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Я ПРЯМУЮ ДО МАЙСТЕРНОСТІ 

(СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ  З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ) 

 

Мета: стимулювати самоосвітню і пізнавальну діяльність педагогів, вчити 

діяти та спілкуватися, стимулювати бажання підвищувати свій професійний 

рівень, активізувати творчий потенціал кожного педагога. 

Завдання: допомогти педагогам створити і закріпити імідж успішного 

фахівця; розвивати уміння короткої самопрезентації; сприяти формуванню 

позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної 

людини. 

Девіз: розуміти одне одного, поважати, пробачати, любити. 

«Той шлях, який веде до серця людини, є найкоротшим». 

 

Хід заняття 
Вступне слово методиста. Незалежно від того, де перебуває вчитель, 

атмосфера навколо нього – це відбиток його індивідуальності. Зрозуміти 

себе, свої думки і прагнення стає можливим у процесі спілкування з 

особистістю, яка приймає і поважає тебе, твою думку. Інтерес до тебе, твоєї 

позиції спонукає до адекватної самооцінки, до поваги своїх життєвих 

орієнтирів, планів, вчинків. Людина починає в себе вірити, коли інший вірить 

у неї і готовий підтримати. 

   Метою нашого заняття є сприяння психологічної адаптації педагогів 

до умов роботи в училищі, зокрема: корекція хибних очікувань і типових 

ілюзій щодо роботи, підвищення самооцінки та впевненості у собі та у своїх 

знаннях, адже часто педагоги сумніваються у своїх можливостях, та добір 

оптимальної стратегії професійної діяльності. 

Звичайно, дане заняття не може гарантувати стовідсоткову адаптацію, а 

лише може сприяти прискоренню цього процесу, програти ті можливі 

ситуації, які можуть статися у роботі, щоб на майбутнє при виникненні такої 

ситуації вже не було паніки, а можна було спокійно розібратися у ній. 

Активізація уваги учасників заняття 

Сповідь учителя 
Я щоранку заходжу у клас, 

На дитячих обличчях – усміх. 

Чого варта я, діти, без вас? 

Ви – натхнення моє, мій успіх! 

  

За плечима – минулі роки, 

Але й досвід прийшов із літами. 

Що я варта без вас, дітлахи? 

Я безмежно люблю вас, я з вами! 
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Щоб любові вогонь не згас, 

Щоб віддать дітям серце і душу, 

Я щоранку заходжу у клас: 

Я – учитель, я вчити мушу! 

Усі ми педагоги і  прийшли до училища за покликанням серця, щоб 

віддати свою любов і знання дітям. 

1.Вправа «Знайомство» 

   Перш ніж розпочати нашу роботу, нам потрібно познайомитися. 

Пропоную на спеціальному аркуші паперу намалювати уявний герб, в якому 

буде розкрита особистість кожного учасника. Після завершення завдання 

кожен учасник представляється і по черзі розповідає про свій герб, пояснює 

чому намалював його саме таким. Наприклад, якщо людина любить музику, 

то вона може зобразити себе у вигляді ноти чи якогось улюбленого 

інструмента. (Обговорення завдання) 

 

От ми з вами і познайомилися та більше дізналися один про одного. 

2.Мозковий штурм «Правила роботи в групі» 
 Для чого в нашому житті необхідні різноманітні правила? 

Правила вкрай необхідні для створення такої атмосфери, щоб кожен 

учасник: 

- міг відверто висловлюватись і виражати свої почуття й погляди; 

- не боявся стати об’єктом глузувань та критики; 

- був упевнений у тому, що все особисте, що обговорюється на занятті, не 

вийде за межі групи; 

- одержував інформацію сам і не заважав отримувати її іншим учасникам. 

А що запропонували б  ви? (орієнтовний запис на дошці): 

-         бути позитивними; 

-         говорити по черзі; 

-         бути активними; 

-         слухати й чути кожного; 

-         толерантно ставитися один до одного; 

-         бути пунктуальними; 

-         діяти за принципом «тут і зараз». 

Чи згодні ви та чи приймаєте ці правила? 
  

3. Повідомлення теми, мети, завдань тренінгового заняття 
   Психолог. Для нашої роботи потрібно визначити мету нашого заняття, 

тобто чітко окреслити очікуваний результат. 

   Одну людину попросили піднятою вгору рукою дотягтися до мітки на стіні, 

вище якої вона не в змозі дістати. Зробили позначку й поставили нове 

завдання: їй запропонували дістати паличку, розміщену дещо вище від 

поставленої мітки. Через деякий час людина зробила і це. Потім мету було 

ще змінено: цього разу було поставлено завдання повісити паличкою 

капелюха ще вище, але й з цим завданням людина впоралася. 
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     Ця проста фізична вправа наочно демонструє ефект поставленої мети. 

Отже, мета нашого заняття: сформувати впевненість у правильному виборі 

професії, вчитися діяти та спілкуватися в колективі, підвищувати свій 

професійний рівень, знаходити вихід із будь-якої ситуації. 

4.Вправа «Очікування» 
Кожному учаснику роздаються аркуші стікера. 

Психолог. Напишіть, чого саме ви очікуєте від заняття. 

Кожен презентує свої записи та прикріплює на плакаті із зображенням 

пісочного годинника. 

5. Вправа «Поділися  з сусідом» 
Психолог. Пропоную вибрати 2 запитання серед тринадцяти, які 

виділяв М. Пруст: 

1. Де б Ви хотіли жити? 

2. Основна риса Вашого характеру? 

3. Ваш основний недолік? 

4. Який Ваш ідеал у житті? 

5. Яку рису Ви найбільше цінуєте у мужчини? 

6. Яку рису Ви найбільше цінуєте у жінки? 

7. Ваш улюблений колір? 

8. Ваша улюблена квітка? 

9. Що Ви найбільше не любите? 

10.   Що Ви найбільше цінуєте у Ваших друзях? 

11.   Ваше улюблене заняття? 

12.   Як би Ви хотіли померти? 

13.   Який настрій Вам притаманний? 

Кожен із учасників повинен відповісти на них своєму партнерові. 

  

6. Мозковий штурм «Урок»  (робота в групах) 

Методист. На аркуші  паперу А1 вертикально записуємо слово «урок». 

Шляхом вільного висловлювання запишіть слова, які асоціюються з уроком, 

що починаються з літер «у», «р», «о», «к». Це можуть бути іменники, 

прикметники, дієслова. 

У кожного різні відчуття щодо однієї й тієї самої речі. 

  

7. Вправа «Конверт проблем»  (робота в групах) 
Психолог. Об’єднайтеся у пари. Сформулюйте на аркуші найбільші 

проблеми чи страх у роботі з учнями і покладіть до конверта. Обміняйтеся. 

Дайте поради, як краще вирішити це питання. Вони повинні бути 

конкретними і дієвими. 

 

8. Вправа «Числа, які правлять світом» 
Методист. Номер будинку і квартири, номер телефону і авто, номер паспорта 

та ідентифікаційний номер. Скільки чисел у нашому житті! Нумерологія - 

містика чисел - переконує, що ці цифри даються долею не випадково. 
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У кожного є своє число, дане йому при народженні. Запишіть свою дату 

народження. Наприклад, 25.07.1976 -  знайдіть суму всіх цифр. Додаємо 

доти, поки не буде число з однією цифрою. А тепер послухайте, що означає  

ваше число. 

1. У багатьох релігіях світу це - символ божественної сили. Його носії-

яскраво виражені лідери. Вони цілеспрямовані і прагнуть до влади. Для 

досягнення мети такі люди розраховують тільки на себе і не 

сприймають натиску з боку. Вони впевненні в унікальності і часто 

досягають успіху. 

2. Цим людям притаманні романтизм і фантазія. Вони мають філософські 

нахили, вміють добре пристосовуватися до різних обставин. Легко 

поступаються в дрібницях, але від головної мети не відступають, тому 

дуже часто успішні в бізнесі. Двоїстість особистості робить їх 

непостійними. Але «двієчники» - ласкаві і не люблять лишатися на 

самоті. 

3. Саме своєю триєдністю сильна «Свята Трійця». Трійка - символ 

динамічності особистості. Люди з числом «З» - артистичні, мають 

нахили до творчості. Вони щедрі. Але повсякденності вони не 

переносять, потребують різноманітності. 

4. Люди з цією цифрою надійні. Вони друзів не зраджують. Понад усе в 

житті цінять надійність, стабільність. У почуттях і вчинках вони, як 

правило, простодушні, через це вибирати для спілкування «трієчників» 

їм не рекомендують - «четвірочник» швидко засумує. Але для тих, хто 

шукає партнера серйозного і надовго - то це те, що вам треба. 

5. У п'ятірці криється сильна, але суперечлива енергетика. Якщо 

п'ятиконечна зірка дивиться вершиною вгору – це енергія позитивна, 

якщо вершиною вниз - навпаки. Кожний носій «5» робить для себе цей 

вибір. Ці люди люблять волю і експерименти, прекрасні працівники. 

6. Шестиконечна зірка в давнину вважалась символом гармонії. Пізніше 

до шістки почали ставитися як до символу переходу, незавершеності. 

Люди з символом «6» вміють узагальнювати, підкорювати собі інших. 

Мета їхнього життя - постійність. Їхня вимогливість до інших - 

підвищена. Вони розумні, але їх легко вивести з рівноваги. 

7. Це - щаслива цифра. Людям з цифрою «7» притаманно більше удачі 

ніж іншим. Вони «везучі». Якщо у вашому житті це не так, то ви 

відійшли від цього шляху. Намагайтеся зрозуміти, що ви зробили не 

так. Люди з цією цифрою - потайні, мають сильний незалежний 

характер і сильні до нестандартних вчинків. Але в душі емоційні, тому 

з ними не доведеться сумувати. 

8. Символ влади. Покладена на бік вісімка стає символом безпомічності. 

Носії цифри«8» мають сильну волю. Такі люди рішучі і завжди йдуть 

до кінця. Вони завжди вірні в усьому. 

9. Символ космосу. Такі люди вкрай сентиментальні, їх легко образити, 

вони вміють переживати біль. Носії «9» - ідеальні виконавці будь-яких 
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робіт, готові працювати цілу добу без відпочинку. Таким людям 

потрібна похвала, ласка, підтримка. 

 

9.Вправа «Портрет ідеального вчителя» 
     Інструкція психолога. (робота в групах) 

1 групі дається завдання створити портрет невдалого і неуспішного вчителя, 

вказавши на його помилки і причини такого становища. 

2 група описує вчителя успішного і створює його портрет з перевагами, 

завдяки яким він став успішним. 

3 групі потрібно від імені Міністерства освіти і науки України запропонувати 

щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів навчання, 

поглядів на урок, ролі вчителя в процесі набуття учнями знань. 

Кожна група зачитує і захищає свого вчителя і свій список. У кінці ми 

виділяємо, які помилки не потрібно допускати у своїй роботі, щоб не стати 

поганим вчителем – фахівцем, а чому потрібно вчитися, щоб стати успішним 

педагогом. 

Обговорення. 

Звичайно, навіть у найуспішнішого вчителя були кризи і поразки та ті факти, 

які ставили його у глухий кут, але не той вчитель успішний, який не 

припускається помилок, а той, хто,  зробивши помилку, не опускає рук, а 

проаналізувавши їх, зміг прийняти і вдосконалити їх у своїй творчій роботі з 

учнями. Не бійтеся робити помилки, найголовніше  - умійте з них виносити 

для себе правильні висновки. 

Практичне усвідомлення. 

1. Вправа «Педагогічна майстерність» 
Розв’язання педагогічних ситуацій: 

  

Педагогічна ситуація №1 
   Ви почали вести урок, усі учні заспокоїлися, настала тиша, і раптом в 

класі хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, 

дивлячись вам прямо у вічі, заявив: „Мені завжди смішно дивитись на вас і 

хочеться сміятися, коли ви починаєте заняття”. Як ви відреагуєте на це? 

Виберіть і поясніть правильний варіант із запропонованих нижче. 

1. „Ось тобі й на”. 

2. „А що тобі смішне?” 

3. „Ну й ради Бога”. 

4. „Ти що, дурний”. 

5. „Люблю веселих людей”. 

6. „Я радий(а), що створюю у тебе веселий настрій”. 

7. Запропонуйте свій варіант. 

Педагогічна ситуація №2 
На початку заняття або вже після того, як ви провели декілька занять, 

учень заявляє: „Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чогось навчити”. 

         Ваша реакція: 
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1. „Твоя справа – вчитися, а не учити вчителя”. 

2. „Таких, як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити”. 

3. „Може тобі краще перейти до іншої групи  або вчитися у іншого 

вчителя?” 

4. „Ти просто не хочеш учитися”. 

5. „Мені цікаво знати, чому ти так думаєш ? ” 

  

Педагогічна ситуація №3 «Хто зайвий?» 
Один із учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши 

терпіння, наказуєте йому залишити клас. 

-         А ви не маєте права вигнати мене з класу. Я не вийду, - говорить 

учень. 

1. Ви наполягаєте на своєму. 

2. Погрожуєте, що інакше клас залишите ви. 

3. Нагадуєте учневі, що в нього є не лише права, а й обов’язки. 

4. Запропонуйте свій варіант. 

  

Педагогічна ситуація № 4 
Проаналізуйте та презентуйте ситуацію: 

Якщо дитина живе у стресі, вона … . 

  

Педагогічна ситуація № 5 
Проаналізуйте та презентуйте ситуацію: 

Якщо дитина зростає в атмосфері критики, вона … . 

  

Педагогічна ситуація № 6 

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію: 

Якщо дитина почувається безпечно, вона … . 

11. Вправа «Яким я буду через 5 років» 

-          Яким ви уявляєте своє майбутнє? 

-          Чого очікуєте? 

-          Чого побоюєтеся? 

 

12. Вправа «Серцеведення» 
Методист. А зараз поговоримо про те, без чого вся наша праця була б 

даремною, без чого ми ніколи не досягнемо успіхів у спілкуванні з учнями. 

—  Як ви гадаєте, про що йтиме мова? 

Думки вголос. 

Демонструється епіграф: «Той шлях, який веде до серця людини, є 

найкоротшим». 
Чи можемо говорити про любов, якщо їй немає де перебувати? І де «житиме» 

терпіння, якщо його помешкання зачинене? Щоб не розгубити ці та інші чесноти 

Душі, потрібно створити для них сад, який називається Серцем! 

—Я бачу, що всі ви прийшли в наш навчальний заклад за покликанням душі. 
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—У світі існує безліч словників, але немає словника Серця. Давайте 

спробуємо створити його. 

Серце яке?  Варіанти відповіді (Добре, щире, миле, ніжне, гаряче, чесне, палке, 

любляче, вірне, холодне, кам'яне, материнське, всепрощаюче, багатостраждальне, 

далекоглядне, віддане, символічне, усміхнене, зажурене, розумне, чуйне, дбайливе...). 

Що може робити Серце? Варіанти відповіді(Любити, прощати, сумувати, 

страждати, боліти, радіти, вітати, хвилюватися, журитися, берегти, шанувати, 

дарувати, зігрівати, турбуватися, віддавати, ненавидіти, передбачати...). 

