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Персоніфікація технологічної підготовки педагога –  

запорука їх успішного творчого та професійного зростання 

                 

 «Відкрити у кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, 

інтелектуально-повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим у практичній 

роботі»: так  понад 50 років назад ставив питання відомий педагог В.О.Сухомлинський, 

але на сьогодення воно є і залишається актуальним. Сучасний педагог — це людина з 

високим ступенем соціальної активності й громадянської відповідальності за якість і 

результативність власної роботи. Їй притаманні професіоналізм, висока науково-

теоретична і методична, психолого-педагогічна, теоретична і практична підготовка.  

Але, педагог, який прийшов до закладу, не завжди має фахову або педагогічну 

освіту і тому, на перших професійних кроках постають проблеми різного характеру: 

незнання нормативно-методичної бази, психолого-вікових особливостей дітей, сучасних 

методик, форм та прийомів навчання тощо. Особливо це стосується позашкільної освіти, 

так як вищі навчальні заклади не готували педагогів позашкілля. І сучасність ставить 

перед педагогом нові вимоги згідно оновленому змісту освіти. Все вищезазначене 

визначає актуальність даної проблеми – технологічної підготовки педагога. 

На сьогодення існує необхідність пошуку і створення умов оптимального розвитку 

особистості. Забезпечення якості освіти неможливо без удосконалення професійної 

підготовки педагога. Саме тому, персоніфікація технологічної підготовки педагога – 

стратегічна мета методичної роботи закладу. Персоніфікація в сучасній педагогіці 

визначається як особлива форма організації освітнього процесу, що розглядає 

індивідуальні особливості педагогів, що навчаються; як фактор розвитку пізнавальної 

активності індивіду; як засіб побудови індивідуального освітнього маршруту. 

Професійне зростання педагога здійснюється за умови чіткої 

структурованості, послідовності та системності методичної роботи, а саме: запланованих 

методичних заходів, дієвої взаємодії всіх підрозділів і ланок та форм роботи з колективом 

над реалізацією науково-методичної проблеми. В зв’язку з цим розроблено і запроваджено 

модель структурно-функціонального внутрішнього управління методичною роботою, яка 

допомагає спрямувати діяльність всього педагогічного колективу на вирішення 

проблемної теми закладу. Результативність вирішення даного питання безпосередньо 

залежить від формування у педагогів мотивації до активної творчої діяльності. 

Формування у педагогів мотивації до активної творчої діяльності 

підпорядковується багатьом факторам, а саме: створення умов в закладі для розвитку і 

саморозвитку працівників, створення творчого середовища, формування здатності до 

пошукової і дослідницької діяльності тощо. Розрізняють фактори внутрішні, ті, що 

безпосередньо залежать від співробітника: фізичні, психологічні, психічні, духовні, 

матеріальні тощо та зовнішні, які залежать від умов, середовища, особливостей організації 

навчально-виховного процесу, науково-методичного забезпечення, активності колективу в 

цілому тощо.  

Дослідниками та науковцями встановлена своєрідна одиниця виміру старіння знань 

фахівців «період напіврозпаду компетентності». Тобто через півтора роки половина 

технологічних знань стає непотрібною, через три роки – на ¾ і т.д. За статистичними 

даними, норма старіння професії в індустріально розвинених країнах складає приблизно 8 

років, а в деяких галузях – 5 років. Щорічно знецінюється 20-30% знань кожного 

спеціаліста. Тому дуже важливим є постійне підвищення методичної культури педагогів, 

їх професійної майстерності, набуття нових знань, збагачення, поширення та поглиблення 

вже набутих. 

Робота з молодими спеціалістами або малодосвідченими (новоприбулими) 

педагогами є одна з найважливіших ланок  структури методичної роботи навчального 

закладу (чи то школа, чи то позашкільний заклад). Адже формування і становлення 



 

 

молодого педагога відбувається у перші роки педагогічної діяльності. Від того, як 

поставлена робота у закладі з даною категорією працівників, залежить майбутнє педагога. 

  Перед  адміністрацією кожного закладу, психолого-методичною службою постає 

ряд запитань: 

     - Як допомогти  молодим  педагогам  не розчаруватися в обраній професії? 

    -  Як не допустити того,   щоб їх  відлякували перші невдачі, складності педагогічної  

праці, невміння психологічно ствердитися в цій  діяльності або в даному колективі, низька 

заробітна плата? 

    - Як допомогти педагогові знайти індивідуальний стиль творчої діяльності?  

    -   Як допомогти адаптуватися в нових умовах? 

Існує багато порадників для молодих спеціалістів, заповідей, пам’яток, настанов, 

але не існує такої таблетки, яка допоможе вилікувати усі хвороби разом. Багато років в 

навчальних закладах функціонують Школи молодого педагога, які вимушені складати 

плани наставництва, або співпраці, в яких прописуються певні заходи, і, які не завжди 

виконуються, тобто існують тільки на папері, бо так треба. Тому, ми поставили завдання – 

знайти таку форму навчання, яка буде корисною, цікавою та пізнавальною. 

До того ж, треба акцентувати увагу ще й на сучасні вимоги до педагогів. В першу 

чергу, педагог повинен бути лідером, оскільки тільки лідер виховає лідера; по-друге, 

педагог повинен бути особистістю, оскільки тільки яскрава, харизматична, творча 

особистість може бути цікава дітям; по-третє, педагог повинен бути професіоналом, 

оскільки тільки професіонал здатен донести знання до дитини. Тому, створена нами 

модель молодого педагога ЛІДЕР – ОСОБИСТІСТЬ – ПРОФЕСІОНАЛ охоплює всі 

сфери його діяльності. 

Все вищезазначене, обумовило створення Клубу професійного і особистісного 

зростання «Інсайт» для молодих і малодосвідчених спеціалістів, цілями якого є допомогти 

педагогу у розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання, ознайомлення з 

нормативно-правовою і методичною документацією; сучасними технологіями, формами, 

методами, прийомами  розвитку навчання і виховання дітей та підлітків; забезпечити 

психолого-методичний супровід професійного та     особистого зростання  педагогічних 

працівників, а також надати допомогу в адаптації та професійному становленні молодих 

педагогів. 

