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Сучасний урок, як теоретичного, така і практичного навчання – це далеко 

не одноманітна та єдина структурно-змістова схема. Тому, кожний педагог 

визначає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні, 

відповідають тій парадигмі, якій він віддає перевагу в роботі. 

 Урок – це місце, де відбуваються процеси навчання, виховання та розвитку 

особистості. 

Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками 

відрізок навчально-виховного процесу. Водночас – це дзеркало загальної 

педагогічної культури викладача, мірило його інтелектуального скарбу, показник 

його кругозору, ерудиції. 

Василь Олександрович Сухомлинський вважав, що урок повинен викликати 

позитивний емоційний настрій і почуття задоволеності роботою. 

У методичній літературі визначаються чотири блоки вимог до сучасного уроку: 

 1. Загальнопедагогічні вимоги; 

 2. Дидактичні вимоги; 

 3. Психологічні вимоги; 

 4. Гігієнічні вимоги. 

Процес навчання являє собою процес управління, впливу на педагогічну 

систему, організацію знань. Для успішного його здійснення у педагогічній науці 

розробляються моделі, що сприяють оптимальному управлінню в педагогічних 

системах. Нові форми навчання розвивають нові відношення між викладачем і 

студентом, нові суб'єкт-суб'єктні стосунки. Саме групова форма роботи, що 

набула популярності у вищій школі, сприяє особистісно-зорієнтованому 

навчанню.  

Педагогічна технологія – це систематичне втілення на практиці заздалегідь 

спроектованого навчально-виховного процесу. Відмінністю педагогічних 

технологій від будь-яких інших є те, що вони сприяють більш ефективному 

навчанню за рахунок підвищення інтересу та мотивації до нього учнів (Володимир 

Павлович Беспалько).  
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 Педагогічну технологію можна розглядати як впорядковану систему дій, 

виконання яких призводить до досягнення поставленої мети (Таманчук Н.), або як 

системний метод створення, впровадження і визначення цілого процесу 

викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів 

(ЮНЕСКО). Отже, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує 

раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, які 

застосовуються у навчанні, і як реальний процес навчання.  

 Назва. Ігрові технології 

Автори-розробники – Д. Ельконін, В. Коваленко, Б. Нікітін, П. Підкасистий, 

М. Стронін та інші. 

Суть. Технологія за своєю суттю є поліваріативна. Вона може реалізуватися 

за технологічними схемами Д. Ельконіна, Б. Нікітіна, П. Підкасистого, 

М. Строніна, М. Шуть та інших, використовуватись у процесі навчання дітей 

різних вікових груп. Як зазначає Г. Селевко, гра як вид навчальної діяльності в 

умовах конкретної ситуації спрямована на засвоєння соціального досвіду, у якому 

формуються й удосконалюються вміння і навички учнівського самоуправління. 

Структура гри як діяльності включає: цілепокладання (уміння поставити 

мету, завдання), планування (уміння передбачити розвиток подій, дійових 

процесів, операцій), реалізацію цілей (уміння реалізувати ігровий задум), аналіз 

отриманих результатів (уміння проаналізувати набутий ігровий досвід). 

Мотивація ігрової діяльності забезпечується добровільністю включення в гру, 

можливістю вибору й елементами змагальності, що сприяє задоволенню потреб у 

самоствердженні та самореалізації учнів як суб’єктів учіння.  

У навчанні старшокласників використовуються різні модифікації ділових 

ігор: імітаційні, операційні, рольові ігри, діловий театр, психо- і соціодрама. 

Технологія ділової гри представлена наступними етапами (за Г. Селевко): 

Етап підготовки: 
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      розробка гри: написання сценарію; укладання плану ділової гри; загальний 

опис гри; зміст інструктажу; підготовка матеріального забезпечення; 

      вхід у гру: постановка проблеми, цілей; умови, інструктування; регламент, 

правила; розподіл ролей; об’єднання у групи; консультування. 

Етап проведення: 

      групова робота над завданням: робота з джерелами; тренінг; мозковий 

штурм; “комунікативна атака”. 