   У кожному Серці повинні бути краса і велич Любові, натхнення Віри, 

відродження Доброти, гордість і суворість Обов'язку, торжество 

Справедливості, квіти Вдячності, сльози Співпереживання, посмішка Радості, 

піднесеність Відданості, іскра Щирості, легкість Покаяння, нива Благородства... 

Одного разу вирішив янгол віддати своє янголятко до школи. Взяв він його, і 

полетіли вони до величезної будівлі. «Треба вибрати вчителя від Серця і з ян-

гольським терпінням, адже янголятко моє ще зовсім не янгол, воно —

 невгамовний пустун з непокірним характером...». 

У класній кімнаті вчителька сиділа перед учнями, заклавши ногу на ногу, 

милувалася своїми нігтями. На кожному з них було намальоване маленьке сер-

дечко. У той же час пильно слідкувала за учнями, які виконували контрольну 

роботу, і павиним криком припиняла будь-яку спробу списування. 

«Ханжа... Не від Серця вона...». 

У наступному класі учень записував на дошці речення, яке диктував учитель: 

«Найголовнішого очима не побачиш, пильне тільки Серце». Учень помилився і 

написав «Сердце». 

—  Скільки разів тобі пояснювати!.. Дай щоденник... Двійка! 

«Неук... Не від Серця він...». 

Заглянув янгол до наступного класу — там учитель проводив урок математики.    

—  Порахуйте, скільки разів постукає Серце протягом доби, якщо за одну 

хвилину воно стукає 56 разів. 

Один учень, не вираховуючи, зразу вигукнув: 

—80 640 разів... А за тиждень — 564 480 разів. 

Діти ахнули. А вчитель грубо перебив учня: 

—  Як ти смієш викрикувати з місця, та ще й без мого дозволу! 

«Грубіян... Не від Серця він». 

Янгол сумно подумав, залишаючи будівлю школи: «Усі згадують про 

Серце, але жити Серцем не хочуть...». 

Засумували вчителі. 

—  Можливо, врятує Мудрість? — сказали вони. 

І знайшли Мудреця, який сидів у печері. 

—  О, Мудрецю, — почали благати вони, — вкажи нам шлях до Сердець 

наших учнів! 

Сказав їм Мудрець: 

—  Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість дар 

ваш! 
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Учителі перезирнулися: якого дару від них вимагає Мудрець? 

Тоді Мудрець сказав: 

Якщо в когось є роздратування, дай мені роздратування. 

Якщо в когось є гнів, дай мені гнів. 

Якщо в когось є жорстокість, дай мені жорстокість. 

Якщо в когось є грубість, дай мені грубість. 

Якщо в когось є сумнів, дай мені сумнів. 

Якщо в когось є ненависть, дай мені ненависть. 

Якщо в когось є злоба, дай мені злобу. 

Якщо в когось є страх, дай мені страх. 

Якщо в когось є зрада, дай мені зраду. 

Якщо в когось є забобони, дай мені забобони. 

Якщо в когось є сарана думки, дай мені сарану думки. 

А якщо дасте пригорщу дурних звичок, я прийму і ці запилені брязкальця. 

Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме раз подароване. 

Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і Воно стає чистим. 

А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя! І 

нехай кожен педагог скаже: 

Я — Вчитель. 

Я — Любов і Відданість, Віра і Терпіння. 

Я — Радість і Співрадість, Страждання і Співстраждання. 

Я — Істина і Серце, Совість і Благородство. 

Я — Той, хто Шукає і Дарує, Вбогий і Багатий. 

Я — Вчитель і Учень, Вихователь і Вихованець. 

Я — Той, хто Прокладає Шлях, і Художник Життя. 

Я — Захисток Дитинства і Колиска Людства. 

Я — Посмішка Майбутнього і Факел Сущого. 

Я — Вчитель від Бога і Співробітник у Бога. 

Молюсь тобі, серце моє, дай мудрості осягати моменти істини в житті 

дітей! 

—  Шановні колеги, я гадаю, що поради Мудреця ви будете втілювати у 

своїй професійній діяльності. 

Підбиття підсумків. Рефлексія 

13. Вправа «Рюкзак, м’ясорубка, корзина» 
Психолог. Повернімося до наших очікувань. Я пропоную аркушики із 

записами ваших очікувань покласти в рюкзак, якщо ви взяли на цьому 

семінарі для себе щось нове, у м’ясорубку – якщо вам потрібно щось 

обміркувати, і викинути в корзину, якщо вважаєте, що нічого корисного ви 

не отримали. 

14. Вправа «Рука дружби» 
Психолог. Обведіть на своєму аркуші праву руку, підпишіть своє прізвище і 

передайте по колу своєму сусідові, де кожен напише свої побажання. Вправа 

продовжується до тих пір поки рука не повернеться до свого власника. 

 Підсумки заняття 
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Метод «Прес» 

Методист. Підсумовуючи роботу на сьогоднішньому семінарі, закінчіть 

думку: 

Сьогодні мене вразило… 

Сьогодні мені згадалося… 

Мені запам’яталося … 

Мене дратувало … 

Мені було цікаво … 

Мене порадувало ... 

Спілкування було … 

*     *     *         * 

Нехай життя дарує щастя й долю, 

Душевну щедрість, доброту й любов. 

Терпіння, працьовитість, силу й волю, 

Поступливість і злагоду в усьому. 

   Дякуємо  за увагу ! 
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КОНСТРУКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ 

 ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ 

тренінгове заняття для педпрацівників 

Мета заняття: усвідомлення педагогічними працівниками своєї 

індивідуальності, допомога у налагодженні ефективної взаємодії з оточенням 

і корекція емоційного ставлення до себе; розвиток комунікативних 

здібностей. 
Найголовніша розкіш на землі — це розкіш людського спілкування. 

Антуан де Сент Екзюпері 

 

Хід заняття 

Вступне слово. 

Методист. Добрий день, дорогі педагоги! 

Як вам відомо, наша робота вимагає від нас уміння спілкуватися як із дітьми, 

так і з дорослими. Тому ми повинні вчитися правильному, ефективному 

спілкуванню, розвивати вміння надавати психологічну підтримку як вербаль-

ними, так і невербальними засобами спілкування, знати принципи й методи 

спілкування. 

Для того щоб наша робота була ефективною, необхідно дотримуватися 

деяких правил: 

1.Спілкування за принципом «тут і тепер». 

2.Принцип відкритості, щирості — говоримо лише те, що відчуваємо, лише 

правду або мовчимо. 

3.Принцип конфіденційності — все, що відбувається під час занять, не 

виноситься за межі групи. 

4.Активна участь — учасники повинні брати активну участь у пропонованих 

вправах для того, щоб на особистому досвіді оволодіти необхідними 

якостями і вміннями. 
 

Знайомство. Вправа «Найістотніше у моєму характері» 

Методист. Поміркуйте, що у вас, у вашому характері, у вашому житті є 

найважливішим, найсуттєвішим. А тепер спробуйте знайти цьому коротку 

форму вираження метафорою або у віршованій формі, наприклад: 

«Лід і полум'я», «То як звір вона завиє, то заплаче як дитя», «Тиха, 

сумна, мовчазна». 

Зараз по колу, по черзі, починаючи з учасника, який сидить праворуч 

від ведучого, починайте представлятися групі. Спочатку назвіть своє 

ім'я, а потім скажіть свою метафору. 

Психолог. Вправа «Рахунок» 

Мета: згуртувати групу шляхом спільного й одночасного виконання 
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вправи. Вправа застосовується для зняття внутрішнього напруження 

учасників. Тренер називає будь-яке число, що не перевищує кількість 

осіб у групі. Названа кількість учасників встає. У виконанні вправи 

необхідно домогтися синхронності, учасники не повинні радитися. 
 

Психолог. Гра-активатор «Один до одного» 

Тренер. Зараз ви будете грати в одну дуже цікаву гру, під час якої все 

потрібно робити дуже-дуже швидко. Оберіть собі партнера і швидко 

потисніть йому руку. 

Я буду вам говорити, якими частинами тіла вам потрібно буде дуже 

швидко «привітатися» одне з одним. А коли я скажу: «Один до одного», ви 

повинні будете поміняти партнера. 

— Права рука до правої руки! 

— Ліва рука до лівої руки! 

— Спина до спини! 

— Один до одного! 

— Стегно до стегна! 

— Долоня до долоні! 

— П’ятка до п’ятки! 

— Один до одного! 

— Носок до носка! 

— Живіт до живота! 

— Великий палець руки до великого пальця руки! 

— Один до одного! 

— Бік до боку! 

— Коліно до коліна! 

— Мізинець до мізинця! 

— Один до одного! 

— Потилиця до потилиці! 

— Лікоть до ліктя! 

— Кулак до кулака! 

Рефлексія почуттів 
Особлива увага зосереджується на те, наскільки важко чи легко було 

виконувати вправи. Після завершення цього етюду учасники можуть 

поділитися одне з одним і з усією групою власними відчуттями. 

Вправа «Асоціації» 
Методист. Робота з образами. «Спілкування — це...». Виявлення 

смислового розуміння слова учасниками групи. Варіанти фіксує тренер на 

дошці. 

Тренер. Оскільки наше тренінгове заняття — це тренінг спілкування, то 

для себе з'ясуймо, що ж для кожного означає слово «спілкування». 

(Висловлювання учасників. Потім всі варіанти зачитуються. Метафора 
спілкування.) 
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Один чоловік заблукав у лісі, і хоча він прямував кількома стежками, 

щоразу сподіваючись, що вони виведуть його з лісу, всі вони приводили його 

назад у те ж місце, звідки він починав. 

Ще залишалося кілька стежок, якими можна було спробувати піти, і 

чоловік, втомлений і голодний, присів, щоб обміркувати, яку зі стежок тепер 

обрати. Коли він розмірковував над своїм рішенням, то побачив, як до нього 

йде інший мандрівник. Він крикнув йому: «Ви можете мені допомогти? Я 

заблукав». Той зітхнув з полегшенням: «Я теж заблукав». Коли вони розпові-

ли один одному про те, що з ними трапилося, їм стало зрозуміло, що вони 

вже пройшли багатьма стежками. Вони могли допомогти один одному 

уникнути неправильних стежин, якими хтось із них вже пройшов. Невдовзі 

вони сміялися над своїми халепами і, забувши про втому і голод, разом йшли 

по лісу. 

 

Тренер. Життя схоже на ліс; іноді ми губимося і не знаємо, що робити, але 

якщо ми будемо ділитися своїми переживаннями і досвідом, подорож стане 

не такою вже поганою і ми будемо іноді знаходити кращі стежки, кращі 

шляхи. 

Психолог. Вправа «Ланцюжок асоціацій» 

Мета: розкрити внутрішній світ учасників через асоціації на значущі для 

них поняття, більш глибоко проникнути у внутрішній світ партнерів. 

Один з учасників, кидаючи м’яч комусь із групи, називає поняття, яке 

позначає емоційний стан людини або його особистісну якість (доброта, 

образа тощо). Наступний гравець, перекидаючи м'яч далі, називає свою 

асоціацію на це поняття. М’яч може зробити одне коло або кілька кіл. 

Психолог. Вправа «Контакти» 

Тренер. Уміння встановлювати контакти абсолютно необхідне для 

приємного і продуктивного спілкування (комунікації). Але людина не 

народжується з цим умінням, це результат тривалої та наполегливої роботи 

над собою. 

Саме цим ми зараз і займемося. Проведемо низку зустрічей із різними 

людьми. Ви, використовуючи прийоми і способи спілкування, повинні легко 

і вільно почати розмову з партнером або підтримати його, також приємно 

розпрощатися з ним. 

Члени групи встають (сідають) за принципом «каруселі», тобто обличчям 

одне до одного і утворюють два кола: внутрішнє нерухоме (учасники стоять 

спиною до центра кола) і зовнішнє рухливе (учасники розташовані обличчям 

до центра кола). 

За сигналом ведучого всі учасники зовнішнього кола роблять одночасно і або 

2 кроки праворуч (або пересідають на стілець, що стоїть праворуч від них) і 

опиняються перед новим партнером. Таких переходів буде кілька. Причому 

щоразу роль учасникам називає тренер. 
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Приклади ситуацій «Зустріч» 

1.«Перед вами людина, яку ви бачите вперше, але вам вона дуже 

сподобалася і ви хотіли б з нею познайомитися. Деякий час ви 

роздумуєте, а потім звертаєтеся до неї...» 

2.«У вагоні метро ви випадково опинилися поруч із відомим 

кіноактором. Ви обожнюєте його і, звичайно, хотіли б із ним 

поговорити. Адже для вас такий шанс...» 

Роль актора грають учасники, які сидять у внутрішньому колі. 

3. «Вам дуже потрібна досить велика сума грошей (вирішили купити 

собі новий аксесуар до смартфона). Потрібно поговорити з батьками. 

І ось, нарешті, зважилися підійти до батька (мами).» 

Роль одного з батьків грають учасники зовнішнього кола, причому 

необов'язково статі батька має відповідати стать учасника, тобто дівчина 

може грати роль батька, а юнак — роль мами. 

4. «Ви дізналися, що один із ваших співробітників погано відгукувався 

про вас у компанії. Потрібно з ним поговорити. Звичайно, це не дуже 

приємна розмова, але краще відразу все з'ясувати, ніж вигадувати 

щось і перехвилюватися щодо цього. Випала нагода, ви одні, нікого 

немає поряд...» 

Час на встановлення контакту, вітання і проведення бесіди — 2—3 хв. Потім 

тренер дає сигнал, учасники повинні протягом 1 хв. завершити почату бесіду, 

попрощатися і перейти праворуч до нового партнера. 

Коментар. Тренеру слід звернути особливу увагу учасників на те, як вони 

вступають у контакт, починають зустріч, які прийоми і способи комунікації 

вони використовують, як вони підтримують розмову і завершують бесіду. 

Після чергового переходу зміни партнерів ведучий, називаючи ситуацію, 

визначає конкретні ролі для кожного кола. Наприклад, учасники внут-

рішнього кола грають роль дитини, а зовнішнього — батька. 
 

Психолог. Вправа «Чарівна печера» 

Мета: згуртувати групу. 

Необхідний матеріал: ручки, папір. 

Тренер. Ваша група летіла на килимі-літаку і випадково потрапила невідомо 

куди. Виявилося, що це безлюдний острів, високе, підняте над морем плато, 

що має обривчасті скелясті береги і вузьку смужку землі внизу, на 

узбережжі. 
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На плато є дерева, тварини, прісна вода, тобто умови для життя. На 

узбережжі немає нічого. Тому на острові можна проіснувати лише кілька 

днів. 

Досліджуючи острів, ви знаходите у скелі печеру, і від випадково 

вимовлених слів, яких ніхто не запам'ятав, вона несподівано відчинилася. У 

ній є різні предмети. 

Кожен з вас може взяти по 10 предметів. Радитися з іншими не можна. 

Поділитися, обмінятися предметами з іншими учасниками потім теж буде не 

можна. Складіть список тих предметів, які ви хотіли б взяти з печери. 

Час на складання списку — 7—8 хвилин. 

 

Після виконання цієї частини завдання група отримує наступну 

інструкцію. 

Тренер. У кожного з вас є по 10 предметів, проте ситуація така, що вся 

група може забрати з печери всього 10 предметів. Протягом 20 хвилин ви 

повинні порадитися між собою і скласти єдиний загальногруповий список. 