Клуб існує в закладі не перший рік, і зарекомендував себе як ефективний і 

сучасний засіб  навчання. Така форма організації навчання  передбачає вільне, 

невимушене, інтерактивне спілкування педагогів  в комфортних умовах, яка спонукає їх 

взаємодіяти, збагачуватися, розвиватися тощо. 

Планування роботи Клубу починається з вивчення потреб і проблем починаючих 

педагогів, вивченню запитів, інтересів, можливостей. На основі вивчення результатів 

анкетування складається модульна програма роботи Клубу за наступними напрямками: 

педагог – ЛІДЕР, педагог - ОСОБИСТІСТЬ, педагог – ПРОФЕСІОНАЛ. Програма 

розрахована на три роки (додаток 1). Щороку планується проведення по три заняття з 

кожного модуля (додаток 2).  

Звичайно, програма роботи Клубу не охоплює всі питання, які постають перед 

педагогами. Решта питань вирішується за рахунок індивідуального консультування, 

наставництва, стажування, самоосвіти, дистанційного навчання тощо. Також, для молодих 

і малодосвідчених працівників створено навчально-методичний посібник «Шпаргалка для 

молодих педагогів», яка містить цінні поради, зразки звітів, зразки конспектів занять, 

сучасні та нетрадиційні форми, методи та прийоми навчання, рекомендації до планування 

і написання планів-конспектів та багато іншого. 

Проведене анкетування серед педагогів дало змогу визначити напрямок роботи 

Клубу. 

 

 



 

 

Здатність педагогів до розвитку і саморозвитку 

Аналіз відповідей  респондентів свідчить про те, що 70% займаються саморозвитком 

систематично, 15% – періодично, 10%–  час від часу та 5% не дали відповіді на питання. 
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В чому полягає самоосвітня діяльність 

Педагоги вважають, що самоосвітня діяльність, перш за все, передбачає вивчення 

наукової та методичної літератури, інтернет-джерел (70%). Респонденти відмітили також 

необхідність вивчення досвіду своїх колег (45%). Найменше уваги педагоги приділяють 

практичній апробації особистих матеріалів (10%) та участі у колективних формах 

методичної роботи (15%). 
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Рівень мотивації до інноваційної діяльності 

Позитивним є той факт, що серед видів мотивації до  інноваційної діяльності переважає 

професійна мотивація: за визначенням  педагогів (60%) інноваційна діяльність приваблює 

тим,  що підвищується інтерес дітей до навчання. Більшість опитуваних також вважає, що 

у нововведеннях повніше реалізується  досвід та здібності педагога. Такі фактори як 

«повага з боку адміністрації та підвищення статусу серед колег» та «матеріальна 

винагорода» опинилися на останньому місці.  

 

 



 

 

Фактори, які сприяють упровадженню нових технологій 

Як показало дослідження, серед умов і факторів, які сприяють упровадженню нових 

технологій навчання, найбільш важливим є власна ініціатива й творчість (35%); 

самостійне опрацювання методичної літератури та курси підвищення кваліфікації 

отримали відповідно по 30 % і 20%, відвідування занять колег – 20%.  
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Внутрішні протиріччя 

      Основними внутрішніми протиріччями, які виникають при створенні або застосуванні 

нових ідей та технологій,   педагоги вважають такі:  ці ідеї важко реалізувати практично 

(50%) та немає впевненості, що нове принесе практичну користь (20%). Неминучі втрати 

часу для роботи по-новому, але ж немає компенсації за новаторські зусилля (10%) та 

невпевнені у своїх можливостях застосовувати нові технології  20% педагогів.  
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Отже, отримані результати анкетування визначили специфіку та тематику навчання 

молодих, новоприбулих і малодосвідчених педагогічних працівників. 

З метою виявлення результативності та якості навчання за програмою, можливої 

корекції змістовного матеріалу, порівняння отриманих результатів (до і після), прийняття 

ефективних управлінських рішень рекомендовано проведення вхідне й вихідне 

тестування. 

Отже, становлення педагога, зростання його професіоналізму та майстерності – 

поступовий багатоступеневий  процес. Досвід, набутий молодим, малодосвідченим або 



 

 

новоприбулим педагогом у Клубі професійного та особистісного зростання, може стати 

стартовим майданчиком для ефективного професійного зростання. Кропітка систематична 

робота з ними сприяє становленню фахівців сучасного рівня, які володіють 

найновітнішими методиками навчання та виховання.  

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновки: 

1. Системно-цільовий підхід до планування роботи з молодими (малодосвідченими, 

новоприбулими) педагогами ґрунтується на принципах всебічності змісту методичної 

роботи, актуальності, науковості, творчості, динамізму, гнучкості, практичної 

спрямованості. Чітке визначення мети, завдань методичної роботи забезпечує якісне 

підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів, сприяє формуванню  в них 

необхідних сучасному педагогові професійних якостей. 

2. Організація методичної роботи на діагностично-прогностичній основі допомагає 

визначити шляхи подолання перешкод у професійному становленні молодого педагога. 

3. Модернізація традиційних і впровадження нетрадиційних форм методичної 

роботи (ділові ігри, тренінги, диспути, «мозкові атаки», робота в групах та інші) сприяє 

залученню молодих фахівців до активної творчої діяльності. 

4. Персоніфікація технологічної підготовки молодого педагога до здійснення 

педагогічної діяльності створює необхідні умови для удосконалення їх професійної 

майстерності і поліпшення якості навчально-виховного процесу,  творчого зростання, 

самовдосконалення та саморозвитку, формування лідерських якостей. 