      міжгрупова дискусія: виступи груп; захист результатів; правила дискусії; 

робота експертів. 

Етап аналізу та узагальнення: 

      висновки з гри; аналіз, рефлексія; оцінка і самооцінка роботи; висновки і 

узагальнення; рекомендації. 

Прогнозовані результати: розвиток суб’єктності школяра, процесів 

саморегулювання та самоуправління власною навчальною діяльністю. 

З історії розвитку методики тренінгу 

Упродовж XX століття тренінг як засіб адаптації людини до професійної 

діяльності, перепрограмування поведінки та діяльності людини отримав широке 

визнання і впровадження у різні сфери людської діяльності. Сьогодні добре 

відомий досвід Лейпцигської (Манфред Форвег, Традель Альбер), Талліннської 

(X. Міккін), Ленінградської (Л. Петровська, Ю. Ємельянов, С. Макшанов) шкіл. У 

1993 році у Санкт-Петербурзі був створений Інститут Тренінгу, який розробив 

дворічну програму підготовки спеціалістів та п'ятнадцятиденну програму 

методичної підготовки, що сьогодні є популярною серед молоді. 

Термін "тренінг" (з англ. train, training) має низку значень: навчання, 

виховання, тренування, дресирування. Існує багато визначень цього поняття. 

Однак Ю. Ємельянов розглядає тренінг як групу методів, спрямованих на 
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розвиток здібностей до навчання та оволодіння будь-яким складним видом 

діяльності. 

Тренінг визначається і як засіб перепрограмування моделі управління 

поведінкою та діяльністю, що вже існує в людини. Сьогодні існує декілька видів 

тренінгу: тренінг партнерського спілкування, тренінг сензитивності, тренінг 

креативності, що пов'язані з психогімнастичними вправами, психологічні 

тренінги; тренінги особистого зростання, які націлені на формування та роз-

виток умінь, навичок і настанов ефективного спілкування. 

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

видів педагогічної діяльності; виховання особистісного ставлення до складових 

майстерності педагога.  

Завдання полягає у формуванні: 

-  умінь організації позитивної міжособистісної взаємодії у спільноті; 

- нових знань стосовно майбутньої професії; 

- умінь і навичок виконання різних видів педагогічної діяльності у 

стандартних і нестереотипних навчально-виховних ситуаціях; 

- умінь критичного і творчого мислення у процесі вирішення професійних 

завдань; 

- умінь аналізу і вибору педагогічних дій у навчально-виховних ситуаціях; 

- особистісних суджень, оцінок стосовно майбутньої професії; 

- навичок роботи у команді.  

Що таке тренінг? 

Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і 

творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. 

Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, 

відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і 

переконань. Отже, у педагогіці співробітництва і розвивального навчання тренінг 

– це: 

1. Нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність). 

2. Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення). 
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3. Позитивні цінності, ставлення, ідеали. 

4. Нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, 

роботи в команді, уміння надавати й отримувати допомогу, аналіз 

ситуацій і прийняття рішень).  

   Ось, що кажуть учні про тренінг в ході мозкового штурму, називаючи ознаки 

тренінгу: 

«Тренінг не схожий на уроки». 

«Тренінг – це те, що відбувається у школі». 

«На тренінгу учні не сидять за партами». 

«На тренінгу немає жорсткої дисципліни». 

«На тренінгу всі добровільно дотримуються правил». 

«Тренінг – це те, що відбувається під керівництвом тренера». 

«На тренінгу можна на рівних спілкуватися з тренером». 

«На тренінгу можна багато чого навчитися». 

«На тренінгу не треба вчитися». 

Ці думки на перший погляд є суперечливими. Однак усі вони яскраво 

характеризують процеси, що відбуваються на тренінгу. Адже хоча тренінг є 

формою організації навчального процесу, він не схожий на класичні уроки. 

