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Тренiнговi форми роботи в процесi навчання та 

виховання учнів 

 
Iснує думка, що робота з однiєю конкретною людиною менш ефективна, 

анiж вплив на групу людей. По-перше, робота з групою значно заощаджує час. 

По-друге, груповий ефект швидше пiддається впливу, тому поставленої мети 
досягти легше. У групi проходить взаємонавчання: її члени мають можливiсть 

дискутувати один iз одним, обмiнюватися досвiдом,  знаходити правильнi рiшення. 
Види групової роботи можуть бути рiзними: лекцiя, семiнар, моделювання й 
тренiнги.  

Тренiнги – це нова форма групової роботи, яка виникла в 50-тi роки 
минулого столiття як метод клiнiчної психологiї. Сьогоднi тренiнговi методики 

можна успiшно використовувати в шкiльному навчаннi у процес i викладання 
деяких предметiв, під час проведення виховних заходiв та в позашкiльнiй освiтi. 

Адже використовуючи тренiнги, ми зможемо забезпечити високу пiзнавальну 
активнiсть дiтей в оволодiннi необхiдними практичними знаннями та 

комунiкативними вмiннями. На тренiнгових заняттях запрошуємо дiтей сiсти в 
коло й обмiнятися думками. Багатьом пiдлiткам важко зосередитися на навчанні. 

Вiдчуття "самотностi" може пiдштовхнути дiтей до компанiй, нормою в яких є 
вживання алкоголю, наркотикiв, насилля та iншi протиправнi дiї. Тренiнговi 

заняття допомогають усвiдомити цiнностi й прiоритети, наставити дiтей на 
правильний шлях, навчити уникати невиправданих ризикiв. За допомогою 
тренiнгiв ми можемо навчити дiтей долати стреси, протистояти соцiальному тиску. 

В умовах iнтенсивного навчального процесу важливо вмiти розподiляти час  на 
навчання та вiдпочинок. Тренуючи навички вiдмовами, вчимо їх пiдвищувати 

стiйкiсть до пропозицiй, якi можуть спричинити проблеми. 
Тренiнговi заняття допомагають жити у свiтi без насилля. Навчають учнiв 

спiлкуватися й розумiти один одного, допомагають їм набути досвiду мирного 
розв’язання конфлiктiв i пошуку компромiс iв. Пробуджують в дiтей iнтерес  до 

того, що вiдчувають i як думають iншi люди, розвивають у них толерантнiсть, 
спiвчуття та милосердя. 

На заняттях дiти вчаться приймати рiшення й дiяти з позицiй здорового 
глузду. Розвивають навички критичного мислення, вчаться всебiчно аналiзувати 

ситуацiї, зважують альтернативи, робити вибiр i брати на себе вiдповiдальнiсть за 
його наслiдки. 

Тренiнги вселяють у дiтей надiю, розвивають навички самооцiнки, 
найбiльше допомагають тим школярам, якi змушенi дорослiшати в складних 



життєвих обставинах. На заняттях вчимо дiтей захисту вiд негативного впливу 
оточення, яке щодня нагадує про вiдсутнiсть життєвої перспективи. 

Тренiнг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь i творчу  
взаємодiю учасникiв з учителем. Термiн «тренiнг» походить вiд англiйського «tо 
trаin» – навчати, тренувати. Це запланований процес, призначений надати, 

поновити знання та навички й перевiрити певнi ставлення, погляди, переконання, 
поведiнку з метою їхньої змiни чи оновлення. 

Основнi принципи тренiнгу: 
- спiвпраця, вiдкритiсть, активнiсть, вiдповiдальнiсть; 

- iнтенсивне засвоєння знань чи їх уточнення; 
- позитивнi цiнностi, ставлення, iдеали; 

- новi умiння та навички. 
Тренiнг – це нова форма органiзацiї освiтнього процесу, вiн не схожий на 

традицiйнi уроки. На тренiнгу втрачають силу багато правил, яких учнi звикли 
дотримуватися в школi (вставати, коли вiдповiдаєш; сидiти за партами; не 

перес iдати). Головними правилами тренiнгу, якi приймаються самими учасниками, 
– бути доброзичливими, толерантними та активними. 