5. Використання ефективних форм роботи, освоєння, та впровадження 

перспективного педагогічного досвіду (відвідування навчальних занять, позакласних 

заходів майстрів педагогічної праці, проведення тижнів педагогічної майстерності, 

творчих звітів керівників гуртків-методистів, майстер-класів, творчих зустрічей тощо). 

6. Створення системи стимулювання творчої активності молодих педагогів 

(конкурс серед молодих педагогів, творчі звіти молодих педагогів, проведення відкритих 

занять тощо). 

Отже, якість підготовки фахових спеціалістів на початковому етапі має бути одним 

із ключових питань в організації методичної роботи у закладі. За молодими фахівцями – 

майбутнє нашої країни, якість освіти і, як результат, високі досягнення наших дітей. 

Також персоніфікація технологічної діяльності педагога важлива для його особистісного 

становлення і для формування професійної компетентності.  

Персоніфікованість – основа цілісності особистості педагога, самоактуалізації, 

саморозвитку, самовиховання, самонавчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

Програма  

Клубу особистісного та професійного зростання педагогів   

та їх психологічної підтримки «Інсайт» 

 

Категорія учасників: молоді педагоги, малодосвідчені, новоприбулі та всі бажаючі 

до самовдосконалення. 

Форма роботи: психологічні практикуми, тренінгові заняття. 

Мета програми: забезпечення  психолого-методичного супровіду професійного та 

особистісного зростання педагогічних працівників, а також допомога в адаптації та 

професійному становленні молодих (малодосвідчених, новоприбулих) педагогів, постійна 

психологічна підтримка педагогічних працівників. 

Завдання : 

1) підвищення психологічної компетентності педагогів у розв’язанні своїх завдань 

через формування навичок самопізнання, самовдосконалення та саморозвитку; 

2) формування життєвих навичок, потрібних для професійного здоров’я педагогів, 

профілактика «професійного вигорання»; 

3) сприяння особистісному зростанню педагогів; 

        4) створення комфортних умов для професійного навчання. 

Термін реалізації програми: термін навчання за програмою – 3 роки, протягом року 

-  3 заняття (по одному з кожного модуля), тривалість кожного заняття  - орієнтовно 2-2,5 

години. Кількість занять та час проведення можуть бути збільшені залежно від ступеня 

реалізації програмових завдань або за бажанням учасників. 

Очікувані результати:  

- професійна адаптація молодих, новоприбулих і малодосвідчених 

педагогів,  

- усвідомлення важливості отриманої інформації для подальшої роботи над 

собою;  

- збереження психічного здоров’я;  

- наявність позитивної картини світу;  

- зростання проявів активної життєвої позиції;  

- розвинуті навички впевненої та толерантної поведінки; 

-  висока науково-теоретична і методична, психолого-педагогічна, 

теоретична і практична підготовка; 

- гармонійність розвитку внутрішнього світу особистості педагога і його 

професійної діяльності. 

Актуальність проблеми: дослідження показують, що період професійної 

діяльності характеризується підвищеною напруженістю і тривожністю. Для педагогів 

початковий період  найважливіший в особистісно-професійному самовизначенні і 

саморозвитку як педагога. Від того, як мине такий період, залежить  чи реалізується 

педагог як фахівець чи залишиться він у сфері освіти, або ж знайде себе в іншій справі.  А 

також, потрібно враховувати педагогів з невеликим стажем роботи в професії, які вже 

мають ознаки «професійного вигорання» і долучати їх до  співпраці з психологом в межах 

дії цієї програми.  

     Робота психолога зі сприяння професійній адаптації педагога повинна бути 

орієнтована на відкриття внутрішніх ресурсів, підвищення рівня психологічної і, 

відповідно, професійної компетентності, оптимізацію професійних стосунків, 

актуалізацію процесів самоаналізу та саморозвитку педагога.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Структура занять: психологічні практикуми та тренінги включають пізнавальні 

блоки, інтерактивні ігри, дискусії, психокорекційні  вправи, рольові ігри, завдання з 

елементами арт-терапії, техніки релаксації та аутогенного тренування.    

 



 

 

План  

роботи  Клубу особистісного та професійного зростання педагогів   

та їх психологічної підтримки «Інсайт» 

 

 

Модулі Тема заняття Форма 

проведення 

Дата 

проведення 

Відповідальні 

                                                         1 рік навчання   

Я - особистість Гарний настрій – залог 

успішності. 

Психологічний 

практикум 

Жовтень Практичний 

психолог 

Методист 

Я - лідер Доброго дня….. Психологічний 

практикум 

Січень  Заст.директора з 

НВР 

Практичний 

психолог 

Методист 

Я - професіонал Етикет педагогічного 

спілкування 

Психологічний 

практикум 

Травень  Практичний 

психолог 

Методист 

2 рік навчання 

Я - особистість Навички 

партнерського 

спілкування 

 

Заняття з 

елементами 

тренінгу 

Жовтень Практичний 

психолог 

Методист 

Я - лідер «Як віртуозно долати 

конфлікт!» 

Як відстояти 

презентувати власну 

точку зору 

Психолого – 

методичний  

аукціон 

Січень  Практичний 

психолог 

Методист 

Я - професіонал Творчий портрет 

педагога. Де живе 

творчість! 

 Заняття з 

елементами 

тренінгу 

Травень  Заст.директора з 

НВР 

Практичний 

психолог 

Методист 

3 рік навчання 

Я - особистість Психічне здоров’я 

педагога 

(емоційні стани та 

методи саморегуляції) 

Заняття з 

елементами 

тренінгу 

Жовтень Практичний 

психолог 

Методист 

Я - лідер Виховуючи лідерів –

бути на висоті! 

Психологічний 

практикум 

Січень  Практичний 

психолог 

Методист 

Я - професіонал Як стати успішним 

педагогом! 

Заняття з 

елементами 

тренінгу 

Травень  Заст.директора з 

НВР 

Практичний 

психолог 

Методист 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №2 

 

Цикл занять з елементами тренінгу з педагогами   

за модульною програмою особистісного та професійного зростання  

Клубу «Інсайт» 

 

І блок занять – «Я – лідер» 

Тема:   «Виховуючи лідера – бути на висоті».        