На тренінгу втрачають силу багато правил, яких учні звикли дотримуватися в 

школі (вставати, коли відповідаєш; сидіти за партами; не пересідати). Однак ця 

форма роботи має свої правила. Перше з них – учасники самі виробляють і беруть 

добровільне зобов’язання дотримуватися певних правил (не запізнюватися, не 

перебивати, бути доброзичливим, толерантним, активним). 

Учні справді не сидять за партами, вони сідають півколом або колом, щоб 

добре бачити одне одного і вчителя, який сидить поруч. 

Педагог, якого найчастіше називають тренером, не домінує, а лише 

спрямовує діяльність групи. Для цього, наприклад, існує правило, що на тренінгу 

всі звертаються один до одного на ім’я, це допомагає налагодити контакт з 

групою й усунути психологічні бар’єри. 
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Тренінг як форма педагогічного впливу передусім передбачає використання 

активних методів групової роботи (наприклад, рольових ігор). 

Саме тому тренінги дуже подобаються дітям і створюють у них відчуття 

свята, хоча під час їх проведення можна навчитися і збагнути набагато більше, 

ніж під час класичного уроку. 

Структура тренінгу 

 

Вступна частина тренінгу передбачає вирішення таких завдань: 

 оцінка рівня засвоєння матеріалу попереднього тренінгу (отримання 

зворотного зв’язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування (що 

найбільше запам’яталося чи сподобалося на минулому тренінгу) або 

перевірки домашнього завдання; 

   актуалізація теми поточного тренінгу і виявлення очікувань; 

  створення доброзичливої і продуктивної атмосфери (цей етап називають 

загальним терміном «знайомство». Він проходить у формі 

самопрезентації  чи взаємопрезентації учасників тренінгу; 
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   підтримання демократичної дисципліни у формі прийняття, уточнення 

або повторення правил групи.   

Основна частина тренінгу – кілька тематичних завдань у поєднанні з 

вправами на зняття м’язового і психологічного напруження. 

В основній частині тренінгу іноді виділяють теоретичний і практичний 

блоки. Проте цей поділ є досить умовним. Адже знання (як уміння та навички) на 

тренінгу здобуваються у процесі виконання практичних завдань (міні-лекції у 

формі бесіди, презентації, взаємонавчання, робота в групах). 

Заключна частина тренінгу охоплює: 

  підведення підсумків; 

   отримання зворотного зв’язку за тематикою поточного тренінгу; 

  релаксацію і процедури завершення тренінгу. 

Зміст тренінгу 

Форма проведення тренінгу має суттєве значення, однак головним є його 

зміст.  

Щоб реально вплинути на свідомість і поведінку учнів, зміст тренінгу повинен: 

  бути ретельно спроектованим; 

  максимально наближеним до потреб і проблем учасників; 

  враховувати рівень їх актуального розвитку і завдання найближчого 

розвитку; 

  орієнтуватися на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є 

основою позитивної поведінки; 

  обговорювати делікатні теми не ізольовано, а в контексті інших важливих 

проблем. 

 

Інноваційні методи активного навчання використовуються для тренування та 

розвитку творчого мислення учнів, формування в них відповідних практичних умінь 

та навичок. Вони стимулюють і підвищують інтерес до занять, активізують та 

загострюють сприймання навчального матеріалу.  



 9 

Нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має 

нетрадиційну структуру. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, 

методику проведення таких занять. Найпоширенішими типами нетрадиційних 

уроків є: уроки-ділової гри, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, 

комп'ютерні уроки, театралізовані уроки, уроки з груповими формами роботи,  

уроки, які ведуть учні, уроки-конкурси, уроки-тренінги або тренінги тощо . 

Урок-тренінг – це одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших; 

спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент для формування умінь 

і навичок; форма розширення досвіду .   

Урок-тренінг і традиційні форми навчання мають суттєві відмінності у методиці 

проведення. Традиційне навчання більш орієнтоване на правильну відповідь, і за 

своєю суттю є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг, 

перш за все, орієнтований на запитання та пошук. На відміну від традиційних 

тренінгові форми навчання повністю охоплюють весь потенціал учня професійного 

навчального закладу: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та 

інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. 

