента. 
Необхідно підкреслити, що тренінгові технології навчання передбачають 
перетворення позиції викладача та студента в особистісно-рівноправні 
позиції. Це пов’язано з тим, що викладач не стільки вчить, скільки 
актуалізує, стимулює студента до загального і фахового розвитку, створює 
умови для його самоосвіти [4; 104]. 

Особливого значення для тренінгових технологій навчання в курсі 
«Педагогіка» набувають персоніфікація педагогічної взаємодії, яка 
потребує адекватного вмикання в цей процес особистого досвіду – 
почуттів, переживань, емоцій, дій та вчинків, які їм відповідають. 
Деперсоналізована педагогічна взаємодія жорстоко детермінується рольови-
ми розпорядженнями, що суперечить сутності діалогічного підходу [6; 63]. 

У ході дослідження ми прийшли до висновку, що на тренінгових за-
няттях у вищій школі потрібно використовувати форми і методи, які пере-
дбачають безпосередню мотивацію навчальної та інших видів діяльності, 
дають можливість майбутнім вчителям пізнати радість від осмислення 
власного росту і розвитку, набути досвіду творчої діяльності. До них 
відносяться: 

– презентації та «крилограми». Це короткі вправи, призначені роз-
починати заняття. Вони допомагають учасникам створити атмосферу 
довіри в групі. Такі вправи повинні заохочувати до участі та взаємної 
підтримки. 

– мозковий штурм (мозкова атака). Метод і термін «мозковий 
штурм» (мозкова атака) було вперше застосовано американським вченим 
А.Осборном, як поліпшений варіант евристичного діалогу Сократа із ши-
роким використанням вільних асоціацій, одночасним створенням психоев-
ристичного мікроклімату в малих групах для підвищення ефективності 
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рішення творчих завдань. 
Мета мозкового штурму (мозкової атаки) полягає в тому, щоб 

зібрати якомога більше ідей щодо специфічних проблем від учасників 
тренінгу упродовж обмеженого періоду шляхом розгальмування. 

Основний принцип і правила цього методу – абсолютна заборона 
критики запропонованих учасниками ідей, заохочення всіляких реплік, 
жартів. Учасники педагогічного тренінгу мають відчувати: те, що вони го-
ворять, не оцінюється та не засуджується. Діалог викладача зі студентами 
в умовах мозкового штурму виступає засобом, що дозволяє прибрати 
можливі бар’єри (психологічні, соціальні, педагогічні та ін.) і визволити 
творчу енергію учасників [5; 53]. 

У науковій літературі зустрічається декілька різновидів мозкового 
штурму: пряма активна мозкова атака (невелика кількість учасників – до 
15 осіб, тривалість – до 60 хвилин); масова мозкова атака (можуть прийма-
ти участь до 60 учасників); зворотна мозкова атака; індивідуальний мозко-
вий штурм та ін. 

Угорським вченим Я. Шуманським запропоновано три етапи прове-
дення мозкового штурму [8; 37]. Перший етап – вільне висловлювання 
ідей. На цьому етапі викладач ставить проблему, активізує роботу групи у 
випадку, якщо творча напруженість знижується: це може бути постановка 
додаткових запитань, пропозиція власних ідей, нових підходів і т.д. Дру-
гий етап – комбінування. На цьому етапі викладач стимулює комбінування 
шляхом постановки питань, подає повний список ідей. Третій етап – кри-
тика ідей. Студенти дають якісну оцінку ідеям за такими критеріями: 
можливість реалізації ідеї або відсутність цієї можливості; можливість 
реалізації відразу після короткого чи тривалого терміну; можливість засто-
сування ідей в інших галузях науки. Викладач забезпечує обговорення, 
критику та оцінку кожній ідеї. 

Перелік ідей пізніше може бути використаний у подальшій роботі, 
яка може проходити у формі дискусій з розподілом пропозицій по 
категоріях із відкиданням одних та наданням переваги іншим. Мозковий 
штурм може бути початком роботи над новою проблемою чи темою. 

Дискусія базується на обміні думками між студентами, викладачем 
та студентами з конкретної проблеми. Під час проведення дискусій сту-
денти набувають нових знань, укріплюються у власній думці, вчаться їх 
відстоювати. Головна функція дискусії – стимулювання пізнавального 
інтересу. Тому основним завданням викладача у дискусії виступає ство-
рення атмосфери, в якій може розвиватися вільне обговорення в атмосфері 
конфіденційності, відкритості, щирості. 