 

Мета:  розкриття творчого потенціалу педагога, створення відчуття психологічної 

безпеки, гри, спонтанності, стимулювання до самоаналізу, педагогічної рефлексії  та 

мотивації до творчої діяльності педагога - лідера. 

 

Структура ігрового заняття «Виховуючи лідера – бути на висоті» 

 

№ Вид роботи Час 

(хв.) 

Короткий зміст Ресурсне забезпечення 

1 Привітання 

учасників  

Вправа «Осінній 

настрій». 

10 Привітання учасників 

Знайомство. 

Музичний супровід, фотоапарат. 

Інструкція, бейджі (малюнки) 

2 Мотиваційний 

компонент 

3 Повідомлення теми, 

мети, настроювання  

Музичний супровід, фотоапарат. 

3 Правила роботи на 

занятті  

2 Обговорення вправ та 

обмежень в спілкуванні 

під час роботи на занятті 

Пам’ятка «Правила на занятті» 

4 «Я радий тебе 

бачити, тому що…» 

5 Вправа на створення 

позитивної атмосфери 

Папір, ручки  

 

 

 

5 Вправа «Коло 

очікувань» 

5 Визначення очікувань, 

закріплення паперових 

фігурок- очікувань на 

плакаті. 

Інструкція, плакат«Коло 

очікувань», паперові , фігурки, 

фломастери. 

6 Мозковий штурм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Які якості вам, як 

педагогам, потрібні у 

вихованні та навчанні        

вихованців для того, 

щоб бути для них 

авторитетом. Чи 

важливо це для вас?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Перегляд презентації 

«Етапи розвитку та 

професійного 

становлення творчої 

особистості педагога» 

 

Ноутбук, проектор, відео-

матеріали презентації 

 

 

 

 



 

 

 Інформаційний блок  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старовинна притча  

про людину, яка 

вступає на 

педагогічний шлях. 

Лідерство – це… 

• Ознаки лідеров 

• Функції лідера 

• Типи лідерства 

• Якості 

притаманні 

лідеру. 

Пам’ятки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Вправа«Знайдіть 

своє джерело 

любові до дітей» 

 

5 Гра-розминка для 

підняття енергії 

учасників, зняття 

напруження, втоми.  

Інструкція 

8 Вправа «Який ти  

тип лідера» 

5 Учасники 

заслуховують 

характеристики типів 

лідерства, потім на 

аркушах пишуть свій 

тип та кидають лист у 

коробку.  Визначаємо, 

яких типів лідерів 

серед учасників 

зустрічі більше 

 

Інструкція, аркуші паперу, ручки, 

коробка, фотоапарат. 

9 Анкета «Лідер лі 

я?» 

 

10 Експрес-тестування 

педагогів на лідерські 

якості 

Бланки анкети, ручки 

10 Вправа «Вибори 

царя звірей» 

20 Сприяє розкутості, 

відкритості, розвиває 

уміння уважно 

слухати, чітко 

висловлюватися, бути 

ввічливим. 

 

Інструкція, фотоапарат. 

11 Вправа «Підтримка» 5 15 способів проявити 

підтримку 

Інструкція, фотоапарат. 

12 «Коло очікувань» 

Зворотній зв`язок 

Побажання 

учасникам 

«Формула успіху 

Вільяма 

Джеймса» 

 

10 

 

 

 

5 

Всі учасники 

висловлюють свої 

емоції про заняття, 

відбулась лі зміна  

настрою на кінець 

зустрічі порівняно з 

початком. 

Мотиваційна підказка 

Інструкція, плакат,олівці 

  

  



 

 

Хід заняття: 

Тривалість заняття: 1 год. 50хв. 

1. Привітання. Вправа «Осінній настрій» ( 10 хв.) 

Учасники передають емоцію осені, асоціюють себе з цією порою року.  

Педагоги красками малюють свій настрій, визначаючи свій емоційний стан сьогодні. 

Потім презентують свій малюнок – настрій і по черзі продовжують речення:  «Якщо би я 

був (ла) осінню, то ...»  

2. Мотиваційний компонент. Повідомлення теми, мети, настроювання на роботу на 

занятті ( 3 хв.). 

3.Правила роботи на занятті (2 хв.). 

Ознайомлення та прийняття правил роботи в групі. Обговорення прав та обмежень у 

спілкуванні під час роботи на занятті. Пам’ятка «Правила на занятті». 

4. Вправа «Я радий тебе бачити тому, що…» ( 5 хв.) на створення позитивної 

атмосфери. Участники по черзі продовжують речення. 

5. Вправа «Коло очікувань» (5 хв). 

Визначення очікувань,закріплення паперових фігурок- очікувань на плакаті. 

6. Мозковий штурм( 7 хв.) 

«Які якості вам, як педагогам, потрібні у вихованні та навчанні  вихованців для того, щоб 

бути для них авторитетом. Чи важливо це для вас?» 

Старовинна притча  про людину, яка вступає на педагогічний шлях. 

Просмотр презентації «Етапи розвитку та професійного становлення творчої 

особистості педагога » (3 хв.). Обговорення відео – матеріалу. 

Інформаційна частина ( 10хв.) 

• Лідерство 

• Ознаки лідеров 

• Функції лідера 

• Типи лідерства 

• Якості притаманні лідеру. 

7. Вправа «Знайдіть своє джерело любові до дітей» (5 хв.) 

Гра-розминка для підняття енергії учасників, зняття напруження, втоми 

8.  Вправа «Який ви тип лідера?»  

Учасники прослуховують характеристики типів лідерства, потім на аркушах пишуть свій 

тип та кидають лист у коробку. Ми визначаємо яких типів лідерів серед нас більше 

(обговорення результатів вправи). 

9. Анкета «Чи лідер  я?» (5 хв.). 

Учасники відповідають на 10 запитань та визначають рівень свого лідерства. За бажанням 

педагоги можуть озвучить свої результати (обговорення результатів тестування за 

бажанням). 