Обговорення 

— Чи вдалося учасникам групи домовитися? Якщо ні, то чому? 

— Які форми взаємодії в групі сприяли досягненню результату, а які — 

перешкоджали? 

Чи був у дискусії лідер? Призначили його свідомо або він проявив себе сам? 

МІНІ-ЛЕКЦІЯ «ВАЖЛИВІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ» 

Методист. Якщо ви хочете краще розуміти себе і бути впевненою 

людиною, розуміти інших людей, орієнтуватися в складному світі 

людських взаємин і бути успішними у спілкуванні; якщо для вас 

важливе почуття емоційного комфорту, то важливо враховувати засоби 

спілкування. 

Засоби спілкування: слово, міміка, жести, інтонація голосу, очі. 

Роль очей у невербальному каналі спілкування дуже значна. Очі як 

«дзеркало душі», «застава вірності», «кратер ненависті», «символ 

життєвої сили» і «сяючі зірки», часто співвідносяться із психічними 

станами. Очі є важливим виразним органом. Ми інтуїтивно точно 

відразу ж визначаємо, які очі дивляться на нас: м'які, ніжні, що 

пронизують, жорстокі, колючі, порожні, невиразні, скляні, тупі, 

іскристі, радісні, палаючі, холодні, відсутні або закохані. Погляд може 

збуджувати, приковувати, захоплювати. 

Відсутність погляду також може бути сигналом. Можна підкреслено 

відводити очі, показуючи нехтування партнера, небажання мати з ним 

справи. Взагалі спостереження за різними ситуаціями засвідчили, що 

позитивні емоції супроводжуються зростанням кількості поглядів, 
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негативні відчуття характеризуються відмовою дивитися на 

співрозмовника. Щоб побудувати хороші відносини з іншою людиною, 

ваш погляд має зустрічатися з її поглядом майже 60—70% всього часу 

спілкування. Не дивно, що скута, скромна людина, яка зустрічається з 

вами поглядом менш ніж 1/3 часу, рідко користується довірою. Під час 

переговорів ніколи не слід надягати темні окуляри, тому що в інших 

з'явиться відчуття, що їх розглядають впритул.  

Погляд може «виражати більше, ніж слова». Мова очей дуже важлива для 

самовідчуття у процесі спілкування. 

Психологічний простір. У спілкуванні людей важливо, на якій 

відстані вони розмовляють, стоять або сидять, як розташовуються у 

просторі і наскільки це зручно для них. Якщо ця відстань більше 5 м, 

то навряд чи вийде тривала розмова. 

Спілкування на близькій (інтимній) відстані можливе лише з 

близькими людьми. 

Із малознайомими людьми під час щільного наближення розмова 

може не вийти. Співрозмовники відчують себе напружено, їм буде 

незручно говорити одне з одним. 

Приклад: ситуація в ліфті. 

Психологи вважають, що найбільш слушна дистанція для 

довірливого спілкування від 40 см до 1м. 

Спілкування звичайно можливе і на відстані від 1 м до 4 м. Але воно 

буде, швидше за все, поверхневим, неглибоким — це формальне спіл-

кування. 

Однак немає точної відстані, зручної для всіх людей у різних 

ситуаціях. Люди всі різні. У кожної людини є найбільш зручна для неї 

відстань під час розмови. Це її особистий психологічний простір.  

Рефлексія 

Мета: отримати зворотний зв'язок. 

Педагоги по колу висловлюються про те, як вони почувалися на 

занятті, що сподобалося, що ні. 

 

  



18 
 

ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА 

(семінар-практикум) 

І. Вступна частина 

 

- Вітаю вас, шановні колеги!  

Тема нашої зустрічі - «Професійно значущі якості особистості педагога». 

Логіка обговорення проблеми наступна:  

1) Етапи професійного розвитку і професійно значущі якості особистості 

педагога (консультація з елементами коучінгу).  

2) Клуб цікавої професії, або сама собі іміджмейкер (тренінг в проблемних 

групах).  

Очікувані результати від нашого спілкування: учасники семінару-практикуму 

зможуть спрогнозувати результати удосконалення власних професійно 

значущих якостей, їх вплив на покращення якості освітнього процесу  в 

цілому; усвідомити значення власного професійного іміджу.  

Нагадуємо правила роботи нашого семінару:  

1. Працюємо дружньо, творчо, щиро і пунктуально. 

2. Думки висловлюємо активно, конкретно, швидко, при чому один говорить 

– всі слухають, не перебиваючи. 

3. Кожен учасник має право: висловлювати свою думку, задавати питання 

ведучому, підняти руку, якщо щось здається незрозумілим.  

4. Кожен учасник має обов’язок: виконувати всі завдання семінару, 

працювати в команді, виконати домашнє завдання. 

Розпочинаємо роботу.  

 

Проблема професійного розвитку педагога, росту його професійно значущих 

особистісних якостей, здібностей, знань і умінь є досить актуальною у 

теперішній час. Адже від цих показників педагога залежить адаптація до 

професійної діяльності, ефективність освітнього процесу, задоволеність 

працею. Тому одним з річних завдань діяльності нашого закладу є 

забезпечення якості освіти учнів на кожному окремому ступені освітнього 

процесу через різні форми самоосвіти кожного окремого педагога. Саме 

постійна самоосвіта, професійний розвиток викладачів  має позитивно 

впливати на якість знань, умінь і навичок вихованців. Сьогодні ми 

розглянемо лише деякі напрямки професійного розвитку педагога, у яких 

розглядаються особливості професійно значущих якостей, іміджу 

педагогічного працівника закладу професійної освіти. 

 

ІІ. Основна частина. 

 

Перш ніж перейти власне до консультації, пропоную всім учасникам 

виконати вступне тренінгове завдання «Мій автопортрет». Вам необхідно 

буде намалювати свій портрет, дотримуючись трьох умов: по-перше, в 

автопортреті має бути багато деталей, тобто ви маєте намалювати себе таким, 
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яким ви є насправді; по-друге, цей малюнок має  бути виконаним тільки 

одним кольором – сірим, синім, зеленим, червоним, жовтим, фіолетовим, 

коричневим або чорним; по-третє, під портретом ви маєте, як справжні 

художники, поставити підпис, але незвичайний – графічний малюнок свого 

знаку зодіаку. Перш ніж розпочати малювати, подумайте, який колір вам 

подобається найбільше. Зрозуміли завдання? По закінченні, розмістіть свій 

малюнок на дошці там, де ви хочете. На виконання завдання дається 7 

хвилин.  

 

Всі учасники семінару отримують аркуші, пензлики і гуаш тільки 8 

зазначених кольорів. Завдання виконується під музичний супровід. Звучить 

спокійна інструментальна мелодія.  

 

- Закінчуємо завдання! (Пропонує розглянути портрети.)  

Розгляньте уважно ці портрети! Нам усім дуже приємно познайомитися через 

них з кожним із вас, адже далі мова піде про кожного з нас як професіонала, 

як носія певного професійного іміджу. Це завдання спирається на наукову 

розробку Макса Люшера. Колір, якому ви віддали перевагу, може розповісти 

не тільки про ваш характер, звички, але й про професійні особливості. 

Тлумачення і розшифровка тесту чекає на вас наприкінці семінару. (Додаток 

1, 2) 

- Нашу сьогоднішню спробу поговорити про професійний розвиток педагога 

розпочнемо з визначення трьох основних факторів, які впливають на 

становлення особистості професіонала: 

 Перший фактор – біологічний (включає закони біологічного 

дозрівання і старіння); 

 Другий фактор – фактор соціального середовища (поєднує усі види 

соціальних впливів, як найближчого оточення, так і особливості 

суспільства); 

 Третій фактор – фактор внутрішньо особистісної активності 

(визначається самооцінкою, спрямованістю особистості та ін.). 

У психолого-педагогічних дослідженнях, звичайно, досліджуючи динаміку 

професійного становлення, спираються на фактор набуття людиною досвіду і 

виділяють: 

 П’ятирічні групи стажу: перша (1-5 років), друга (6-10 років), третя 

(11-15 років) та ін., 

 Десятилітні вікові періоди (20-30 років), (30-40 років) та ін. 

 

Кожен етап розвитку має свої особливості, а деякі етапи закінчуються 

кризами професійного становлення особистості і супроводжуються 

перебудовою значеннєвих структур професійної свідомості, переорієнтацію 

на нові цілі, зміною взаємин з оточуючими. Криза веде до подальшого 

професійного і особистісного росту з використанням нових засобів або до 

зупинки розвитку.  
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Існує багато класифікацій професійного становлення особистості. Викликає 

інтерес наступна класифікація етапів розвитку професіонала, запропонована 

Є.А.Климовим. У свої дослідження він виділяє такі етапи: 

 

Ведучий пропонує кольорову демонстраційну схему.  

 Етап оптанта. Етап, на якому актуальною стає проблема вибору 

професії.  

 Етап адепта. Етап початку професійної діяльності.  

 Етап адаптації. На цьому етапі молодий фахівець адаптується до 

норм колективу, у якій він потрапляє, засвоює усі тонкощі роботи. 

 Етап інтернала. Етап, на якому працівник може самостійно 

справлятися зі своїми професійними обов’язками.  

 Етап майстерності. Перший етап, що свідчить про те, що працівник 

може вирішувати і прості, і найбільш складні задачі у своїй 

діяльності. На даному етапі людина, яка знайшла свій 

індивідуальний, неповторний стиль діяльності, має стабільно гарні 

результати. Звичайно на цьому етапі люди вже мають деякі 

формальні показники своєї кваліфікації (категорію, розряд). 

 Етап авторитету. Продовження етапу майстерності, відрізняється 

від попереднього етапу тим, що людина на цьому етапі є майстром 

своє справи. Свої професійні задачі вона вирішує за рахунок 

великого досвіду, умілості, уміння організувати свою роботу. 

 Етап наставництва. Етап, на якому авторитетний майстер має 

учнів, послідовників, колег, що готові переймати його досвід.  

 

 Крім зазначених етапів загальноприйнято виділяти професійно значущі 

якості і характеристики особистості. На становлення педагога як 

професіонала впливає багато факторів: вік, педагогічний стаж і особливості 

професійно-педагогічної діяльності. Зупинимося більш докладно на 

особистісних якостях педагога. Кожен з вас при підготовці до семінару брав 

участь у діагностиці «Професіограма педагога». (Додаток 3.) Ви 

висловлювали свої особисті думки, а зараз познайомтеся з думкою вчених 

психологів та педагогів.  Всі особистісні якості педагога мають професійну 

значимість. Професійно значущі якості педагога як характеристика 

інтелектуальної й емоційно-вольової сторін особистості істотно впливають на 

результат професійно-педагогічної діяльності і визначають індивідуальний 

стиль педагога. У психолого-педагогічній літературі виділяють такі якості 

особистості педагога: 

  

 Пропонується відеоперегляд демонстраційних  схем.  

 

1. Соціальна активність, готовність і здатність діяльно сприяти вирі-

шенню суспільних проблем у сфері професійно-педагогічної діяльності. 

2. Цілеспрямованість — уміння направляти і використовувати всі якості 
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своєї особистості на досягнення поставлених педагогічних задач. 

3. Урівноваженість – здатність контролювати свої вчинки в будь-яких  

педагогічних ситуаціях. 

4. Бажання працювати з дітьми – отримання задоволення від спілкування 

з дітьми в ході навчально-виховного процесу.  

5. Здатність не губитися в екстремальних ситуаціях – уміння оперативно 

приймати оптимальні педагогічні рішення і діяти відповідно до них.  

6. Чарівність – сплав духовності, привабливості і смаку.  

7. Чесність – щирість у спілкуванні, сумлінність у діяльності.  

8. Справедливість – здатність діяти неупереджено.  

9. Сучасність – усвідомлення  педагогом власної приналежності до 

однієї епохи з вихованцями. 

10. Гуманність – прагнення  й уміння надати кваліфіковану педагогічну 

допомогу вихованцям у їхньому особистісному розвитку.  

11. Ерудиція – широкий кругозір у сполученні з глибокими професійними 

знаннями. 

12. Педагогічний такт – дотримання загальнолюдських норм спілкування і 

взаємодії з дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуально-

психологічних особливостей. 

13. Толерантність – терплячість у роботі з дітьми.  

14. Педагогічний оптимізм — віра в дитину  і її здібності. 

Як бачимо, перераховані якості особистості є обов’язковими в діяльності 

педагога, відсутність кожної з них унеможливлює педагогічну діяльність. Тому 

ці якості об’єднані в домінантну групу. Можна також виділити якості особистості 

педагога, що не роблять вирішального впливу на ефективність діяльності, однак 

сприяють її успішності. До них відносяться: доброзичливість, привітність, почуття 

гумору, артистичність. Дані якості особистості утворюють периферійну групу. 

Також виділяють якості особистості педагога, що знижують ефективність 

педагогічної діяльності. До негативних якостей відносяться: неврівноваженість, 

мстивість, зарозумілість, неуважність, неорганізованість, упередженість. Дані 

якості об’єднані в групу негативних якостей. Крім того, виділяють 

професійно-педагогічні якості особистості педагога. Так, А. К. Маркова до 

професійних якостей відносить: педагогічну ерудицію, педагогічне 

цілепокладання, педагогічне мислення (яке включає практичне і діагностичне 

мислення), педагогічну імпровізацію; педагогічну спостережливість, 

педагогічний оптимізм, педагогічну спритність, педагогічне передбачення. 

 Для того, щоб зробити певний висновок з даної інформації, пропоную 

вам психологічну гру, розроблену польськими психологами, за допомогою 

якої можна визначити особливості вашої педагогічної діяльності, які 

професійні якості притаманні кожному з вас. Я прочитаю вам казку, ви 

уважно її слухаєте і  визначаєте, який герой вам найбільш близький і зрозумілий: 

принцеса, мудрий радник, стражник, лицар або принц ? 
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 Демонструється кольорова схема-підказка з іменами героїв, яких 

необхідно обрати.  

Казка-загадка 
Жила-була прекрасна принцеса, що усім серцем любила принца із сусіднього 
королівства. Він відповідав їй взаємністю. Батько принцеси, старий король, 
був проти їхнього шлюбу, тому наказав зачинити дочку в кімнаті і стерегти 
її. Коли принц дізнався про це, він написав принцесі листа і таємно надіслав 
його через людину, якій довіряв. У листі він умовляв її утекти від батька й 
обіцяв, що вона стане його дружиною, як тільки з’явиться в його замку. 
Принцеса попросила поради в старого радника батька, що знав її з 
дитинства і якому вона довіряла. Мудра людина довго зважувала всі «за» і 
«проти» і заявила, що ризик дуже великий і принцесі краще відмовитися від 
утечі. 
Незважаючи на застереження мудрого радника, принцеса усе-таки вирішила 
втекти. За допомогою вона звернулася до стражника, що охороняв її двері. 
Той, злякавшись гніву старого короля, не погоджувався допомогти. Тоді 
принцеса пообіцяла щедро нагородити його золотом і коштовностями. 
Стражник залишив двері відчиненими, і принцеса утекла із замку. 
За стінами замку знаходився густий ліс, через який їй слід було йти до свого 
принца. Принцеса злякалася і тому відчула величезне полегшення, коли побачила 
лицаря, з яким колись познайомилася у своєму замку. 
Ніч застала їх на півдорозі і було зрозуміло, що ночувати доведеться в лісі. 
Принцеса хвилювалася, і тут лицар зізнався, що давно захоплений її красою  і 
запропонував разом провести ніч. Принцеса, звичайно б, утекла, але куди? 
Залишитися в лісі на самоті вона дуже 

боялася, тому погодилася на пропозицію лицаря. І не помітила, що за 
кронами дерев сховався посланець принца. Вранці лицар провів її до замку 
принца і зник. Прийшовши до свого коханого, принцеса не знала, що посланець 
принца доніс хазяїну про те, що він бачив. Тому принц відсторонив її від себе і 
наказав відправити до батька, не слухаючи ніяких пояснень. 
 