Тренiнг, як форма педагогiчного впливу,  передбачає використання активних 
методiв групової роботи. Характерними рисами тренiнгiв є: 

- наявнiсть чiтко визначеної групи учасникiв (10–15 осiб); 

- у тренiнгах усе вiдбувається й обговорюється тут i тепер, без домашнiх 
завдань i попередньої пiдготовки; 

- переважає активнiсть учасникiв групи та їхнiй особистий досвiд; 
- заняття  спрямованi на розумiння практичного досвiду учасникiв та групи;  

- використання активних та iнтерактивних методiв роботи.  
Тематика тренiнгу повинна бути максимально наближена до проблем 

учасникiв. Щоб реально вплинути на свiдомiсть i поведiнку учнiв, потрiбно 
врахувати рiвень їхнього актуального  розвитку й завдання на майбутнє. Дiтям 

важко усвiдомити, що саме негативно впливає на ефективнiсть дiяльностi.  
Тренiнгова група створює модель соцiальних стосункiв, де вiдбувається вiдверте та 

безпечне спiлкування. Це дає учасникам можливiсть випробовувати свої звичнi 
стереотипи та отримати вiдверту iнформацiю щодо себе. Створити вiдповiдну 
атмосферу в групi та побудувати систему проблем i запитань – це основнi завдання 

тренера.  
Iснують рiзнi види тренiнгiв: комунiкативнi, особистiсного росту, 

соцiально-педагогiчнi, психологiчнi, соцiально-просвiтницьк i. Під час  викладання 
шкiльних предметiв проводять соцiально-просвiтницькi тренiнги, основна мета 

яких – надання учасникам та усвiдомлення ними соцiально важливої iнформацiї. 
Пiд час  просвiтницького тренiнгу учнi отримують повну iнформацiю, розширюють 

знання, проходить процес  формування цiнностей i переконань, напрацювання 
практичних умiнь i навичок. 

Щоб допомогти дiтям, якi вiдчувають труднощi в спiлкуваннi, успiшно 
соцiально-психологiчно адаптуватися, проводять соцiально-психологiчнi й 

психологiчнi тренiнги. В групi вiдбувається не тiльки процес самопiзнання, 
саморозкриття, але й виникає можливiсть отримати зворотний зв'язок з учасниками. 



У курс i середньої школи тренiнги успiшно використовуються в процесі 
викладання основ здоров’я, курсу «Уроки для стiйкого розвитку», під час 

проведення позаурочних заходiв та виховних годин. 
Допустимою нормою проведення тренiнгiв є не бiльш як 20 % часу в 

шкiльному розкладi. 

Для повноцiнного навчання й виховання сучасних дiтей замало традицiйного 
уроку. Час вимагає чогось нового, незвичного. I такою новизною може стати 

тренiнг. Така форма організаціїосвітнього процесу зближує дiтей, спонукає їх до 
працi, дає можливiсть повiрити у власнi сили, долає iнертнiсть, небажання 

працювати, навчає правилам спiлкування, вмiнню висловлювати свою думку, 
вiдстоювати власну позицiю. Крiм того, під час групового навчання вiдсоток 

засвоєння навчального матерiалу досить високий, тому що здiйснюється принцип 
«навчаючись – вчуся». Рефлекс iя, яка проводиться пiсля кожної вправи тренiнгу, 

сприяє розумiнню значимостi отриманих знань, вчить застосовувати набутi знання 
практично. 

На тренiнгах рiвноправно працюють усi, байдужих немає.  Дiти, як i гарно 
навчаються, стають лiдерами. Деякi учнi дiстають можливiсть зайняти активну 

позицiю, намагаються спробувати себе в ролi лiдера, а це пiднiмає рiвень 
самооцiнки, викликає бажання пiдвищити рiвень своїх знань, стати кращим. Дiти, 
яким навчання дається важко, на тренiнгах не вiдчувають себе зайвими, адже в 

групi вони виконують посильнi завдання, до їхнiх думок i пропозицiй 
прислухаються, вони включаються в обговорення. Рухливi дiти можуть 

порухатися, побiгати, пострибати, перес iсти на iнше мiсце, що забороняється на 
традицiйних заняттях. «Балакунам» дається можливiсть поговорити, тому що на 

тренiнгах не мовчать, а 70–80 % розмов стосуються заданої теми. 
Технiки, що використовуються пiд час занять тренiнгу, багато, але можна 

видiлити найкращi. 
Мозковий штурм. Використовується для стимуляцiї висловлювань дiтей по 

темi або питанню. Учасникiв просять висловити iдеї або думки без будь-якої 
оцiнки або обговорення цих iдей або думок. Iдеї фiксуються ведучим на ватманi 

або дошцi, а мозковий штурм триває доти, доки не починають виснажуватися iдеї 
або скiнчиться вiдведений для мозкового штурму час. 

Групова дискусiя – це спос iб органiзацiї спiльної дiяльностi учасникiв пiд 

керiвництвом провiдного з метою вирiшити груповi завдання або впливати на 
думки i установки учасникiв в процес i спiлкування. Використання методу 

дозволяє: 
- дати учасникам можливiсть побачити проблему з рiзних сторiн; 

- уточнити персональнi позицiї i особистi точки зору учасникiв; 
- послабити прихованi конфлiкти; 

- виробити спiльне рiшення групи; 
- пiдвищити активнiсть роботи учасникiв дискусiї; 

- пiдвищити iнтерес учасникiв до проблеми i думки iнших; 
- задовольнити потребу дiтей у визнаннi i повазi одногрупникiв. 