10. Вправа «Вибори царя звірей» (20 хв.). 

Кожний учасник стає претендентом на пост, але для цього йому необхідно зробити 

самопрезентацію, продумати свою передвиборчу платформу. За допомогою таємного 

голосування, підсумком цієї вправи буде обранно  царя звірей. 

11. Вправа «Підтримка» ( 5 хв.). 

12. Вправа «Коло очікувань». Зворотній зв`язок ( 10 хв.). 

Всі учасники висловлюють свої емоції про заняття, відбулась лі зміна  настрою на кінець 

зустрічі порівняно з початком.  

«Формула успіху Вільяма Джеймса» ( 5 хв.) Зачитування мотиваційної підказки 

педагогам за формулою. 

 

 

 

 



 

 

ІІ – блок занять « Я – особистість» 

Тема: «Толерантність, як важлива компетентність педагога» 

 

Тривалість заняття: 2 год. 15 хв. 

Мета: формування толерантної особистості педагогів через самопізнання, взаємодію з 

колегами  та придбання спеціальних знань про толерантність. 

 

Структура заняття з елементами тренінгу 

«Толерантність як важлива компетентність педагога» 

 

№ Вид роботи Час 

(хв.) 

Короткий зміст Ресурсне забезпечення 

1 Привітання 

учасників та 

знайомство. 

Вправа « Моя 

унікальність» 

10 Привітання учасників. 

Знайомство 

Музичний супровід, 

фотоапарат, інструкція, бейджі 

2 Мотиваційний 

компонент 

3 Повідомлення теми, 

мети, настроювання  

Музичний супровід, 

фотоапарат. 

3 Правила роботи на 

занятті  

2 Обговорення прав та 

обмежень в 

спілкуванні під час 

роботи на занятті 

Пам’ятка «Правила на занятті» 

4 Вправа «Коло 

очікувань» 

5 Визначення очікувань, 

закріплення паперових 

фігурок-очікувань на 

плакаті 

Папір, ручки , інструкція, 

плакат «Коло очікувань», 

паперові , фігурки, 

фломастери. 

5 Інформаційний 

блок  

 

Перегляд 

соціального ролика 

про поняття 

толерантності 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення ролику  

Пам’ятки  

 

 

 

Ноутбук, відео-ролик 

 

Питання для обговорення 

6 Експрес-

діагностика (ТЕСТ  

комунікативної 

толерантності 

Бойко) 

15 Визначення наявності 

толерантності 

Інструкція, бланки, ручки 

7 Вправа «Правда чи 

брехня» 

 

15 Учасники беруть 

участь у грі 

Інструкція, аркуші паперу, 

ручки, коробка, фотоапарат. 

9 Вправа «Вгадай, 

про кого йде мова» 

10 Сприяє розкутості, 

відкритості, розвиває 

уміння уважно 

слухати, чітко 

висловлюватися, бути 

ввічливим 

Інструкція, фотоапарат. 

10 Вправа  «Зрозумій 30 Сприяє розкутості, Інструкція, фотоапарат. 



 

 

мене»  відкритості, зняття 

бар'єрів, що заважають 

у спілкуванні, спроба 

краще зрозуміти один 

одного  та весело 

провести час 

Гра «Зрозумій мене» 

11 Вправа з 

метафоричними 

картами 

10 Мотиваційна підказка Метафоричні карти 

12 «Коло очікувань» 

Зворотній зв`язок  

10 Всі учасники 

висловлюють свої 

емоції про заняття, 

відбулась лі зміна  

настрою на кінець 

зустрічі порівняно з 

початком 

 

Інструкція, плакат, олівці 

  

 

Хід заняття: 

Тривалість заняття: 2 години 20 хвилин 

1. Знайомство – Привітання.  Вправа «Моя унікальність» (10 хв.). 

Всі учасники представляються, називають своє ім'я, керівник якого гуртка, чим 

відрізняється від усіх присутніх.  

Завдання. Скажіть про  ознаки,  які відрізняють вас від усіх інших учасників групи: 

зовнішній вигляд, одяг, вміння, будь-які досягнення. 

2. Мотиваційний компонент. Повідомлення теми, мети, настроювання на роботу на 

занятті ( 3 хв.). Слова психолога для підведення до теми заняття. 

Дуже важлива наша індивідуальність. Її можна і потрібно цінувати. Коли люди не схожі,  

вони стають цікаві один одному, можуть знайти нестандартне рішення проблем. 

3. Правила роботи на занятті. (2 хв.). 

 Ознайомлення та прийняття правил роботи в групі. Обговорення прав та обмежень в 

спілкуванні під час роботи на занятті. Пам’ятка «Правила на занятті».  

4. Вправа «Коло очікувань» (5 хв). 

  Визначення очікувань, закріплення паперових фігурок- очікувань на плакаті. 

5. Інформаційний блок. 

Латинською мовою толерантність (tolerantia) означає терпіння. 

Толерантність - це морально-етична якість особистості, що характеризується здатністю 

людини приймати іншу людину в усьому його розмаїтті, визнавати індивідуальність, 

поважати свої і чужі думки, і погляди.  

Толерантність виражається в прагненні досягти взаєморозуміння і злагоди в процесі 

спілкування методами роз'яснення і переконання. 

 Прояви терпимості включають:  

-  рівноправність; 

-  взаємоповага; 

-  доброзичливість; 

-  терпиме ставлення. 

Таким чином, толерантність є важливою складовою психологічної культури будь-якої 

людини. Особливо важлива толерантна культура в професійній діяльності педагога. 

Перегляд соціального ролика про толерантність – (3 хв.). 

Обговорення ролику (15 хв.). 

Питання до групи: 



 

 

 - Хто зараз може відкрито зізнатися чи  толерантні Ви? 

 - Якщо ні, то в чому конкретно? В чому проявляється ваша нетолерантність? 