Поводження якого з героїв виявилося для вас найбільш зрозумілим? Якщо ви 

вибрали поводження принцеси, то відмінною вашою рисою є ваша чутливість, 

що часто бере гору над розумом. Чи не дозволяєте ви своїм учням «сідати вам 

на голову»? Ви, як правило, добре відчуваєте свого співрозмовника: знаєте 

його настрій, вибираєте правильний тон і необхідні слова. Вам удається на 

занятті створити сприятливу атмосферу, але з дисципліною на заняттях у вас 

проблеми.  

Якщо вам зрозуміле поводження і дії радника, то вас можна вважати мудрою, 

ґрунтовною людиною. Ви послідовні у своїй діяльності. Чітко формулюєте 

перед собою задачі і прагнете їх виконати. Від вихованців вимагаєте 

дисциплінованості і відповідальності. Прагнете самовдосконалення.  

Якщо ви вибрали поводження стражника, то можна говорити про те, що ви 

чітко знаєте, чого хочете домогтися у своїй професійній кар’єрі. Вас можна 

вважати реалістом. Життєвий досвід дозволяє знайти золоту середину між 

високими вимогами оточуючих і здоровим егоїзмом. Бути на задньому плані 

— це не для вас. До своєї діяльності підходите творчо, тому на заняттях у вас 

панує атмосфера творчості.  

Якщо ви схвалили поводження лицаря, то ви практична людина. Однак часто у 

своєму поводженні ви керуєтеся приказкою «моя хата скраю». Ваша 



23 
 

діяльність часто має формальний характер, оскільки ви не завжди послідовні в 

покараннях, заохоченнях і контролі за своїми вихованцями.  

Якщо вибрали поводження принца, то можна стверджувати, що у своїй 

діяльності і поводженні ви дотримуєтеся раз і назавжди вироблених 

принципів. Для вас важливі внутрішній світ людини, принципи, за якими 

вона живе. Ви досить консервативні. Важко звикаєте до всього нового. У 

освітньому процесі часто використовуєте педагогічний досвід інших педагогів, 

сумніваючись у власній творчості.  

 

Становлення особистості педагога-професіонала, безумовно передбачає 

процес активної роботи над визначеними вище якостями на різних етапах 

професійного розвитку. Важливого значення набуває в цьому процесі 

активність педагога, його самооцінка, самоврядування, деформація 

особистості в процесі педагогічної діяльності, особливості поводження 

педагога в конфліктах, професійна мотивація, професійна освіта і 

формування професійного мислення. Найбільш актуальною в цьому процесі 

ми вважаємо мотивацію до успіху особистості, а також привабливість 

обраної професії. Пропоную вам наступне завдання «Мотивація до успіху», 

розроблене Т.Елерсом. На запропоновані питання дайте відповідь або «так» у 

вигляді + у бланку відповідей, або «ні» у вигляді – у бланку відповідей.  

 

Всі учасники семінару отримують бланки відповідей у вигляді наступної 

готової таблиці: 

Зразок бланку. 

1. + 2. + 3. + 4. + 5. - 6. + 7. + 8. + 9. + 10. - 

11. + 12. + 13. + 14. + 15. - 16. - 17. + 18. + 19. - 20. + 

21. + 22. + 23. + 24. + 25. + 26. - 27. + 28. - 29. + 30. - 

31. -          

 

- Дайте відповіді на наступні твердження:  

 Ведучий читає  твердження, називаючи  номер кожного з них.  

Учасники заповнюють бланк.  

1. Я легко дратуюся, коли зауважую, що не можу на всі 100% виконати завдання. 

2. Коли я працюю, це виглядає так, начебто я все ставлю на карту 

3. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення одним з  

останніх. 

4. Коли в мене два дні поспіль немає справи, я втрачаю спокій. 

5. У деякі дні мої успіхи нижче середніх. 

6. Стосовно себе я більш суворий, ніж стосовно інших. 

7. Я більш доброзичливий, ніж інші. 

8. Коли я відмовляюся від важкого завдання, я потім суворо засуджую себе,  

тому що знаю, що в ньому я домігся б успіху. 

9. У процесі роботи я маю потребу в невеликих паузах відпочинку. 
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10. Мене більше приваблює інша робота, ніж та, котрою я зайнятий. 

11. Осуд стимулює мене сильніше, ніж похвала. 

12. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною. 

13. Перешкоди роблять мої рішення більш рішучими. 

14. У мене легко викликати честолюбство. 

15. Коли я працюю без натхнення, це зазвичай помітно. 

16. Іноді я відкладаю те, що повинен був зробити зараз. 

17. Потрібно покладатися тільки на самого себе. 

18. У житті мало речей, важливіших за гроші. 

19. Я менш честолюбний, ніж інші. 

20. Наприкінці відпустки я звичайно радію, що незабаром виходити на роботу. 

21. Коли я налаштований до роботи, я роблю її краще і кваліфікованіше, ніж інші. 

22. Мені простіше і легше спілкуватися з людьми, що можуть завзято працювати. 

23. Коли в мене немає справ, я почуваю, що мені не по собі. 

24. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж іншим. 

25. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся це зробити якнайкраще. 

26. Мої друзі іноді вважають мене ледачим. 

27. Мої успіхи певною мірою залежать від моїх колег. 

28. Я звичайно звертаю мало уваги на свої досягнення. 

29. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більші результати, ніж робота 

 інших. 

30. Багато чого, за що я беруся, я не доводжу до кінця.  

31. Я заздрю людям, що не завантажені роботою. 

 

- Тепер підрахуйте кількість збігів. За кожен збіг ви одержуєте 1 бал.  

Якщо отримана сума до 10 балів, то у вас низька мотивація до успіху;  

від 11 до 16 балів – середній рівень мотивації;  

від 17 до 20 балів – помірковано високий рівень мотивації;  

понад 21 бал – занадто високий рівень мотивації.  

 Підсумовуючи, хочу зазначити, що серед методів, які вивчають 

особливості трудової діяльності людини, широко використовується метод 

професіографії. У результаті професіограмування складаються 

професіограми. Під професіограмою більшість педагогів і психологів мають 

на увазі  не тільки те, що пов’язано з професійною діяльністю, але й вимоги, 

що висуваються професією до людини. Професіограма розглядається як 

визначений ідеал професії, до якого прагнуть фахівці, і передбачає різні рівні 

професіоналізму. 

 - Отже, рівнями професіоналізму можна вважати наступне:(демонстрація 

на слайді) 

 педагогічна вмілість (досить гарне володіння системою найважливіших 

навчальних і виховних умінь і навичок, що дозволяють педагогові 

здійснювати освітню діяльність на грамотному професійному рівні і 

досягати визначених успіхів у навчанні й вихованні учнів); 

 педагогічна майстерність (має комплексний характер і передбачає: 

глибокі знання на рівні сучасних досягнень науки; грунтовну 

методичну озброєність педагога; уміння «бачити» дитину і колектив 
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групи, розуміти їхні запити; уміло використовувати особисті якості при 

організації навчання учнів). 

Таким чином, прояв професіоналізму має широкий спектр, починаючи від 

поверхневих професійних знань, умінь і навичок і закінчуючи формуванням 

професійного світогляду. Добігає завершення основна частина нашого 

семінару, у якому ми поговорили про фактори становлення особистості 

професіонала, етапи професійного розвитку, професійно значущі якості 

особистості педагога, мотивацію до професійного успіху. Практична частина 

нашої зустрічі буде присвячена обговоренню професійного іміджу педагога.  

 

 ІІІ. Тренінг в проблемних групах 

 

 Працювати ми будемо у проблемних групах. Для розподілу по групах 

врахуємо те, що кожен з вас народився під певним знаком зодіаку і зараз всім 

нам необхідно розподілитися у підгрупи за 12-ма знаками. Нехай водолії 

об’єднаються з водоліями, риби з рибами, леви відшукають левів. 

Розподілилися? В роздаткових матеріалах семінару ви знайдете професійні 

гороскопи на кожен знак. (Додаток 4.)  А тепер розподіліться за стихіями 

ваших знаків – Вода, Вогонь, Земля і Повітря. Ось в цих чотирьох 

проблемних групах ми і будемо працювати далі.  

 

 Групам пропонується  зайняти відповідні місця за робочими 

столиками з роздатковими матеріалами. Якщо групи вийдуть неоднаковими 

за кількістю членів, ведучий пропонує педагогам добровільно приєднатися до 

будь-якої групи за бажанням.  

 

1.Як вам усім відомо, імідж сучасного професіонала залежить і формується 

від багатьох факторів: це і професійно значущі якості особистості, вплив 

соціального середовища на становлення іміджу, зовнішній вигляд працівника 

тощо. І перше завдання для роботи у групах буде  спрямоване на те, щоб 

визначити як ви розумієте складне поняття «імідж педагога професіонала». 

Вам потрібно, за обмежений час, скласти маленьке оповідання з 10 речень за 

заданою темою і записати його. В оповіданні вам необхідно врахувати всі 

сучасні вимоги до педагога-професіонала, використати його ідеальну 

професіограму.  

 

Командам роздаються картки із заданими темами: «Почну нове життя з 

понеділка», «Я педагог-новачок», «Я переїхала жити до іншого міста і 

прийшла працювати в училище», «Мене призначено керівником...»  

 По завершенню роботи команди обирають капітанів, які презентують 

оповідання. Ведучий стимулює учасників семінару до обговорення і 

визначення професійно значимих якостей педагогів, які прозвучали в 

оповіданнях.  
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2.Наступне завдання спрямоване на те, щоб ви навчилися визначати 

професію людини лише за зовнішнім виглядом. Вам потрібно буде за 

обмежений час визначити хто зображений на фотографії: педагог, поліціант, 

офіціант, касир, муляр, бухгалтер, геолог, акторка,  лікар, стриптизерка, 

співачка, фінансовий менеджер.  

 

 Кожній команді пропонується по три фотографії і картки зі списком 

можливих професій жінок, які зображені на них.  

По завершенні роботи команди обирають заступників капітанів команд. 

Заступники капітанів команд дають відповіді. Ведучий стимулює учасників 

семінару до обговорення і визначення тих ознак у зовнішньому вигляді, які 

допомогли їм визначитися з відповідями. В кінці обговорення ведучий дає 

правильну відповідь: № 1 – педагог, № 2 – фінансовий менеджер, № 3 – 

касир, № 4 – поліціант, № 5 – офіціант, № 6 – муляр, № 7 – акторка, № 8 – 

бухгалтер, № 9 – геолог, № 10 – лікар, № 11 – стриптизерка, № 12 – 

співачка.  

 

ІУ. Підсумок семінару  

 

 - Отже, наш семінар-практикум завершено. Дякуємо всім за активну 

участь, небайдужість, зацікавленість до результатів нашої спільної роботи. 

Пропонуємо заслухати проект методичних рекомендацій семінару і 

проголосувати.  

 

- Традиційно пропонуємо всім заповнити міні-анкети щодо ефективності і 

корисності вашої участі в семінарі. (Додаток 5.) 

 

Ведучий роздає бланки анкет. Педагоги заповнюють і повертають анкети. 

- Дякуємо за увагу! До наступної зустрічі! 
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Інтерактивні технології — шлях до формування творчої особистості 

учнів 

Семінар-практикум 

Мета: сприяти усвідомленню необхідності прийомів інтерактивного 

навчання на уроках підвищуючи мотивацію учнів до навчання; 

спільно працювати над формуванням навичок співпраці, 

обговоренням спільного вирішення проблем. 

Обладнання: фліп-чат, стікери, кошик із учнівськими речами, ноутбук, 

слайди. 

Епіграф: Усіма можливими засобами потрібно запалити в дітях гаряче 

прагнення до знань та навчання. 

Ян Амос Коменський 

 

Хід семінару 

 

І Вступ 

1. Відкриття семінару. 

Притча «Як знайти хороший навчальний заклад» ( звучить музика) 

2. Слайд 1. Тема. 

3. Слайд 2. Мета семінару. 

4. Емоційне налаштування. 

Успішність будь-якого заняття, психоемоційне почуття кожного із 

учасників навчально-виховного процесу залежить від того, як нас зустрінуть, 

від атмосфери, створеної в групі. Для цього використовують метод 

«Криголам». Це метод подолання психологічного бар’єра між вчителем та 

учнем. Є різні способи «ламання криги», спільне є те, що ці справи 

створюють творчу позитивну атмосферу, заповнюють паузу, допомагають 

налагодити відносини. Я пропоную вам для емоційного налаштування вправу 

«Я – презентація». 

Учасники по черзі дістають з кошика будь-який предмет (ластик, 

кнопка, скріпка, магніт, цвях) і від його імені презентують себе (Наприклад, я 

– скріпка, яскрава, легенька, якщо щось розпадається, намагаюсь скріпити, 

корисна, необхідна, проста в використанні). 
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5. Очікування (на дошці зображені 2 дерева — дерево Надій та дерево 

Виправданих надій). Пропоную кожному учаснику написати на стікерах 

(яблука) кількома словами свої очікування і прикріпити на дерево Надій. 

6. Правили групи 

Для того, щоб ефективно працювати в такому складі, треба виробити 

правила: 

- бути активним; 

- бути толерантним, доброзичливим; 

- не критикувати: кожен має право на власну думку; 

- говорити за темою. 

 

ІІ Основна частина. 

1. Вправа «Мозкова атака» — визначення певної проблеми. 

Під час проведення цієї вправи: не засуджувати ідеї, утримуватись від 

зауважень, всі ідеї записувати на дошці. 

 

      атмосфера співробітництва                             взаємодія 

          (педагог — лідер учнівського колективу)                  всіх учнів 

 

моделювання                                                                            використання 

життєвих                         Інтерактивне навчання                   ігрових 

ситуацій                                                                                      технологій 

 

 

навчання                               комфортні умови                       позитивний 

парне,індивідуальне,       навчання (учень відчуває               емоційний 

групове                                     свою успішність)                        настрій 

 

 

1. Інформаційне повідомлення «Інтерактивне навчання». 
 

Слайд 2. Інтерактивне навчання — спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити 

комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність. 

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської, мови (інтер – 

взаємний, аст – діяти) — здатний до взаємодії, діалогу. Суть інтерактивного 

навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, 

активної взаємодії всіх учнів, сприяє співробітництву, порозумінню, 
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викликає інтерес до пізнання, розвиває творчий потенціал, розумову та 

емоційну сфери. Це взаємонавчання (колективне, фронтальне, групове), 

навчання у співпраці, де учень і вчитель є рівноправними суб’єктами 

навчання. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути 

демократичними, спілкуватися з іншими людьми.  