Часто дискусією називають спір, суперечку осіб. Для неї характерна 
чіткість мети, компетентність, науковий підхід до проблеми, повага до 
аргументів опонента, послідовна критика міркувань учасників обговорен-
ня. Під час дискусії можливе використання різних прийомів: аргументації 
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(сукупності аргументів на користь будь-якого твердження); дебатів (обмін 
думками з певних питань); демонстрації (логічного розміркування, в 
процесі якого на підставі аргументів роблять висновок про істинність чи 
хибність гіпотези); неточних висловлювань, полеміки (суперечка з метою 
захистити свою точку зору і заперечити думку опонента); софістики 
(умисне використання в дискусії помилкових доказів-софізмів, які зовні 
видаються істинними); евристики (мистецтво сперечатися, користуючись 
засобами, розрахованими на перемогу). 

В процесі проведення дискусії викладач повинен уміти миттєво 
сприймати і розуміти думки опонентів, створювати таку обстановку, щоб 
кожний учасник дискусії висловлював і обстоював свою думку. Перерива-
ти суперечку необхідно лише у тих випадках, коли вона пішла по зрадли-
вому шляху і відхиляється від предмету обговорення. Організатор повинен 
вміти також впливати на тему дискусії. 

Аналіз педагогічних ситуацій – один з головних методів вирішення 
педагогічних задач, який застосовується в практиці проведення 
педагогічних тренінгів. Цей метод спрямований на вироблення у студентів 
вмінь з’ясовувати проблему, пояснювати причину ії вирішення, визначати 
можливі шляхи ії вирішення. 

Основною метою використання педагогічних ситуацій у підготовці 
вчителя до майбутньої діяльності є формування і розвиток педагогічного 
мислення, тобто можливості студента застосовувати знання з педагогіки та 
психології у конкретних педагогічних ситуаціях, які мають місце у 
педагогічній практиці. 

На тренінгових заняттях використовуються також технології на 
основі активації та інтенсифікації діяльності студентів – ігрові технології. 

Гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на 
відтворення і засвоєння суспільного досвіду, в якому складається, 
формується і удосконалюється самоуправління поведінкою. 

Концептуальними основами ігрових технологій є психологічні 
механізми ігрової діяльності, що спираються на фундаментальні потреби 
особистості у самовираженні, самоутвердженні, самовизначенні, 
саморегуляції, самореалізації. 

Ігрова діяльність виконує такі функції: 
– спонукальну (викликає інтерес); 
– комунікативну (засвоєння елементів культури спілкування 
майбутніх педагогів); 

– самореалізації (кожен студент реалізує свої можливості); 
– розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних якостей); 
– розважальну (отримують задоволення); 
– діагностичну (виявлення відхилень у поведінці, прогалини у 
знаннях); 

– корекційну (внесення позитивних змін у структуру особистості 
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майбутніх вчителів). 
Ділові ігри являють собою ігрову форму взаємодії педагога та 

студентів через реалізацію певного сюжету. При цьому освітні завдання 
включені у зміст самої гри. Специфіка ділових ігор на тренінгових занят-
тях полягає у тому, що в ній жорстоко не регламентовано ні ії структуру, 
ні ігрового комплексу. Вони залежать від рішень, які приймають учасники 
гри. Основною метою ділових ігор виступає відпрацювання питань впро-
вадження нових методів навчання та виховання в практику шкільного жит-
тя, активізація знань і понять, що були здобуті студентами на лекціях та 
семінарських заняттях з курсів «Педагогіка». 

Застосування на тренінгу різних модифікацій ділових ігор – 
імітаційних, операційних, рольових дає можливість студентам зрозуміти 
навчальний матеріал з різних позицій. 

Імітаційні (імітуються події, конкретна діяльність студентів, 
викладачів, учнів, вчителів). Сценарій імітаційної гри, крім сюжету подій, 
містить інші структури і призначення імітованих процесів та об’єктів. 

Операційні ігри допомагають відпрацьовувати конкретні специфічні 
операції. 

Рольові ігри сприяють відпрацюванню тактики поведінки, дій, вико-
нання функцій та обов’язків конкретної особистості. Для проведення гри з 
використанням ролі розробляється модель ситуації, розподіляються ролі. 

Дидактична гра – активна навчальна діяльність по імітаційному мо-
делюванню майбутньої професійної діяльності. Психологія дидактичної 
гри відображує діяльність учасників з пошуку, обробки та засвоєння 
навчальної інформації для прийняття рішень у проблемній ситуації. Вона 
включає в себе докладний опис правил та умов у вигляді вихідної 
інформації. 

Технологія ділової гри складається з таких етапів: 
1. етап підготовки, на якому відбувається розробка гри. До неї вхо-
дять: розробка сценарію, плану ділової гри, відбувається загаль-
ний опис гри, зміст інструктажу, підготовка матеріального забез-
печення, постановка проблеми, цілей, умови, регламент, правила, 
розподіл ролей, формування груп, консультації; 

2. етап проведення, тобто безпосереднє входження в саму гру; 
3. етап аналізу та узагальнення, на якому відбувається міжгрупова 
дискусія (вихід з гри, аналіз, рефлексія, оцінка та самооцінка, 
висновки та узагальнення, рекомендації). 