6. Експрес-діагностика (ТЕСТ  комунікативної толерантності Бойко) - 15 хв. 

Всім учасникам пропонується пройти тест на наявність толерантності. 

Роздаються  бланки методик, на відповіді надається 5-7 хв, потім учасники самі 

підсумовують отримані бали, а результат, який у них вийде, вони можуть, при бажанні, 

озвучити в групі. 

7. Вправа «Правда чи брехня» (15 хв.). 

Обладнання: аркуші паперу і ручки. 

Форма роботи: індивідуальна, колективна (в колі). 

Завдання. Напишіть три  життєві ситуації або історії, які стосуються особисто  вас. З цієї 

інформації дві повинні бути правдивими, а одна – вигаданою, тобто брехнею. Кожен 

учасник групи по черзі розказує  свої історії всім, а завдання інших - визначити, що зі 

сказаного відповідає дійсності, а що - ні. 

8. Вправа «Вгадай, про кого йде мова» (10 хв.). 

Обладнання: аркуші паперу і ручки. 

Форма роботи: індивідуальна, колективна (в колі). 

Завдання. Кожен учасник пише своє ім'я на папері  і всі імена складаються в коробку. 

Потім по черзі кожен учасник витягує одне ім'я. Далі він повинен письмово зафіксувати 

його особливості: риси обличчя, одяг, будова тіла, характерні рухи тощо. Опис повинен 

бути по можливості більш точним, але не містити підказок, які дозволили б відразу ж 

встановити особу обраної людини. Потім, не дивлячись на конкретну людину, описати 

його так, щоб всі інші учасники відгадали про кого йдеться. 

Індивідуальна робота. 

Зачитайте свої замітки, а решта - відгадайте, хто був описаний. 

9.  Вправа  «Зрозумій мене» (30 хв.). 

Один з проявів толерантності - це розуміння чогось іншого (людини, події, погляду, 

думки, кольору шкіри, національності, віросповідання) 

Розуміння іншої людини це основа прийняття цієї людини. 

Мета: граючи у запропоновану гру ми спробуємо розслабитися, зняти бар'єри, що 

заважають нам в спілкуванні, краще зрозуміти один одного і весело провести час. 

Групу розбиваємо на підгрупи або працюємо в парах. За хвилину пара повинна вгадати 

якомога більше слов, які повинен пояснити партнер, не називаючи цих слів конкретно. 

Можна пояснювати як завгодно, крім назви слова. Перемагає та команда, яка вгадує  

більше всіх слів. 

Після гри підвести підсумки, що ми всі різні, і за темпераментом, і за настроєм, і по 

сприйняттю інших людей, і за зовнішнім виглядом, за відчуттям гумору, але при бажанні 

ми всі можемо знаходити спільну мову, бути терплячими до людських проявів, нам інколи 

незрозумілими, до несхожості на нас і незгоди з нашими поглядами на життя, тому що ми 

поважаємо себе, а значить повинні поважати і інших. 

10. Завершення заняття. Вправа з метафоричними картами (10 хв.). 

Учасники задають собі питання про щось, що їх хвилює останнім часом. Якщо у вас немає 

конкретної дилеми, можете запитати у себе про те, що вас зараз хвилює найбільше. Далі 

учасники по черзі витягають карту, яка підкаже вам, що вам може допомогти у вирішенні 

даного питання. Або, на що вам потрібно звернути свою увагу, щоб він зважився? 

11. Прощання. «Коло очікувань». Зворотній зв'язок(10 хв.). 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ - блок  занять  « Я – професіонал» 

Тема: «Позитивне мислення - вірний шлях!» 

 

Тривалість заняття: 2 години 20 хвилин 

Мета: створення умов для формування вміння аналізувати власний емоційний стан як 

засіб досягнення особистих життєвих цілей; формування знань, умінь і навичок педагогів  

щодо способів регуляції психоемоційного стану; сприяння виробленню навичок 

конструктивного виходу з конфліктних ситуацій; встановлення позитивного 

психологічного клімату в колективі. 

 

Структура заняття з елементами тренінгу  

«Позитивне мислення - вірний шлях!» 

 

№ Вид роботи Час 

(хв.) 

Короткий зміст Ресурсне забезпечення 

1 Привітання 

учасників 

« Я – стихія» 

5 Привітання учасників Музичний супровід, 

фотоапарат. 

2 Мотиваційний 

компонент 

3 Повідомлення теми, 

мети, настроювання  

Музичний супровід, 

фотоапарат. 

3 Правила роботи на 

занятті  

2 Обговорення прав та 

обмежень у 

спілкуванні під час 

роботи на занятті 

Пам’ятка «Правила на занятті» 

4 Вправа  

«Я в рифмі!»» 

10 Знайомство, створення 

позитивної атмосфери 

 Інструкція, бейджі (малюнки) 

5 Вправа «Коло 

очікувань» 

5 Визначення очікувань, 

закріплення паперових 

фігурок- очікувань на 

плакаті 

Папір, ручки, інструкція, 

плакат «Коло очікувань», 

паперові  фігурки, фломастери. 

6 Вправа « Мій 

Герб» 

20 Презентація себе як 

особистості 

Папір, ручки, інструкція 

7 

 

Вправа «Мій 

перший педагог 

або тренер» 

20 Усвідомлення 

життєвого досвіду та 

свого образу «Я» 

Папір, ручки, інструкція 

8 Вправа «Без 

маски» 

 

 

20 Отримання досвіду 

відвертого 

висловлювання перед 

оточуючими про себе 

Картки 

9 Експрес- 

діагностика 

характерної 

поведінки 

5 Експрес-тестування 

педагогів 

Інструкція 

10 Інформаційний 

блок 

15 Гра-розминка для 

підняття енергії 

учасників, зняття 

напруження, втоми 

Інструкція, аркуші паперу, 

ручки, коробка, фотоапарат. 