Процес навчання — не автоматичне вкладання навчального матеріалу в 

голову учня. Він потребує напруженої розумової праці дитини і її власної 

участі в усьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі, не дадуть 

справжніх стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою 

активного навчання. 

Слайд 3. Скажіть мені, і я забуду. Покажіть, і я запам’ятаю. Дайте 

можливість обговорити, і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого, і я 

досягну досконалості.                                                                        Конфуцій 

Методика сучасного уроку тісно пов’язана з інтерактивними методами. 

Основне завдання — це досягнення успіху, а не виявлення невдач, такий 

урок і називається особистісно орієнтованим. 

2. Робота в групах. 

Скласти  сенкан про будь-який урок. Правила складання вірша. 

Приклад 

                               Урок  

                 Цікавий, креативний 

         Вчиться, мислити, дізнаватися 

        Мені подобається творити уроки  

                             Чудово! 

3. Інтерактивна вправа «Коло ідей» 

Учасникам пропонується завдання: прорекламуйте, що ви найкраще 

робите на уроці, ваші улюблені прийоми, провести майстер-клас фрагменту 

уроку(на фоні брейк-кави) 

4. Вправа «Буриме» 

Група отримує аркуш з вертикально написаними словами. На кожну 

літеру дібрати слова, які  характеризують дані технології. 
І                                              І 
Н                                            Н 
Т                                            Н 
Е                                            О 
Р                                             В 
А                                            А 
К                                            Ц 
Т                                             І 
И                                            Я 
В                                       
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7. Інтерактивний прийом «Показуха» 

Представники кожної творчої групи через 1-2 хвилини повинні 

представити інтерактивний прийом жестами (без слів). Прийом група може 

вибирати самостійно. 
 

8.Рефлексія. 

Учасникам пропонується на стікерах написати своє відношення до 

семінару-практикуму  і прикріпити їх на дерево Виправданих Надій. 

 

Заключне слово. (Методист розповідає методичну казку В.Сухомлинського 

В.Сухомлинського «Метелик» та робить методичний висновок).  

Метелик 

Метелик народився ввечері. Злетів він зі свого листочка. Сонце вже 

сховалося за обрій. Летить метелик, дивиться з подивом на квіти, на 

місяць. Раптом бачить щось яскраве, світле. «Це, мабуть, сонце», - думає 

метелик. Поспішає до нього. А то не сонце, а лампочка. – Не поспішай, 

метелику, зупинись. Бо тільки-но доторкнешся до неї – згориш. 

Наші учні, як метелики, летять до вчителя, вбачаючи в ньому не тільки 

носія знань та культури, а й товариша, помічника. Тому наша задача не 

обпекти юну душу, не залишити на ній рани від жорстокості, зневаги, 

байдужості. 
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Крокуємо до майстерності (ознайомлення з кейс-методом) 

Педагогічний семінар з елементами тренінгу 
Мета: підвищити професійний рівень викладачів та майстрів 

виробничого навчання; ознайомити з кейс-методом; розвивати 

творчість та активність у використанні сучасних педагогічних методів; 

стимулювати бажання підвищувати професійну майстерність.  

Завдання: 

• ознайомити учасників семінару з елементами тренінгу з кейс-

методом; 

• формувати вміння роботи в команді; 

• розвивати творчі здібності учнів; 

• активувати процес самовдосконалення та самоосвіти. 

Матеріали до семінару: плакат «Правила семінару з елементами 

тренінгу», роздаткові матеріали (додатки 1—4). 

Девіз: «Одноманітність у роботі стомлює не лише учня, а й учителя». 

Хід семінару 

1. Вступ 

Тренер. На всіх етапах розвитку освіти основним завданням було і 

залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. 

Суспільству нині потрібен викладач, який міг би оновлювати,  

удосконалювати зміст своєї діяльності. Упоратися з цим завданням 

можна лише за умови підвищення педагогічної майстерності. Для цього 

треба активно брати участь у роботі методичних комісій, семінарах, 

проходити курси підвищення кваліфікації, 

займатися самоосвітою та самовдосконаленням. 

Сьогоднішній семінар з елементами тренінгу має на меті допомогти 

нам наблизитися до педагогічної майстерності. Під час семінару 

використовуватимуться здебільшого вправи та ігри, за допомогою яких 

учасники ознайомляться з використанням кейс-методу в навчально-

виховному процесі. 

2. Привітання 

Мета: створити комфортну атмосферу, позитивний настрій, сприяти 

згуртованості групи. 

Вправа «Який я?» 

Хід вправи 

Тренер вітається з групою. Просить учасників по черзі замість свого 

імені назвати риси характеру на букви, з яких починається їх прізвище, 

ім’я, по батькові.  

Наприклад: 

Докашенко — добра; 

Антоніна — активна; 

Вікторівна — ввічлива. 
o Цю вправу можна використовувати під час знайомства з групою учнів як на 

виховній годині, так і на перших уроках теоретичного та виробничого 

навчання. 
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3. Активізація уваги учасників 

Мета: активізувати увагу учасників та спрямувати їхню енергію на 

плідну працю. 

Вправа «Поза Наполеона» 

Хід вправи 

Учасникам показуються три рухи: руки схрещені на грудях, руки 

витягнуті вперед із розкритими долонями й руки, стиснуті в кулаки. За 

командою ведучого: «Раз, два, три» учасники одночасно повинні показати 

один із трьох рухів (який вважають за потрібне). 

Ця вправа визначає, наскільки група готова до роботи. Якщо більшість 

показала долоні, то вони готові до роботи і досить відкриті. Кулаки 

означають агресивність, поза Наполеона — певну закритість або небажання 

працювати. 

Вправа «Долоні» 

Тренер. Тріть долоні, поки не з’явиться тепло. Це енергія сили життя, 

вона знадобиться нам для роботи. Тепер «вмийтеся» долонями, потріть та 

посмикайте вуха. 
o Цю вправу можна використовувати на початку уроку, щоб активізувати увагу 

учнів та спрямувати їхню енергію на плідну працю.  

4. Мозковий штурм «Правила роботи в групі» 

Мета: навчити учасників розробляти та сприймати правила поведінки й 

роботи в групі, формувати відповідальне ставлення до власної поведінки. 

Хід вправи 

Правила необхідні для створення такої атмосфери, де б кожний 

учасник: 

• міг відверто висловлюватись і виражати свої почуття й погляди; 

• не боявся стати об’єктом глузувань та критики; 

• отримував інформацію сам і не заважав отримувати її іншим учасникам. 

Учасникам семінару з елементами тренінгу пропонується виробити 

правила роботи. На дошці розміщають плакат із написом посередині 

«Правила роботи». Один з учасників маркером записує всі запропоновані 

ідеї. 

Орієнтовні правила 

• Говорити по черзі. 

• Не давати порад, коли цього не просять інші. 

• Намагатися дотримуватися теми обговорення. 

• Бути активними. 

• Слухати й чути кожного. 

• Толерантно ставитись одне до одного. 

• Бути позитивними. 

5. Повідомлення теми, мети, завдань семінару з елементами тренінгу 

Повідомляється тема, мета та завдання семінару з елементами тренінгу. 

6. Вправа «Очікування» 

Мета: навчити учасників визначати власні очікування та мету заняття. 



33 
 

 

Хід вправи 

Учасники отримують анкету «Що я знаю про кейс-метод?» (додаток 1), 

заповнюють її. Тренер роздає учасникам аркуші паперу (додаток 2), на 

яких потрібно написати, чого саме вони очікують від семінару з 

елементами тренінгу. 

7. Вправа «Вивчаємо кейс-метод» 

Мета: ознайомити учасників із кейс-методом; розвивати здатність до 

самоаналізу та самостійного вирішення проблем; формувати навички 

компетентного спілкування; стимулювати творче мислення, а також 

уміння готувати звіти за результатами роботи з кейсами.  

Хід вправи 

Учасники семінару з елементами тренінгу об’єднуються в малі групи 

(3—4 особи), отримують проблемне питання (додаток 3) та методичні 

варіанти реалізації методу кейсів (додаток 4 на) для вирішення цього 

питання. Обговорення відбувається в малій групі з метою перевірки 

виробленого учасниками групи алгоритму розв’язання кейсу. На рівні 

роботи в малих групах перевіряється здатність учнів працювати в команді, 

їхнє ставлення до чужої думки. 

За відведений час учасники повинні обговорити питання та скласти звіт, 

який презентують іншим учасникам семінару. 

Результати й ефект, отримані під час використання методу кейсів: усі 

учасники охоплені груповим процесом; тренеру легко працювати з 

групою, він економить свої сили; групова гра за кейс-методом постійно 

дає високі результати роботи (емоційний підйом, інтерес, активність, 

навчання дією); аналіз результатів нескладний, оскільки всі параметри, що 

аналізуються, чітко визначені. Висновки, конкретні та наочні, зрозумілі 

учасникам, примушують їх задуматися і надовго запам’ятати цей досвід.  
o Завдання для груп можна видавати одне на всіх, а можна різні (для створення 

дискусії: наприклад, дві групи аргументують необхідність використання методу 

на уроках, а дві інші групи інформують про недоліки використання кейс-методу). 

 

8.Вправа «Валіза, полиця, кошик» 

Мета: навчити учасників визначати чи справдилися їхні очікування. 

Хід вправи 

Тренер. Повернімося до наших очікувань. На початку заняття ви 

отримали анкети, які заповнювали. Зараз вам потрібно доповнити 

анкету. 

Після заповнення анкети я роздам вам аркуші (додаток 2) із записами 

ваших очікувань: покладіть їх у валізу, якщо ви отримали на цьому 

семінарі для себе щось нове, на полицю — якщо вам потрібно щось 

обміркувати, і викиньте в кошик, якщо вважаєте, що нічого корисного 

ви не отримали. 

9.Вправа «Оплески» 

Мета: навчити учасників показувати свою згуртованість та 
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взаєморозуміння. 

Хід вправи 

Учасники стають в одне коло. 

Їм пропонується за командою «Починаймо!» виразити свій стан 

оплесками. Тренер починає плескати в долоні першим. 

Інформація для тренера. Учасники групи, в якій досягнуто 

взаєморозуміння та згуртованості, через певний час будуть плескати в 

єдиному ритмі. Похваліть усіх учасників і побажайте їм так само чітко і 

згуртовано працювати й надалі. 

Ефективне використання кейсу потребує від викладачів ретельного 

планування. Така підготовка складається з двох частин — змісту та 

процесу. 
Зміст означає вибір питань (проблем), на яких акцентується увага 

шляхом застосування обраних процесуальних технологій. Процес означає 

технології щодо використання кейсів у класних завданнях, роботах у 

групах, рольових іграх та демонстраційних методах. 

Існує ціла низка спроб розрізнення та типологізації методу кейсів.  

Типологія кейсів як педагогічного інструменту, що використовується 

для досягнення певних навчальних цілей, подана в монографії П. 

Шеремета та Г. Каніщенка і має такий вигляд: 

• кейс, що вимагає прийняття рішення; 

• кейс, що вимагає розробки стратегії; 

• описовий кейс; 

• кейс, що вимагає визначення проблеми; 

• кейс, що вимагає застосування теоретичних понять. 

Щодо відображення матеріалу, виду отримання й обробки інформації, 

процесу прийняття рішення, вирішення проблеми й оцінки рішення 

розрізняють чотири варіанти кейс-методу. 

Кейс-метод грунтується на принципах, що змушують переглянути ролі 

викладача й учня. Зобов’язання викладача під час застосування кейс-

методу полягає в тому, щоб створити умови, які б давали можливість 

розвивати в учнів уміння критично мислити, аналізувати, спонукали б їх  

ділитися власними думками, ідеями, знаннями та досвідом у процесі 

дискусії. Зобов’язання учнів полягає в тому, щоб, збагачуючи своєю 

творчою енергією навчальний процес, ставати відповідальними за його 

результативність. При цьому учні повинні усвідомлювати, що викладач 

знаходиться в аудиторії для того, щоб допомогти їм, а вони повинні 

повністю скористатися цим, проте основна відповідальність за отримані 

знання лежить на них. 

Найважливішими навичками, які набувають учні під час навчання, мають 

стати вміння професійним поглядом сприймати будь-яку наочну, 

вербальну інформацію, самостійно осмислювати, приймати рішення, 

оцінюючи можливі наслідки, визначати оптимальні шляхи реалізації цього 

рішення. 
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Інноваційний підхід до процесу становлення особистості учня та 

вчителя засобами передових педагогічних технологій 

Психолого-педагогічний семінар 

Мета. Ознайомлення педпрацівників з формами та методами 

інтерактивної взаємодії, сприяння мотивації вчителя до самовдосконалення у 

різноманітних сферах життя, ознайомлення та практика застосування 

прийому «Я — висловлювання» у спілкуванні, створення позитивного 

психологічного клімату в педагогічному колективі шляхом актуалізації 

установки вчителя на цінність самореалізації у своїй професії. 

Вступ. Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації 

суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження 

атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. 

Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не 

лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і 

як соціальна необхідність. 

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, 

найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, 

креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, 

нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, 

а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю 

мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили 

попередники”. 

У наш час спостерігається зростання інтересу до використання 

передових педагогічних технологій.  

Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в училищі є 

всебічний розвиток учнів, зокрема творчих здібностей особистості.  

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу 

як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто 

порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й 

майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й 

можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” 

Вважаю, що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; 

пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо 

закладене там природою. 

Розвивати здібності учнів можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) 

переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і 

удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку 

творчих здібностей більшості учнів важливою є саме роль учителя. Завдання 

педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до 

складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та 

спрямованості учня, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність 

розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати 
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дедалі складніші творчі завдання. На допомогу педагогам приходять передові 

педагогічні технології. 

Для себе прийнятною вважаю таку модель творчої особистості учня: 

 

 

 

І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є 

інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну 

мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і 

вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості. 

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної 

діяльності кожного учня – основна мета, що покладена в основу 

інноваційних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного 

педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, 

досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем. 

Часто у роботі вчителі надмірно захоплюються використанням якоїсь 

однієї педагогічної технології, не помічаючи її "мінусів", не враховуючи 

індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною 

технологією. Експеримент не приносить бажаних результатів, і вчитель 

розчаровується у всіх нововведеннях, продовжує працювати за "старою 

системою". Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те "зерно", 

що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні 

прагнутимуть до творчості. 

У своїй педагогічній практиці пропоную апробовувати спосіб 

інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання :  

•    Проектне навчання; 

•    Інтерактивна технологія; 

•    Особистісно зорієнтоване навчання. 
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Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, варто 

вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх 

уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та 

навчального предмета.  

Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації 

навчальної діяльності залишається урок.  Яким же повинен він бути?  

Сучасний урок – це урок демократичний. Для такого уроку характерними 

ознаками є :  

•    підготовка гуманних освічених людей; 

•    навчання не словом, а справою; 

•    проведення його не для учнів, а разом з ними;  

•    спрямовування діяльності не на групу в цілому, а на особистість 

кожного учня; 

•    забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці. 

Саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку  допомагає 

чітке використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю 

якої є протиставлення довільних дій чіткому алгоритму, системі логічно 

вмотивованих дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого. 

Складові ефективності й успішності уроку можна зобразити так: 

 

 Щоб кожен урок був ефективним слід постійно поглиблювати свої 

знання, опрацьовувати додаткову літературу, привчати до цього і своїх учнів. 

Прагнути донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним 

джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, 

словників, довідників, Інтернет-ресурсів.  

 

Практична частина семінару. Психологічні вправи 

Вправа «Ставлення до учня» 

Один із учасників отримує перелік тверджень, реплік знайомих нам із 

шкільної практики. Інші учасники повинні зайняти позицію учня, до якого 

так звертаються, та відповісти, які емоції, стани, переживання викликають у 

них ці репліки. Після цього відгадати стиль спілкування в якому звернувся до 

них вчитель. Можливий перелік фраз.  

Берися до діла, якщо не хочеш мати неприємностей. 

Дивіться, Марічка вже чудово впоралась із завданням. Хіба вам не 

хочеться,  щоб і вас похвалили?  



38 
 

Не намагайтеся мене обдурити, я ж знаю, що ти ледар і облудник!  

Я думаю, що ти зосередишся і добре виконаєш це завдання. 

Від твоєї відповіді можна заснути, ти ніколи не матимеш у мене хорошої 

оцінки! 

Позакривали роти! «Дуті хорошисти», повторюю для особливо 

«обдарованих». 

Всі разом, ми обов’язково подолаємо труднощі. 

Обговорення та підсумок вправи. 
 

Вправа «Розмова через скло» 

Двоє учасників тільки за допомогою жестів намагаються про щось 

домовитись. Тема говориться одному  з них, ва він повинен передати 

інформацію через звуконепроникне скло. 
 

Вправа «Побачення»   

Тренер об’єднує учасників у три групи. Кожна група отримує конверт із 

набором окремих речень, які потрібно розташувати послідовно, керуючись 

логікою, щоб вийшло змістовне оповідання. Потім представник кожної групи 

презентує результат. Перелік речень. 

Він розумів, що тільки вона могла зробити його щасливим. 

Потяг рушив. 

Чи має щось сенс у цьому житті? 

Почулося скреготання заліза. 

Він узяв її за руку. 

Десь загавкав пес. 

Пролунав постріл. 

Його серце тьохнуло. 

Ця зустріч остання. 

Її очі були заплющенні. 

Було вже пізно. 

Місяць – немов великий апельсин. 

Він поглянув на неї. 

Як правило завжди запитують: «Як правильно звучить оповідання?». 

Тренер. Люди звикли діяти стереотипно, оглядаючись на кимсь 

придумані канони. Тут немає правильної або неправильної відповіді. У 

кожного вийшло своє оповідання, і кожен може пояснити логіку його 

побудови. Ми вчимося приймати і поважати думку інших, адже вони мають 

право на існування.  

 

Методист. У житті людини спілкування не існує як відокремлений 

процес або самостійна форма активності. Воно входить до складу 

індивідуальної або групової практичної діяльності. Поза спілкуванням 

формування особистості взагалі неможливе. Інтерактивні форми роботи 

сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, співпраці з іншими 

учнями. Учням подобається робота в групах, кожна з яких колективно 



39 
 

виконує конкретне навчальне завдання – однакове для всіх груп чи різне. При 

цьому можна передбачити не лише спільну роботу в одній групі, а й 

міжгрупову взаємодію.  

Організована таким чином робота сприяє підвищенню навчальної 

активності учнів, усуває їхню природну скутість ( запитати у свого товариша 

значно простіше, ніж у вчителя), дає змогу кожному учневі засвоювати 

навчальний матеріал у природньому йому темпі, а також є дієвим засобом у 

посиленні індивідуалізації навчання. 

Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів 

інтерактивного навчання від найпростіших  («Робота в парах», «Ротаційні 

(змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон»)  до складних («Мозковий штурм», 

«Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. 

Використання інтерактивних технологій має стати  не самоціллю, а засобом 

створення атмосфери доброзичливості  й порозуміння, зняття з душі дитини  

почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх 

силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості. 

Вміле застосування інноваційних форм роботи, на мою думку,  дасть 

змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми. Для цього 

визначила такий алгоритм: 

 визначити рівень підготовленості групи до сприйняття тієї чи іншої 

технології; 

 провести достатню попередню підготовку; 

 забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи; 

 дати учням інструктивні матеріали. 

 

Висновки.   Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і 

плідної співпраці вчителя і учня . Стосовно цього приходить на думку одна 

давня притча. В середні віки у французькому місті Шарті будували собор. 

Якось трьох тачечників, які виконували однакову роботу  - перевозили 

камінь, запитали: 

- Слухайте, друзі, що ви робите? 

Перший робітник похмуро глянув і роздратовано відповів: „Тобі що, 

повилазило? Не бачиш – камінь тягаю на майданчик, хай йому ґрець!” 

Другий спокійно сказав : „ Що я роблю? Заробляю на кусень хліба для своєї 

родини.” 

А третій розігнувся, витер спітніле чоло, усміхнувся і з гордістю сказав: „ Я 

будую Шартський собор!” 

      Ідея цієї притчі актуальна й нині: праця не лише нестерпний тягар чи 

засіб для матеріального забезпечення, а й – найперше – джерело творчості й 

щастя. У Святому письмі сказано : „ Блаженна людина, що насичується від 

плодів своєї праці і шукає в ній утіху”. Це є істина.  
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СПРАВЖНІЙ УЧИТЕЛЬ: ХТО ВІН? 

Заняття з елементами тренінгу 

 

Мета: допомогти педагогам усвідомити наявність проблемних зон в 

особистісній і професійній сферах, сприяти підвищенню мотивації 

педагогічних працівників до саморозвитку і самореалізації, формувати 

навички групового співробітництва. 

Завдання: 

 визначити проблемні зони в особистісній та діяльнісній сферах 

учасників; 

 визначити ступінь життєвої активності педагогів; 

 сприяти усвідомленню учасників особистих цінностей як основи 

життєвого самовизначення; 

 націлити педагогічних працівників на  пошук ресурсів для щоденного 

натхнення у педагогічній діяльності. 

Обладнання: аркуші паперу формату А4, А3, кулькові ручки, купюра 100 

грн., картки «Професійні цінності вчителя», проектор. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

Вступне слово методиста 

Шановні колеги!  

Педагогічна професія - одна з найдавніших. Виникла вона на початку 

розвитку людства. На даному етапі створюється багато нових винаходів 

(презентації, відеоролики, Інтернет-ресурси), а також нові вимоги, щодо 

використання їх у навчальному  процесі і педагогу  необхідно йти з ними 

поруч. 

Працю справжнього педагога живить віра в людину. Він повинен бути 

оптимістом, глибоко вірити у сили й можливості учнів, бачити насамперед 

усе краще, що їм притаманне, "проектувати хороше" (А. Макаренко). 

Завдання педагога  - підходити до кожної дитини з оптимістичною 

налаштованістю, навіть, якщо є ризик помилитися.  

Від педагогів вимагається багато чого: бути коректними, уважно 

ставитися до учнів, виявляти цікавість до своєї роботи, предмету. На нашу 

думку, сучасному педагогу необхідно володіти такими якостями як терпіння, 

інтелігентність, освіченість, тактовність, уважність, мобільність, 

ерудованість та стресовитривалість, мати почуття стилю, смаку, міри, на 

гарному рівня володіти технічними засобами та сучасними освітніми 

новинками. 

 

I. Професійні цінності педагога 

1. Вправа «Ціннісні орієнтації» (10 хв)  
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Психолог пропонує присутнім дістати будь-яку грошову купюру. 

Показує присутнім купюру у 100 гривень на витягнутій,  перед собою, руці. 

Потім пропонує дати відповіді на питання: 

- Що Ви бачите перед собою? 

- Що можна за них придбати? 

- Яке місце вони займають у Вашому житті? 

- Чи могли б Ви без них обійтися? 

Після того психолог  дає роз’яснення,  що можна побачити, коли 

тримати гроші від себе на віддалі, а що, коли перед самими очима.  

Акцентується увага, що основною цінністю педагогічного працівника є 

не заробітна плата, а система ціннісних орієнтацій, яка визначає змістову 

сторону спрямованості особистості педагога  і складає основу його ставлення 

до навколишнього світу, до інших людей, основу світогляду і ядро мотивації 

життєвої активності. 

 

Мозковий штурм 

Методист.  (роздає аркуші ) 

- Назвіть і запишіть професійні цінності, важливі для педагога і 

особисто для вас. (кожен озвучує цінності, що записані) 

Присутнім роздаються картки з професійними цінностями: 

 

професійні знання педагогічні здібності 

володіння педагогічними методиками терпіння 

створення ситуацій успіху відповідальність 

ініціативність активність 

навички саморегуляції рефлексивність 

емпатія простота у викладі матеріалу 

позитивне настроювання доброзичливість 

вимогливість об’єктивність 

особистий інтерес саморозвиток 

креативність толерантність 

гнучкість принциповість 

визнання повага 

незалежність самодисципліна 

 

Учасникам пропонується вибрати з цих цінностей десять. 

Потім присутнім пропонується залишити п’ять найважливіших 

цінностей, за допомогою  яких вони і будують свою діяльність. 

 

Рефлексія 

 Що ви відчували, коли вас просили відібрати п’ять найважливіших 

якостей? 

 Чи легко було розставатися з вашими цінностями? Чому? 

 Яку інформацію для роздумів ви отримали? 
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Тест «Пізнай себе краще» 

Психолог. (роздати аркуші паперу і ручки) 

Пропоную Вам  дізнатися про себе багато цікавого, для цього достатньо дати 

відповіді на 3 запитання.  

Відповіді на них учасники повинні зафіксувати на папері. Після виконання 

завдання оголосіть результати. 

1. Розставте наступних тварин по порядку в залежності від вашої 

симпатії до них 

А. Корова 

Б. Кінь 

В. Мавпа 

Г. Вівця 

Д. Тигр  

2. Підберіть коротке визначення наступним словам 

А. Кава 

Б. Кішка 

В. Щур (Пацюк) 

Г. Океан 

Д. Собака 

3. Яка людина асоціюється у вас з наведеними  нижче кольорами? 

А. Білий 

Б. Жовтий 

В.Зелений 

Г. Червоний 

Д. Оранжевий  

Результати 

Перше питання відповідає за пріоритети у житті людини 

Корова – це кар’єра 

Кінь – це сім’я 

Мавпа – це гроші 

Вівця – це любов 

Тигр – це гордість 

Визначення названих слів показують відношення: 

Кава – до кохання 

Кішка – до друга або партнера 

Щур – до ворога 

Океан – до особистого життя 

Собака – до самого себе 

Що стосується кольорів, вони означають наступне: 

Білий – ця людина є вашим вірним другом 

Жовтий – це людина, яка завжди буде пам’ятати про вас 

Зелений – це людина, яку ви ніколи не забудете 

Червоний – це людина, яку ви по-справжньому любите 

Оранжевий – цю людину ви звикли рахувати своїм другом. 



43 
 

 

II. Професійні якості педагога 

 

Методист. Кожна людина має свій стиль роботи. В педагогічній 

діяльності також вирізняються різні стилі. 

 Є педагоги, які досконало знають матеріал, уміють його пояснити, 

оперують термінами, цифрами, їх цікаво слухати, проте вони не працюють на 

розвиток учнів, вони, як експерти, тільки передають інформацію. Це 

педагоги-експерти. 

Є педагоги, які використовують блискучі ефекти, яскраві вправи, їх 

цікаво слухати, приємно спостерігати за їхньою роботою, але такий педагог 

працює тільки на себе, він демонструє свої вміння і навички і не працює на 

розвиток учня. Це педагог-зірка.  

А є педагогічні працівники, які не тільки вміють передати нові знання і 

навички учням, а й допомагають їм зробити узагальнення та висновки, 

спираючись на їх власний досвід. Це педагоги-фасилітатори.  

Термін «фасилітатор» прийшов до нас з медицини, де фасилітатор – це 

той, хто допомагає при народженні. 

У гірських народів у стародавні часи був провідник, який допомагав 

мандрівникам долати гірські маршрути. Він знав, якою дорогою краще йти, 

скільки води взяти, яке спорядження потрібне тощо. Провідник разом із 

групою йшов на вершину, проте, коли він бачив, що мандрівники вже 

можуть самостійно подолати вершину, то давав їм можливість зробити це. 

Такого провідника називали «шерпою». Успішний педагог має бути 

«шерпою» в передачі знань, поєднувати в собі риси і експерта, і зірки, і 

фасилітатора. 

 

Вправа «Виявлення якостей ідеального педагога» 

Психолог.  Пропоную Вам  глянути на себе очима наших учнів. 

Сядьте зручніше, розслабтеся, руки вільно тримайте на колінах, відчуйте 

опору під ногами, на стільці, заплющте очі, уявіть себе учнем училища. В 

групу заходить викладач… 

- Яким би вам хотілося бачити свого викладача?  

(Потім учасники обговорюють свої думки з колегами, на ватмані 

записуються  якості уявного педагога) 

Наступна ситуація. Ви вже не діти, ви знову стали дорослими людьми, 

досвідченими педагогами і вже з вашої позиції запропонуйте 4 якості 

ідеального педагога. (записуються на ватмані) 

(Наприклад справедливість, професіоналізм, енергійність, чуйність. 

Підсумком групової дискусії є список якостей ідеального педагога, що 

задовольняє усіх учасників. Останнім кроком дискусії є ранжування найбільш 

значущих із погляду професії якостей особистості). 

 

 



44 
 

III. Пошук ресурсів. 

 Методист. 

Робота, що пов’язана з викладанням,  завжди вважалася дуже складною, 

але в той же час поважною діяльністю. Дуже точно про вчителя писав 

відомий поет С.Л. Соловейчик: «Він актор, але його глядачі і слухачі не 

аплодують йому. Він скульптор, але його роботи ніхто не бачить. Він лікар, 

але його пацієнти рідко дякують за лікування та далеко не завжди бажають 

лікуватися. Де ж йому взяти сили для щоденного натхнення? Тільки в самому 

собі, тільки у свідомості величі своєї справи». 

 

Релаксаційна вправа «Воскова фігура» (звучить музика) 

Психолог. Оберіть зручну позу. Заплющте очі. Дихайте повільно. 

Розслаблення настає на видиху і пов'язане з відчуттям тепла та приємної 

важкості. 

Ви прийшли на виставку воскових фігур, повільно рухаєтеся від одного 

експоната до іншого. Зупиніться біля одного з них. Це ваша копія, а точніше, 

це ви і є. Дуже цікаво на певний час стати восковою фігурою. Ваші ноги 

торкаються підлоги. Підлога дуже тепла, вона стає дедалі теплішою й 

теплішою. Ваші ступні відчувають тепло, і віск починає топитися... Ви навіть 

бачите, як краплини воску стікають з ваших ніг... Вам приємно, тепло... 

Тепло підіймається вище, і поступово починає танути все тіло. 

Останні краплини падають із пальців рук. Ви відчуваєте приємне 

розслаблення, спокій, упевненість у собі. Але що це?  