Рольове моделювання. 
Рольове моделювання може здiйснюватися у формi драматичних вистав, 



рольових iгор, телевiзiйних шоу тощо. У цих видах дiяльностi пiдлiтки тренують 
соцiально бажану поведiнку на очах у ведучого. За рахунок включення в активну 

дiяльнiсть вони зазвичай зацiкавленi в рольовому моделюваннi. Учасники 
намагаються дiяти так, як в реальному життi, або так, як вони хотiли б дiяти в 
реальностi. 

Вправи - енергiзатори. 
Учасники в ходi спiльної дiяльностi перiодично вiдчувають зниження енергiї. 

Засобом подолання спаду енергiї може служити вправа-енергiзатор (рухлива гра), що 
сприяє активiзацiї рiзних аналiзаторiв i актуалiзує рiзнi здiбностi пiдлiткiв. 

Робота на тренiнгових заняттях згуртовує дiтей. Вони краще пiзнають один 
одного. Навiть тi, що декiлька рокiв навчаються разом в одному класi, дiзнаються про 

своїх друзiв багато нового. Дiти вiдкриваються з позитивної сторони не тiльки перед 
ровесниками, але i перед учителем. Iнколи можна й не пiдозрювати, що тi дiти, якi 

постiйно мовчать, є добрими, чуйними й творчими душами. На тренiнгах зникають 
стереотипи, тому всi почувають себе комфортно. 

Саме в дружньому колi, за пiдтримки позитивно налаштованих учасникiв, вс i 
дiти вiдчувають, що вони особистості. Можливо, саме тут у когось вперше виникло 

бажання висловити свою думку, а не сидiти, чекаючи дзвiнка з уроку. Можливо, саме 
тут, на тренiнгу, працюючи разом iз товаришами, хтось позбувся важкого душевного 
тягаря, а хтось знайшов друга чи однодумця. Адже в колi ми вчимо дiтей слухати 

iнших, розвиваємо почуття емпатiї та толерантностi. Тренiнговi заняття допомагають 
долати конфлiкти, разом вирiшувати складнi проблеми, аналiзувати життєвi ситуацiї, 

робити висновки. 
Тренiнги знiмають всi тi негативи, якi накопичуються в дiтей за шкiльний 

трудовий день. Вони дають заряд енергiї та багато позитивних емоцiй. Тому тренiнги 
дiти вiдвiдують iз задоволенням. 

Принципи тренiнгової роботи базуються на гуманiстично спрямованому та 
демократичному пiдходi. 

Основнi принципи тренiнгу: 
1. Учасники тренiнгової групи та її ведучий беруть добровiльну участь у 

роботi групи.  
2. Усi учасники тренiнгу мають однаковi права й обов’язки. 
3. Робота тренiнгових груп вiдрiзняється вiд iнших форм навчання, зокрема 

лекцiй. Учасники спрямовують свої зусилля на отримання максимуму 
знань, практичних навичок, емоцiйно-чуттєвого досвiду. 

4. Учасники повиннi дотримуватися дослiдницької позицiї, тренер не оцiнює 
їхню роботу.  

5. Тренер переконує ус iх учасникiв, що певна iнформацiя, яку вони 
отримують на тренiнгу, носить особистiсний характер. Обговорення її 

поза групою порушує принципи i правила тренiнгової дiяльностi. 
Для тренiнгу характерне високе емоцiйне напруження, дiти щиро переживають 

за те, що вiдбувається в групi. Це допомагає їм налаштуватися на вiдверте спiлкування. 
Тренiнг активiзує i iнтелектуальнi аналiтичнi процеси. Головна форма такої 

iнтелектуальної дiяльностi – групова дискус iя, яка використовується протягом усiх 
занять. 



Тренiнг дає учасникам змогу практично застосувати отриманi знання, 
перетворивши їх на вмiння. Тому тренiнговi форми роботи активнiше  

застосовують у сучасних системах навчання. 
У кожної форми роботи є свої переваги та недолiки. Так i тренiнговi заняття 

мають свої переваги та недолiки. 

Переваги: 
- активнiсть групи; 

- поєднання iнформацiї та емоцiйного ставлення до неї; 
- пiдвищення рiвня мотивацiї; 

- здатнiсть групи до колективного мислення та прийняття рiшень; 
- практична перевiрка та закрiплення отриманих знань. 

Недолiки тренiнгу: 
- ця форма непридатна для подолання великого обсягу суто теоретичного 

матерiалу (формул, iсторичних вiдомостей тощо); 
- має бути вiдносно невеличка група; 

- теоретична пiдготовка членiв групи має бути однакова. 
Тренiнги дуже подобаються дiтям,  пiд час  їх проведення можна навчитися й 

збагнути набагато бiльше, нiж пiд час  звичайного уроку. 
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