11 Вправа «Абетка 10 Висловлювання Бланки, ручки 



 

 

емоцій» 

 

почуттів щодо 

виникнення різних 

емоцій у конфліктах 

12 Вправа  «Дерево 

досягнень» 

10 Сприяння формуванню 

адаптивної поведінки 

та навичок 

саморефлексії 

 

Інструкція, фотоапарат. 

13 «Коло очікувань» 

Зворотній зв`язок  

10 Всі учасники 

висловлюють свої 

емоції про заняття, 

відбулась лі зміна  

настрою на кінець 

зустрічі порівняно з 

початком. 

 

Інструкція, плакат,олівці 

  

Хід заняття: 

Тривалість заняття: 2 год.15 хв. 

1. Вправа «Привітання» (5 хв.). 

Інструкція: Подумайте про себе як про природну стихію! Якою би стихією ви були б? І 

чому? Коротко охарактеризуйте себе яка це стихія. Наприклад: «Я, Віка – веселка, 

з'являюся як під час дощу і негоди, так і після дощу разом з сонцем, зігріваючи всіх!» 

2. Мотиваційний компонент. Повідомлення теми, мети, настроювання на роботу на 

занятті ( 3 хв.). 

3.Правила роботи на занятті. (2 хв.). 

Ознайомлення та прийняття правил роботи в групі. Обговорення прав та обмежень у 

спілкуванні під час роботи на занятті. Пам’ятка «Правила на занятті». 

4. Знайомство. Вправа «Я в рифмі!» (5 хв.). 

 Інструкція: Учасники сідають у коло. Пропонуємо замислитися про те, що у вас, в 

вашому характері є найважливішим, найсуттєвішим. Спробуйте знайти цьому коротку 

форму вираження, можна у віршованій формі. Наприклад "Лід і полум'я", "То як звір вона 

завиє, то заплаче як дитя" "Тиха, сумна, мовчазна" і т.д. По колу чи по черзі, починаючи з 

учасником, який сидить праворуч від ведучого, починайте представлятися групі. Спочатку 

назвіть своє ім'я, а потім скажіть кілька слів про себе, про свою сутність. Краще, якщо це 

буде сказано однією фразою, можна у віршах або з використанням метафори.  

5.Вправа «Коло очікувань» (5 хв). 

 Визначення очікувань,закріплення паперових фігурок-очікувань на плакаті. 

6. Вправа «Мій Герб» (20 хв.). 

Мета: презентація себе як особистості. 

Учасникам пропонується створити свій особистий герб, який може бути будь-якої форми і 

повинен складатися з чотирьох частин: 1. Мої  головні досягнення в житті. 2. Що для мене 

головне в житті. 3. Мої мрії, бажання, прагнення. 4. Мій девіз або куди та навіщо я йду. 

7. Вправа «Мій перший педагог або тренер» (20 хв.). 

Учасникам пропонують описати свого першого або найважливішого педагога, вчителя, 

тренера. Розказати про його характер, поведінку, дати особистісну характеристику і 

описати його ставлення до дітей і зокрема до вас. 

Обговорення: 

1. Чи є схожість у вас з ним? 

2. Якщо так, то в чому? 

3. Що вас в ньому завжди захоплювало? 

4. Що вам в ньому не подобалося? 



 

 

5. Чи замислювалися ви, що є прикладом і авторитетом для вихованців? Що ви, в якійсь 

мірі, доленосна для своїх вихованців людина. І як ви зараз будете з ними взаємодіяти? Як 

це може вплинути на їх особистість в цілому, а може і на подальшу професію, і поведінку 

в ній. 

8. Вправа «Без маски» (20хв.). 

Мета: отримання досвіду відвертого висловлювання перед оточуючими про себе. 

Інструкція: «Перед вами в центрі кола стопка карток. По черзі брати обираємо по одній 

картці і відразу, без будь-якої попередньої підготовки, продовжуємо фразу, початок якої 

написано на цій картці. Ваше висловлювання повинно бути щирим і відвертим. 

Члени групи уважно слухають вас, і, якщо відчують нещирість і невідвертість, ви повинні 

ще раз взяти картку, але вже з іншим текстом, і спробувати знову відповісти». 

«Особливо мені подобається, коли люди, що оточують мене ...» 

«Мені важко забути, як я ...» 

«Чого мені іноді по-справжньому хочеться, так це ...» 

«Мені буває соромно, коли я ...» 

«Особливо мене дратує те, що я ...» 

«Мені особливо приємно, коли мене ...» 

«Знаю, що це дуже важко, але я ...» 

«Іноді люди не розуміють мене, тому що я ...» 

«Вірю, що я ще ...» 

«Я найбільше люблю ...» 

«Найчастіше я ...» 

" Я інколи …" 

«Мене легко ...» 

«Я найбільше ціную ...» 

9.Експрес-діагностика характерної поведінки (5 хв.). 

Ви заходите до магазину і купуєте пончик з повидлом. Але пізніше, ви з’ясовуєте, що 

відсутній один основний інгредієнт - повидло всередині. Ваша реакція на цю дрібну 

невдачу? 

1. Чи відносите бракований пончик назад до магазину і вимагаєте натомість новий? 

2. Говорите собі: «Ну, буває»,  і з'їдаєте порожній пончик. 

3. З'їдаєте щось інше. 

4. Намазуєте маслом або варенням, щоб був смачніше. 

Якщо ви обрали перший варіант, то ви - людина, що не піддається паніці, до ваших 

порад частіше прислуховуються. Ви оцінюєте себе як розважливу, організовану 

особистість. Як правило, люди, які обирають перший варіант відповіді, не рвуться в 

лідери, але, якщо їх обирають на командну посаду, намагаються виправдати довіру. Іноді 

ви ставитеся до колег з деяким почуттям переваги. 

Якщо ви обрали другий варіант, то ви - м'яка, терпима і гнучка людина. З вами легко 

ладити, і колеги завжди можуть знайти у вас розраду і підтримку. Ви не любите шуму і 

суєти, готові поступитися головної ролі і надати підтримку лідеру. Ви завжди опиняєтеся 

в потрібний час в потрібному місці. Іноді ви здаєтеся нерішучим, але ви здатні 

відстоювати переконання, в яких твердо впевнені. 