Звичайно, традиційна форма передачі знань не є сама по собі чимось негативним, 

проте у світі швидких змін і безперервного старіння знань традиційна форма 

навчання має звужені рамки застосування. 

Так само, як і будь-яке навчальне заняття, урок-тренінг має певну мету, якою 

можуть бути: інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних 

навичок та умінь; опанування нових технологій у професійній сфері; зменшення 

чогось небажаного (проявів поведінки, стилю неефективного спілкування, 

особливостей реагування тощо); зміна погляду на проблему; зміна погляду на 

процес навчання, аби зрозуміти, що він може давати наснагу та задоволення; пошук 

ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем тощо. 

Отже, інноваційне навчання у вигляді уроку-тренінгу має чітко структуровану 

основу. А інноваційні методи, що застосовують під час проведення тренінгу, 

передбачають використання системи прийомів, спрямованої головним чином не на 
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повідомлення готових знань, а на організацію умов для самостійного одержання 

знань у навчальному закладі. 

Навчання – найкраща у світі гра й розвага.  

Усі діти народжуються з таким переконанням і  

живуть з ним, поки ми не вдовбемо їм у голову,  

що це важка й неприємна праця."  

Джанет Вос  

Скажи мені – і я забуду. 

Покажи мені – і я запам’ятаю. 

Дай мені діяти самому – і я навчуся. 

 Китайська мудрість  

За оцінками психологів школяр запам’ятовує 10% читаючи; інформацію: 

обговорюючи - 70%•, 26% - слухаючи; 90% - обговорюючи при спільній 

діяльності;•30%-  розглядаючи; 95% -  навчаючи інших, 50% - слухаючи і 

розглядаючи. Тому дуже важливо в процесі навчання використовувати такі 

форми роботи, які б спонукали до обговорення, до дії і до навчання інших. 

Найефективнішою на сьогодні є технологія ООЖН   

Урок-тренінг - основна форма реалізації технології ООЖН - освіта на 

основі життєвих навичок (соціально- психологічної компетентності)  при 

викладанні. ООЖН – це синтез найуспішнішого педагогічного досвіду і 

досягнень психологічної науки. Її відмінність від традиційних методів 

виховання в тому, що формування особистої системи цінностей відбувається 

не шляхом моралізаторства, а завдяки добровільному прийняттю через 

усвідомлення їх реальної користі. Перевага надається інтерактивним, а не 

інформативним формам навчання. Широко застосовуються тренінги, або 

елементи тренінгів.  

Популярним сьогодні є такий засіб тренінгу як сторітеллінг, який вже 

понад сотню років відомий у Великобританії та США. Це усний переказ відомої 

казки, анекдота, пригоди, у якому версія оповідача відрізняється від оригіналу. 

Вважається, що така інтерпретація відомого сюжету стимулює уяву, формує 

основи літературного смаку, виконує важливу роль у становленні особистості 

учнів та їх соціальної адаптації. 
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У тренінгу досить поширеним є використання рольових ігор. Кожен 

тренер може застосовувати сюжети вже відомих ігор або для кожної групи 

створювати нові. 

Ще одним засобом тренінгу є кокологія (від япон. кокоро – “свідомість”, 

“дух”, “душа”, “відчуття” і грецьк. логос – “вчення”) – низка психологічних 

ігор, призначена для того, щоб розкрити емоційні та поведінкові особливості 

учасника гри («День народження», «Екзамен», «Синій птах» тощо). 

Насамперед, тренінгові вправи допомагають розвивати у студентів педа-

гогічні здібності та вміння оволодівати таким складним видом діяльності, як 

діяльність учителя. Впровадження тренінгових вправ на заняттях допомагає 

практично відтворити комунікативні вміння педагога, що неможливо на 

звичайних практично-семінарських заняттях, готує студента до викладання 

конкретної дисципліни в аудиторних умовах. Тому, тренінг можна вважати новою 

технолотією у навчальному процесі, яка адаптує майбутніх педагогів до професії. 
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