Ноги, ваші ноги у воді. Вона все прибуває і прибуває. Прохолодна, від неї 

йде свіжість і бадьорість. Вона підіймається дедалі вище і вище. З кожним 

вдихом відчуваємо, як вода піднімається знизу вгору — від ніг до голови. Все 

ваше тіло занурюється у воду. Ви легко відштовхуєтеся і пливете до берега. З 

кожним рухом відчуваєте приплив сил і заряд бадьорості. Цілюще відчуття 

свіжості. Почніть зворотну лічбу від 10 до 0. Закінчивши рахувати, ви 

досягнете берега. Усміхніться: ось берег — виходьте. 

Рефлексія. 

- Які відчуття переповнюють вас? 

- На вашу думку, що символізує вода, а що берег до якого ви 

рухалися? 

- Що ще може дати приплив сил і заряд бадьорості у вашій 

педагогічній діяльності? 

 

Тест «Особистісні цінності» 

Психолог. Роздає  чистий аркуш паперу і ручку. Після того, як буде 

озвучено питання, відразу запишіть відповідь. Не давайте собі часу на 

роздуми, записуйте або малюйте перше, що приходить у голову. Якщо ви 

будете відповідати на питання відразу, не роздумуючи, вам вдасться 

налагодити контакт зі своїм підсвідомим. 

1. Уявіть, що ви йдете з кимось лісом. Хто це міг би бути? 
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2. Ви йдете лісом і бачите недалеко від себе тварину. Що це за тварина? 

3. Що ви зробили  після того, як  зустрілися з  нею очима? 

4. Ви продовжуєте йти лісом. Виходите на галявину, на якій стоїть 

будинок вашої мрії. Як би ви описали його розміри? 

5. Чи є навколо будинку вашої мрії огорожа?  

6. Ви входите у будинок. Йдете у їдальню подивитися на стіл для обіду. 

Опишіть, що ви бачите на ньому та навколо нього. 

7. Ви виходите з будинку через задні двері. І бачите прямо на траві лежить 

кружка. З якого матеріалу вона зроблена? 

8. Що ви зробили, побачивши її? 

9. Ви підходите до краю подвір’я, посеред якого стоїть будинок. Там 

водойма. Що це за водойма? 

10. Як ви збираєтеся подолати водойму, щоб рухатися дальше? 

 

Відповіді на всі питання, які ви дали, демонструють ваші цінності та 

ідеали, трактування яких ось яке:  

1.  Людина, поряд з якою ви йдете – це сама важлива людина у вашому 

житті. 

2. Розмір уявної  тварини – насправді розмір ваших проблем в середині 

вашої підсвідомості. Чим більша тварина, тим важче вам жити. 

3. Те, як реагуєте на неочікувану зустріч у лісі – найбільш характерний для 

вас спосіб вирішення проблем (агресивний, пасивний або уникаючий). 

4. Розмір будинку, який ви побачили – це розмір ваших амбіцій. Якщо він 

занадто великий, можливо, у вас завищені очікування від життя. 

5. Якщо огорожі  немає, ви – відкрита і внутрішньо вільна людина. Якщо 

вона є, значить, ви цінуєте особистий простір і того ж очікуєте від інших. Тобто 

ніколи не ввійдете в особистий простір інших без дозволу. 

6. Якщо в цій кімнаті ви не побачите  їжі, квітів або людей, значить, скоріше 

всього,  ви глибоко нещасливі. 

7. Міцність і довговічність матеріалу, з якого зроблена кружка, - це те 

наскільки сталими та довірливими є Ваші стосунки з сім’єю. Одноразовий 

пластиковий або паперовий стакан? Скло? Скоріше всього, вам тривожно за 

майбутнє вашої сім’ї. Якщо кружка була металева або фарфорова, значить, вам 

немає про що турбуватись. 

8. Ваш вчинок характеризує відношення до людини з питання номер 1. 

9. Розмір водойми – це розмір вашого сексуального апетиту. 

10. Чим більш «мокрий» спосіб руху ви оберете, тим більше значення у 

вашому житті має секс. 

  

Заключне  слово.  

Методист. Усі ми розуміємо, що педагогічна діяльність – це один із видів 

професійної діяльності, який найбільше деформує особистість людини. 

Комплекс соціально-економічних проблем, пов’язаних з падінням престижу 

педагогічної професії, робить працю педагога надзвичайно психоемоційно 
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напруженою. Крім того, не секрет, що із збільшенням педагогічного стажу 

роботи у педагогів знижуються показники як фізичного, так і психічного 

здоров’я. 

Усі ці фактори здійснюють руйнівний вплив на емоційну сферу 

педагога. У нього з’являється почуття незадоволеності собою та своїм 

життям, труднощі у встановленні контактів з учнями,  колегами,  

оточуючими людьми. Ці симптоми негативно відображаються на всій 

професійній діяльності педагога, погіршуються результати його роботи, 

знижується рівень задоволеності власною діяльністю.  

Ми не чарівники, щоб дати цінні поради,  як уникнути 

перерахованих симптомів, ми тільки вчимося, тому  на завершення нашої 

зустрічі  пропонуємо переглянути відеоролик із порадами відомого 

американського психолога Дейла Карнегі (Перегляд відеоролику). 

 

Дякуємо за увагу! 
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Додаток ІІІ.1.  

Розшифровка тесту «Автопортрет» 

 

Є.С.Романова и С.Ф.Потьомкіна у своїй книзі         з проективних методик пропонують 

увазі читачів тест «Автопортрет», котрий  може бути використаний і для діагностики 

особистості.  

Автопортрет — це зображення людини, створене ним самостійно. Для психодіагностики 

важливо, в якій мірі  автопортрет як зображання його творця вичерпує власну модель і 

обмежується нею, а також, за якими типологічними ознаками можна його розрізнити. 

Р.Бернс пояснює елементи, котрі можуть бути на автопортреті наступним чином. 

Голова. Малюнок великої голови зазвичай припускає великі інтелектуальні претензії, або 

незадоволеність власним інтелектом. Малюнок маленької голови зазвичай відображує 

почуття інтелектуальної або соціальної неадекватності. 

Очі. Великі очі на малюнку припускають підозру, а також прояв стурбованості і 

гірперчутливості по відношенню до громадської думки. Маленькі або напівзакриті очі 

зазвичай означають самозаглибленість і тенденцію до інтроверсії.  

Вуха і ніс. Великі вуха припускають чутливість до критики. Акцент, зміщений на ніс, припускає 

наявність  сексуальних проблем. Підкреслені ніздрі свідчать про схильність до агресії.  

Рот. Підкреслений рот припускає примітивні оральні тенденції або можливі проблеми з 

мовленням. Відсутність рота означає депресію або кволість у спілкуванні. 

Руки. Символізують контакт особистості з оточуючим світом, сковані руки припускають 

жорстку, обов’язкову, замкнену особистість. Кволі опущені руки припускають 

неефективність. Слабкі, тонкі руки припускають фізичну або психологічну слабкість. 

Довгі, міцні руки припускають амбіційність і велике включення в події зовнішнього світу. 

Дуже короткі руки припускають відсутність амбіційності і почуття неадекватності.   

Ноги. Довгі ноги означають потребу в незалежності. Великі ноги означають потребу у 

безпеці. Малюнок без ніг означає нестабільність и відсутність основи. Дезертири, 

наприклад, часто малюють людей без ніг. 

Інтерпретація II (інтегративно-оціночна). Тест розроблений для виявлення 

індивидуально-типологічних особливостей людини, уявлень про себе, власну зовнішність, 

особистості і відношення до неї. 

При аналізі малюнків виокремлюються ознаки зображення, на основі котрих всі малюнки 

можна об’єднати наступним чином. 

1. Естетичне зображення — виконується особами, які мають художні здібності. По 

графічним тестам и по тесту «Автопортрет» завжди можна розрізнити осіб, які мають 

«руку художника». Легкість, гнучкість ліній, їх виразність, лаконічність образу 

виокремлюють малюнки цих людей. 

2. Схематичне зображення — у вигляді обличчя, схеми тіла, бюста, намальованих в 

профіль и анфас; частіше до такого типу зображення тяжіють особи інтелектуального 

складу (мислителі, за І.П.Павловим), для котрих важливо отримати найбільш загальні 

уявлення про явище; деталі їх цікавлять за мірою потреби. Це зображення відноситься 

до синтетичного когнітивного стилю з тенденцією до узагальнення.  

3. Реалістичне зображення – виконане з більш детальними подробицями, т.б. 

промальовуванням обличчя, волосся, ушей, шиї, одягу. Зазвичай так малюють люди, які 

відрізняються великою педантичністю, схильні до деталізації, аналітичному 

когнітивному стилю.  

4. Метафоричне зображення — людина зображує себе у вигляді певного предмету, 

наприклад, чайника або хімічної пробірки, спортивного знаряддя, тварини, рослини, 

літературного персонажу і т.п. Таке зображення виконують особи художнього складу, 

які мають розвинену фантазію уяви, творчі здібності і, звісно, почуття гумору.  
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5. «Автопортрет в інтер’єрі» — зображення людини в оточенні певних предметів, на 

фоні пейзажу, кімнати і т.п.  До такого роду зображень схильні особи, які мають 

здібність до сюжетного опису, а також направленість на зовнішнє предметне оточення  

6. Емоційний автопортрет — людина відобразила себе в певному емоційному стані, 

часто є шаржем або нагадує його. Особи, які мають більш високу емоційність, які 

рефлексуюють  власний стан, схильні до такого роду малюнків. Причому ця емоція 

може бути частіше протилежна тій, котра зображується. Наприклад, сумна людина 

часто малює усміхнене обличчя і т.п. 

7. Зображення пози або руху — людина зображує себе в період здійснення певної дії. 

Такий тип зображення належить  особам з виразними рухами, захопленням спортом, 

танцями і т.п.  

8. Зображення автопортрету зі спини — замість обличчя малюється потилиця; зазвичай 

таке зображення належить особам, які мають протиріччя по відношенню до інструкції, 

наприклад, експериментатору і т.д., або при небажанні малювати обличчя і інші 

зображення.   

 

Додаток ІІІ.2.  

Розшифровка тесту «Ваша діяльність у відображенні вашого кольору» 

Сірий — колір розважливих, заможних людей. Це, як правило, усталені характери, досить 
недовірливі і підозрілі. Вони прагнуть за всім спостерігати непомітно, не заявляючи про себе 
і залишаючись у тіні. Тим, кому не подобається сірий колір, мають легкий та імпульсивний 
характер, що виявляється в діяльності. 
Синій колір люблять мрійники. У своєму оточенні вони виділяються скромністю і 
доброзичливістю. Ці люди швидко втомлюються і мають потребу в повноцінному 
відпочинку. Добре й упевнено вони почувають у товаристві собі подібних. Ті, кому не 
подобається синій колір, невпевнені і замкнуті у собі, часто легковажні і несерйозні, хоча й 
намагаються це приховати від оточуючих людей. 

Зелений колір вибирають ті люди, що бояться чужого впливу і намагаються в усьому діяти 
самостійно. Це індивідуалісти й у групі почувають себе менш упевнено, ніж на самоті. Однак, 
якщо необхідно закрити грудьми амбразуру, такі люди зроблять це без зволікання. 
Труднощів не бояться, і увесь час шукають спосіб самоствердитися, тому що для них 
важливою є громадська думка. 

Червоний колір люблять сміливі, владні, вольові, запальні і досить товариські люди. Вони 
легко вирішують конфліктні ситуації, хоча нерідко самі ж їх і створюють. У людей, яким 
червоний колір не подобається, є схильність до усамітнення, хоча для них характерна 
стабільність у відносинах. 
Жовтий колір вибирають інтелігентні, товариські, допитливі люди, що легко 
пристосовуються як до людей, так і до обставин. Вони багато докладають зусиль, щоб 
привернути до себе увагу інших,— і їх є за що любити. Якщо людина уникає жовтого 
кольору, це свідчить про її песимізм. 
Фіолетовому кольору віддають перевагу делікатні, емоційні і чуттєві люди. Це, як правило, 
гармонійно розвинені люди, приємні в спілкуванні. Вони не докучають оточуючих своїми 
проблемами, але візьмуть участь у вирішенні ваших. 
Коричневий колір вибирають ті, хто упевнений у собі, твердо стоїть на ногах у всьому. Вони 
небагатослівні, неметушливі. На цих людей можна покластися у важкій справі, їм можна 
довіряти, але до свого серця вони мало кого допустять. 
Чорний колір вибирають невпевнені люди. Вони схильні до депресії. Намагаються уникати 
спілкування з людьми і найчастіше самотні.  
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Додаток ІІІ.3.  

Діагностика «Професіограма педагога» 

 

П.І.Б. 

____________________________________________________________________________ 

 

І. Пронумеруйте наступні якості в залежності від їх значимості особисто для вас: 

 

1. Любов до дітей. 

2. Емпатія, вміння співчувати іншим. 

3. Комунікабельність, доброзичливість у спілкуванні. 

4. Комунікативні навички. 

5. Організаційні здібності. 

6. Високий вербальний і невербальний інтелект. 

7. Творчі здібності. 

8. Урівноваженість, емоційна стабільність. 

9. Ерудованість. 

10. Певність у собі, висока адекватна самооцінка. 

 

ІІ. Назвіть 9 основних рис гарного педагога: 

 

 

 

 

 

ІІІ. Продовжить речення: 

 

1. В училищі  у мене є можливість…. 

 

 

2. В училищі  я досить часто… 

 

 

3. Я почуваю себе в училищі… 

 

 

4. У нашому училищі завжди… 

 

 

5. Авторитет училища залежить від… 

 

 

6. Мій імідж… 

 

 

7. В училищі мої ідеї завжди … 

 

 

 

Дякуємо за щирі відповіді! 
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Додаток ІІІ.4.  