Якщо ви обрали третій варіант, то ви -  вмієте швидко приймати рішення і швидко 

(хоча і не завжди правильно) діяти. Ви авторитарна людина, готові прийняти на себе 

головну роль в будь-якій справі. У підготовці та проведенні серйозних заходів можливі 

конфлікти, так як в стосунках з колегами ви можете бути наполегливими і різкими, 

вимагаєте завжди чіткості і відповідальності. 

Якщо ви обрали четвертий варіант, то ви - людина, здатна до нестандартного 

мислення, новаторським ідеям, з деякою ексцентричністю. До колег ви ставитеся як до 

партнерів по грі, і можете образитися, якщо вони грають не за вашими правилами. Ви 



 

 

завжди готові запропонувати кілька оригінальних ідей для вирішення тієї чи іншої 

проблеми. 

10.Інформаційна частина (15 хв.). 

Стати більш щасливими допомагає нам ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ! 

ДУМКА - це те, чим людина може вільно управляти !!! 

Позитивне мислення - це ваше психічне ставлення до життя, до самого себе, до подій, що 

відбуваються в вашому житті. Це ваші добрі думки, слова і образи, які є джерелом успіху 

в житті. 

Позитивне мислення - це очікування щастя, радості, здоров'я, успішного завершення будь-

якій ситуації і прийнятих рішень. 

У позитивному мисленні існують три основних напрямки: 

• позитивний настрій; 

• афірмації; 

• власне позитивне мислення. 

Позитивний настрій. 

Уявіть собі погано налаштований музичний інструмент. Вам подобається його звучання? 

А тепер уявіть, що цей інструмент налаштували. Які прекрасні звуки він стане видавати! 

Яке задоволення отримають навколишні! Так і людина. Налаштувався з ранку позитивно, 

і день пройшов ЗДОРОВО! Все вийшло! Навколишні теж задоволені, і отримують позитив 

від спілкування з ним! А тепер згадайте себе ... Настрій з ранку частіше не найкращій, 

спати хочеться, на роботу йти не хочеться, до дзеркала підходимо і .... 

Розглянемо іншу ситуацію: ще не встаючи з ліжка, налаштували себе на позитивний лад, 

сказали собі: «День чудовий! Я красуня! У мене все вийде!». І у вас, дійсно, все вийде ! 

Ключові фрази позитивного настрою: 

«Я зможу!», «Я гідний!», «У мене вийде!», «Я зроблю!» 

Афірмації – установки. 

Афірмації - це усвідомлені, чітко сформульовані позитивні думки, які людина думає 

навмисно для того, щоб замінити негативні переконання. 

Це позитивні твердження. Це фрази, повні впевненості і сили. Вимовляєте їх вголос, і 

ваша звичайна мова також буде сповнена впевненості і сили. 

Приклади афірмації: 

• Сьогодні я знаходжу емоційну свободу. 

• Я відпускаю минуле. 

• Я прощаю себе і інших людей. 

• Я бажаю успіху собі і всім, хто мене оточує. 

• Мені легко вірити в себе. 

• Мої думки творять моє життя. 

• Я люблю красу і навколишнього себе красою. 

Правила афірмації 

Використовувати афірмації треба кожен день. 

1. Афірмації завжди повинні говорити про те, що Ви хочете, а не про те, чого Ви не 

хочете. 

2. Афірмації повинні бути сформульовані в теперішньому часі. 

3. Афірмації повинні стосуватися тільки Вас і положення Ваших справ. 

ПРАКТИКУМ 

Зараз я пропоную Вам декілька негативних переконань з нашого  повсякденного життя, 

які Вам в процесі групової роботи належить перетворити в афірмації. 

Час для роботи - 3 хвилини. 

«Негативні переконання» 

1. На роботі мене ніхто не цінує. 

2. Мої колеги мене дратують. 

3. Я боюся, що у мене не вийде ... 



 

 

4. Я не можу дивитися на себе в дзеркало. 

5. Я розчарований в житті ... 

6.Я часто втомлююся ... 

7. Мене нічого не радує .. 

Наприклад: 

На роботі мене ніхто не цінує - На роботі мене люблять. 

Багато з моїх колег мене дратують - Мене оточують тільки позитивні і веселі люди. 

Я боюся, що у мене не вийде ... - У мене все виходить просто чудово. 

Не можу дивитися на себе в дзеркало -  Мені подобається, як я виглядаю 

Я розчарований (а) в житті -  Я люблю життя! 

Позитивне мислення - вміння правильно дивитися на світ. Уміння перебудуватися з «-» на 

«+». 

ПАМ'ЯТАЙТЕ: формулювання  будуються у вигляді простих і коротких тверджень, з 

позитивною спрямованістю (без частки «не»). 

11. Вправа  "Абетка емоцій" (10хв.) 

Інструкція: Всі учасники за кілька хвилин пишуть, які  виникають емоції в конфліктних 

ситуаціях - по одній на кожну букву абетки. 

  Потрібно написати назви емоцій і почуттів в алфавітному порядку: 

• А - агресія 

• Б - байдужість 

• В - вина 

• Г - горе і т.д. 

  Потім по колу один учасник називає одну букву алфавіту і свою емоцію на цю букву, а 

сусід повинен назвати позитивну емоцію на цю ж букву, щоб перекрити негативну 

емоцію. І так, по колу, тобто негативні емоції перетворюємо в позитивні за допомогою 

афірмації. 

12.Вправа  «Дерево досягнень» (10 хв.). 

Мета: сприяння формуванню адаптивної поведінки та навичок саморефлексії. 

Всі учасники на аркушах записують власні досягнення або знання, вміння, навички та 

кріплять їх на дереві досягнень. 

13. Вправа «Коло очікувань». Обговорення тренінгу. Зворотній зв'язок (10 хв.). 
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