Використовуючи гру як важливий метод у педагогічному тренінгу, 
необхідно дотримуватися таких психолого-педагогічних умов: 

– визначення творчого потенціалу гри, що передбачає з’ясування її 
доцільності, чітких показників якостей особистості, на розвиток 
яких спрямована гра; 

– забезпечення психологічної комфортності і природності гри; 
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– захист людської гідності, морального самопочуття кожного учас-
ника; 

– визначення місця викладача під час проведення гри; 
– цілеспрямоване поширення прав учасників гри. 
Піcля проведення ігор обов’язково проводиться їх обговорення. 

Досвід, отриманий під час гри, повинен бути усвідомлений та узагальне-
ний, що потребує аналізу ходу і результату того, наскільки ефективно 
учасники гри виконували свої ролі, чому вони навчилися. 

У сучасних дослідженнях підкреслюється важливість використання 
на тренінгових заняттях методів із застосуванням ускладнених умов [9; 
32]. До них відносяться: 

– метод тимчасових обмежень. Він базується на урахуванні впливу 
часового фактору на діяльність студентів: у одних це може вик-
ликати підвищення активності та досягнення більш високих 
результатів, аніж у звичайних обставинах, а у інших – протилеж-
ну дію; 

– метод раптових заборон. Він полягає в тому, що забороняється 
використовувати штампи у вирішенні проблем; 

– метод нових варіантів. В процесі використання такого методу від 
студентів вимагається виконувати завдання по-іншому, знаходити 
нові варіанти вирішення; 

– метод інформаційної насиченості. Такий метод базується на 
включенні до проблеми свідомо зайвих даних; 

– метод абсурду. Він полягає в тому, що пропонується вирішити 
свідомо нездійснене завдання. 

Так, нами розроблено тренінгове заняття «Творчість і творчі 
здібності в педагогічній діяльності», в ході якого передбачено таку 
діяльність: привітання, вправа «повторення правил роботи групи», 
інформаційне повідомлення: «Педагогічна творчість вчителя» – 
філософське, психологічне, педагогіне трактування терміну «творчість», 
визначаються якості творчої особистості (за О.М. Лук), розглядається мо-
дель творчих здібностей вчителя (М.О. Лазарєв); після інформаційного 
повідомлення доцільне проведення круглого столу з метою обговорення 
сутності основних понять; гра –розминка «33»: хід вправи: Усі сідають у 
коло. Перший учасник починає рахувати. Усі по колу мають порахувати 
від 1 до 33, називаючи одне число. Ті, кому припадають числа, у складі 
яких є 3, або які діляться на 3, їх не називають, а замість числа називають 
творчу якість, яка є спільною для актора та педагога.; вправа «пазли»: вик-
ладач (тренер) розкладує на столі розрізані частини будь-якої репродукції і 
кожному студенту дає в руки певну частину. Викладач пропонує студен-
там уважно роздивитися частину репродукції, здогадатися, що може бути 
зображено поруч. Далі студенти об’єднуються в групу, і намагаються 
спільно з’єднати повне зображення; гра «Згадай обличчя» – викладач 
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пропонує згадати про знайому людину – її обличчя, рухи, манери, жести. 
Яку рису характеру ви згадуєте першою? Які рухи та жести в тих чи інших 
обставинах ії життя можуть підтвердити ваші уявлення. А тепер подумки 
поставте незнайому людину в незвичні для неї обставини та уявіть, як вона 
буде діяти. Не обмежуйте своєї уяви: відправте вашу знайому людину у 
джунглі Африки, Північний полюс, зробіть ії правопорушником правил 
дорожнього руху. А тепер згадайте – які в неї очі – форма, колір, як вона 
радіє, горює? Прощання. Це своєрідна ритуальна дія, і вона може мати 
різні форми проведення. 

Застосування різноманітних методів на тренінгових заняттях з 
«Педагогіки» передбачає не тільки накопичення знань, умінь, навичок, а й 
безперервне формування механізму самоорганізації та самореалізації май-
бутнього педагога, розвиток його творчих здібностей. 

Використання тренінгових занять в курсі «Педагогіка» сприяє 
закріпленню емоційно-позитивного, ціннісного ставлення студентів до 
майбутньої педагогічної діяльності, підтримці прагнень до особистісного 
та професійного самопізнання, саморозвитку, самореалізації, зміщення ак-
центу з передачі нормативного змісту на розвиток індивідуальних моделей 
професійної діяльності вчителів. З цією метою, педагогічний тренінг має 
спрямовуватися на подолання стереотипів, розвиток рефлексії, оволодіння 
комунікацією. 
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