Професійний гороскоп 
 

Знак зодіаку Професійно важливі якості Сфери професійної 

діяльності 

Професії, що 

рекомендуються 

Водолій працьовитість, відпо-

відальність, терпимість, 

товариськість, допитливість, 

мудрість 

наука, техніка, педагогіка, 

філологія, мистецтво 

хімік, фізик, біолог, учитель, 

вихователь, перекладач 

Риби інтуїція, чуйність, терпимість, 

обґрунтованість, потреба в 

інформації 

наука, спорт, література, педа-

гогіка 

психолог, вихователь, актор, 

лікар, фахівець з 

інформатики 

Овен активність, сила переконання, 

наполегливість, енергійність, 

цілеспрямованість, 

організаторські здібності 

наука, політика, педагогіка, 

військова справа, сільське 

господарство 

учитель, дизайнер, 

журналіст 

Телець об'єктивність, самовладання, 

практичність, спритність, 

спостережливість 

прикладна наука, ремесло, 

садівництво 

психолог, співробітник 

соціального забезпечення, 

журналіст 

Близнюки допитливість, багата фантазія, 

швидкість реакції, широта 

мислення, творчі здібності, 

діловитість, красномовство 

наука, техніка, філологія, 

мистецтво 

дизайнер, письменник, 

музикант, перекладач 

Рак інтуїція, чутливість, 

дбайливість, аналітичні 

здібності, обережність 

техніка, бізнес, медицина, 

квітництво 

психолог, режисер, 

банківський службовець, поет 

Лев прагнення керувати, чес-

толюбство, уміння усе 

систематизувати, впевненість у 

собі, працездатність, 

заповзятливість, красномовство 

педагогіка, реклама, промис-

ловість, торгівля, інформатика, 

обчислювальна техніка 

вихователь, соціолог, ре-

кламний агент 

Діва відповідальність, тактовність, 

пунктуальність, гарна пам'ять, 

організаторські й аналітичні 

здібності, ощадливість 

педагогіка, будівництво, мисте-

цтво, медицина 

вихователь, соціолог, психолог, 

лікар, будівельник 

Терези чарівність, дипломатичність, 

товариськість, математичні 

здібності, здатність 

пристосовуватися, уміння 

наполягти на своєму 

право, мистецтво, наука, 

археологія, економіка 

фізик, математик, економіст, 

актор, працівник соціального 

забезпечення, історик, худож-

ник 

Скорпіон працездатність, уміння, збирати 

й оцінювати інформацію, 

справедливість, уміння ладити 

з людьми, реалістичність 

філософія, фізика, хімія, педа-

гогіка 

учитель, вихователь, юрист, 

психолог, політолог, бібліо-

текар 

Стрілець цілеспрямованість, схильність 

до ризику, впевненість у собі, 

оптимізм, організаторські 

здібності, відповідальність, 

творче начало 

філологія, право, геологія, 

мистецтво 

детектив, менеджер, секретар, 

музикант, геолог 
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Козеріг самостійність, об'єктивність, 

захопленість, відповідальність, 

винахідливість, честолюбство 

наука, торгівля, дипломатія, 

будівництво, філософія, 

сільське господарство 

фізик, дипломат, священик, 

дизайнер 

 

 

Додаток ІІІ.5. 

Анкета для учасників семінару 

 

Семінар «Професійно значущі якості особистості педагога дошкільного закладу». 

 

Ваша думка? 

 

1. Ваша ступінь включення у семінар 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (обведіть відповідний бал) 

 

2. Що заважало вам бути більш включеним у завдання семінару? 

 

3. Ваші очікування, побажання до семінару виправдалися? Вам було цікаво, корисно? 

 

4. Найбільш значні для вас епізоди або вправи семінару? 

 

5. Що вам не сподобалося у семінарі? Чому? 

 

6. Ваші зауваження та побажання. 

 

 

Додаток ІІІ.6.  

Словник до семінару 

Активність – прояв зацікавленого ставлення до навколишнього світу і до самого себе.  

Бажання працювати з дітьми – одержання задоволення від спілкування з дітьми в ході 

навчально-виховного процесу.  

Гуманність – прагнення  й уміння надати кваліфіковану педагогічну допомогу вихованцям у 

їхньому особистісному розвитку.  

Діловитість – знання справи, тямущість.  

Доброзичливість – бажання добра оточуючим. 

Досягнення мотивації – один з різновидів мотивації діяльності, пов’язаний з потребою 

індивіда досягати успіхів й уникати невдач.  

Ерудиція – широкий кругозір у сполученні з глибокими професійними знаннями. 

Задоволеність працею – стан збалансованості вимог, пропонованих працівником до 

змісту, характеру і умов праці, а також суб’єктивної оцінки можливостей реалізації цих 

запитів.  

Здатність не губитися в екстремальних ситуаціях – уміння оперативно приймати оптимальні 

педагогічні рішення і діяти відповідно до них.  

Індивідуальний стиль діяльності – стійка індивідуально-специфічна система 

психологічних засобів, приймів, навичок, методів, способів виконання тієї чи іншої 

діяльності.  

Ініціативність – прагнення до нових форм діяльності.  

Інтелігентність – висока культура, освіченість, ерудиція. 

Криза професійного становлення – перебудова особистісної спрямованості 

професійного розвитку, що супроводжується зміною значеннєвих структур професійної 
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свідомості, переорієнтацією на нові цілі, зміною способів виконання діяльності, зміною 

взаємин з оточуючими.  

Майстерність – високе мистецтво в якій-небудь галузі. 

Милосердя – готовність допомогти. 

Оптимістичність – віра в успіх. 

Педагогічний такт – дотримання загальнолюдських норм спілкування і взаємодії з дітьми з 

урахуванням їхніх вікових та індивідуально-психологічних особливостей. 

Педагогічний оптимізм — віра в дитину  і її здібності. 

Порядність – чесність, нездатність до підлих учинків. 

Працездатність – здатність багато і продуктивно працювати. 

Привітність – здатність виражати почуття особистої приязні. 

Професійно значущі якості -  властивості особистості, сукупність яких визначає 

потенційні й актуальні здібності до даної діяльності.  

Професійне самовизначення – процес, що протікає протягом усього життя людини: від 

виникнення професійної діяльності особистості до припинення трудової діяльності.  

Соціальна активність - готовність і здатність діяльно сприяти вирішенню суспільних 

проблем у сфері професійно-педагогічної діяльності. 

Справедливість – здатність діяти неупереджено.  

Сучасність – усвідомлення  педагогом власної приналежності до однієї епохи з 

вихованцями. 

Тактовність – почуття міри, що створює уміння поводитися в суспільстві, не зачіпати 

достоїнства інших людей.  

Терпимість – уміння спокійно ставитися до чужої думки, характеру.  

Толерантність – терплячість у роботі з дітьми.  

Урівноваженість – рівне, спокійне поводження. Здатність контролювати свої вчинки в 

будь-яких  педагогічних ситуаціях. 

Цілеспрямованість – наявність чіткої мети, прагнення її досягти. Уміння направляти і 

використовувати всі якості своєї особистості на досягнення поставлених педагогічних 

задач. 

Чарівність – сплав духовності, привабливості і смаку.  

Чесність – прямота і щирість у відносинах і вчинках. Щирість у спілкуванні, сумлінність у 

діяльності.  

Чутливість – легкість виникнення переживань, почуттів.  
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ДодатокV. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА «ЩО Я ЗНАЮ ПРО КЕЙС-МЕТОД?» 

N9 
з/п 

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 1 ВІДПОВІДЬ 2 

1 У якому році вперше був застосований кейс-метод? Де?   

2 Коли кейс-метод став поширюватися в Україні?   

3 Укажіть суть кейс-методу   

4 Назвіть основні методичні варіанти реалізації кейс-методу   

5 Які навички розвиває кейс-метод?   

6 Для яких типів уроку рекомендують використовувати кейс-метод? 
  

7 Які недоліки має цей метод?   

ДодатокV. З 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КЕЙСУ 

Після відкритого уроку, на якому використовувався кейс-метод, між двома викладачами 

виникла суперечка про доцільність його використання. 

Потрібно ознайомитися з інформацією в кейсі, проаналізувати матеріал та зробити висновки 

про доречність або навпаки недоцільність використання кейс-методу на уроках виробничого та 

теоретичного навчання. 

ДодатокV. 4 

ВИВЧАЄМО КЕЙС-МЕТОД 

Уперше термін «кейс-стаді» було використано на початку XX ст. Як метод case-study було вперше 

застосовано в навчальному процесі Гарвардської школи бізнесу (Harvard Business School) у 1921 році. 

Саме в Гарварді було розроблено перші кейсові ситуації для навчання студентів бізнес -дисциплін. 

        3 методичного погляду кейс — це спеціально підготовлений навчальний матеріал, що «містить 

струкурований опис ситуацій, запозичених з реальної практики».  

У перекладі з англійської кейс — випадок, кейс-стаді — повчальний випадок. Класичним є визна-  

чення поняття «кейс-стаді» як опис ситуації, що реально існувала. Кейс-стаді, за визначенням учених 

(Ш. І. Бобохужаєв, 3. Ю. Юлдашев), — це «сукупність умов та обов’язків, що описують конкретні, 

реальні обставини на даному етапі». Кейс — це завжди моделювання життєвої ситуації. Як 

інтерактивний метод кейс-метод може застосовуватися під час закріплення знань та вмінь, що були 

отримані на попередніх заняттях, розвитку навичок аналізу та критичного мислення, зв’язку теорії та 

практики. 

                                                              ВПРАВА «ОЧІКУВАННЯ»                                           Додаток V.2 
Що я очікую від семінару з елементами тренінгу?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________
_________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і  мету. Здебільшого вони 

пов’язані з проблемою чи ситуацією, що існувала або існує. При цьому проблема чи ситуація 

або вже мала якесь попереднє вирішення, або її вирішення є необхідним і нагальним, а тому 

потребує аналізу. 

Кожна з проблем (ситуацій), що розглядаються в кейсі, має відповідати чотирьом умовам. 

По-перше, кейси мають бути правдивими, реалістичними, однак водночас не обтяженими 

деталями, бути за тематикою зв’язаними з матеріалом, що вивчається.  

По-друге, ситуаційні вправи пропонують розгляд феноменів, з якими здебільшого 

стикаються робітники в конкретних умовах. 

По-третє, кейси загострюють інтерес учнів до питань, з якими ті зіштовхуються, 

підкреслюють їх значущість та необхідність вирішення. Кейси також пропонують шляхи реакції 

та вдосконалюють майстерність учнів у вирішенні проблем. 

По-четверте, кейси вдосконалюють практичні навички, спрямовують на пошук відповідних 

шляхів, можливих реакцій на різноманітні ситуації, використання специфічних інструментів та 

понять. 

Навчання за допомогою кейсів розвиває здатність аналізувати, уникати помилок, які часто 

виникають під час виконання конкретних завдань. 

Отже, кейс-підхід має сприяти вдосконаленню здатності ізолювати проблеми та приймати 

ефективні рішення. Крім цього, такий метод учить учнів аналізувати та розробляти програми 

дій, що, у свою чергу, мотивує їх до правильної поведінки в момент, коли настане час діяти в 

реальній ситуації. 

Розглянемо п’ять видів навчання під час використання методу кейсів. 

1. Кейси не використовуються з метою передачі знань (хоча, звичайно, певна трансляція 

знань відбувається). Кейси подають «образи» реальних проблем чи ситуацій, які забезпечують 

учня знаннями про те, що має бути зроблено. Обговорення кейсів є потенційним поштовхом до 

обміну перспективами та досвідом практичної роботи. 

2. Кейс полегшує інтеграцію та застосування знань. Кейс-метод ґрунтується на взаємообміні 

досвідом учнів найбільш зручним і економним шляхом. 

3. Кейс-метод розвиває в учня здатність вирішувати складні, але необхідні проблеми.  

4. Навчання кейс-методом загострює оцінювання пріоритетів та цінностей. Учень у процесі 

навчання демонструє власне ставлення, цінності та орієнтації, що підтримуються чи не 

сприймаються іншими слухачами. 

Результати такого інтерактивного навчання складно передбачити чи перевірити, оскільки вони 

можуть набувати різних форм. Здебільшого спільне порівняння та перевірка набутого досвіду 

вносить щось нове у практичну діяльність учнів.  

5. Кейси завжди корисні у збагаченні досвіду та удосконаленні навичок, які застосовують 

учні, щоб наблизити ті цінності, які вони вважають найбажанішими. Усі навички можуть бути 

описані однією фразою: творче вирішення проблеми та формування аналізу ситуації та прийняття 

рішення. 

Навички, які розвиває метод: 

• аналітичні (уміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виділяти суттєву та 

несуттєву інформацію, аналізувати, представляти та добувати її; мислити чітко й логічно);  

• практичні (формування на практиці навичок використання теорії, методів та принципів);  

• творчі (генерація альтернативних рішень); 

• комунікативні (уміння вести дискусію, переконувати, використовувати наочний матеріал 

та інші медіазасоби, кооперуватися в групи, захищати власну думку, переконувати опонентів, 

складати короткий та переконливий звіт); 

• соціальні (оцінка поведінки людей, уміння слухати, підтримувати в дискусії чи 

аргументувати протилежні думки, контролювати себе тощо).  

Кейси найкраще залучають учнів до активного вирішення проблеми, до участі в подіях кейсу.  

Мета кейс-методу: розвивати здатність тих, хто навчається, приймати рішення; 

організувати процес навчання як процес пошуку та прийняття рішень.  
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 ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ КЕЙСІВ 

Етап 1. Визначити мету створення кейсу, наприклад, навчання ефективних комунікацій усе -

редині організації (установи). Для цього можна розробити кейс, взявши за приклад добре відому 

організацію, описати її комунікації, що використовуються секретарями для організації роботи. 

Розробити запитання та завдання, що дадуть змогу учням засвоїти різні види комунікацій 

(наради різного рівня, щорічний звіт, внутрішньо організаційну газету, оголошення, брифінги 

тощо). 

Етап 2. Ідентифікувати конкретну реальну ситуацію згідно з відповідною метою.  

Етап 3. Провести попередню роботу з пошуку джерел інформації для кейсу. Можна 

використати пошук за ключовими словами в Інтернеті, аналіз каталогів друкованих видань, 

журнальних статей, газетних публікацій, статистичних даних.  

Етап 4. Зібрати інформацію та дані для кейсу, різні джерела, зокрема й контактну 

інформацію про організацію, що описується в кейсі.  

Етап 5. Підготувати перший варіант кейсу. Цей етап містить макетування, компонування 

матеріалу, визначення форми презентації (відео, друк тощо). 

Етап 6. Отримати дозвіл на публікацію кейсу у випадку, якщо інформація містить дані з кон-

кретної організації. 

Етап 7. Обговорити кейс, залучаючи якомога ширшу аудиторію, і отримати експертну 

оцінку колег перед його апробацією. Після такої оцінки можна зробити необхідні зміни та 

поліпшити кейс. 

Етап 8. Підготувати методичні рекомендації з використання кейсу. Розробити завдання для  

учнів і можливі запитання для дискусії та презентації кейсу, описати передбачувані дії учнів і 

викладача в момент обговорення кейсу. 

Основні методичні варіанти реалізації методу кейсів подано у таблиці 2. 

Таблиця 2 

ВАРІАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ КЕЙСІВ 

 
МЕТОД 

 
ПІЗНАННЯ ПРОБЛЕМ 

 

ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ 

ВИРІШЕННЯ 

 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ/ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

Метод навчання 

за допомогою 

ситуаційних 

вправ 

(Case-study 

method) 

Основне завдання: 

аналіз прихованих 

проблем 

Інформація надається За допомогою наданої 

інформації 

розробляються 

варіанти вирішення 

проблеми і 

приймаються 

відповідні рішення 

Порівняння власного 

рішення із рішенням, яке 

було прийняте в дійсності 

Метод проблем-

них ситуацій 

(Case-problem 

method) 

Проблеми чітко названі Інформація надається Основне завдання: 

розробка за допомогою 

названих проблем і 

наданої інформації 

варіантів вирішення і 

прийняття рішення 

Можливе порівняння 

власного рішення із рішен-

ням, яке було прийнято в 

дійсності 

Метод ситуацій-

випадків (Case-

Incident Method) 

Інформація надається 

неповна 

Основне завдання: 

самостійне отримання 

інформації 

  

Метод визначе-

них проблем 

(Stated-problem 

method) 

Проблеми називаються Інформація надається Наводяться готові 

рішення з обґрунтуван-

ням: можливий пошук 

додаткових 

альтернатив 

Основне завдання: 

оцінка (критика) прийнятих 

рішень 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ 
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