
МЕТОДИКАМЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯПРОВЕДЕННЯ
ТРЕНІНГУТРЕНІНГУ



ТренінгТренінг єє

активнимактивним навчаннямнавчанням ізіз застосуваннямзастосуванням
мініміні--лекційлекцій ((теоретичнатеоретична основаоснова),),
ролевихролевих іі діловихділових ігорігор,, спеціальнихспеціальних
вправвправ длядля розробкирозробки іі закріпленнязакріплення
навичокнавичок іі вміньвмінь,, груповихгрупових обговореньобговорень іі
аналізуаналізу конкретнихконкретних ситуаційситуацій зз
професійногопрофесійного досвідудосвіду учасниківучасників..



РезультатиРезультати тренінгутренінгу повинніповинні
відповідативідповідати SMARTSMART--вимогамвимогам,,

тобтотобто бутибути::

 КонкретнимиКонкретними
 ВимірюванимиВимірюваними
 УзгодженимиУзгодженими
 РеалістичнимиРеалістичними
 ВизначенимиВизначеними уу часічасі



ПлануванняПланування інтерактивнихінтерактивних занятьзанять
 ЕтапЕтап 1.1. ВизначенняВизначення потребпотреб слухачівслухачів уу навчаннінавчанні..
 ЕтапЕтап 2.2. ВизначенняВизначення метимети навчаннянавчання тата результатіврезультатів,,

якихяких хочемохочемо досягнутидосягнути,, завдякизавдяки проведенимпроведеним
заняттямзаняттям..

 ЕтапЕтап 3.3. СтворенняСтворення концепціїконцепції навчаннянавчання,, тобтотобто
формуванняформування сумисуми знаньзнань тата пакетупакету вміньвмінь..

 ЕтапЕтап 4.4. ПідбірПідбір методівметодів навчаннянавчання,, котрікотрі найкращенайкраще
відповідаютьвідповідають визначенимвизначеним цілямцілям..

 ЕтапЕтап 5.5. АналізАналіз тата підготовкапідготовка необхіднихнеобхідних ресурсівресурсів,, заза
допомогоюдопомогою якихяких проводитиметьсяпроводитиметься заняттязаняття..

 ЕтапЕтап 6.6. СтворенняСтворення кінцевогокінцевого варіантуваріанту навчальноїнавчальної
програмипрограми -- загальназагальна тривалістьтривалість тренінгутренінгу,, визначеннявизначення
тривалостітривалості тата кількостікількості перервперерв,, уточненняуточнення принципівпринципів
співпраціспівпраці усіхусіх викладачіввикладачів,, якіякі провадятьпровадять навчаннянавчання..



Технічні засоби
Електронний годинник
Роздатковий матеріал
Ноутбук
Проектор
Фліпчарт
Маркери
Лазерна указка
Магніти
Аркуші паперу формату А4



Матеріали для тренінгу

Матеріали для вправ, вступ до ігор, завдання для
групового або індивідуального вирішення,
опитувальники.

Навчальні

Матеріали, котрі допомагають зрозуміти та
запам'ятати викладений матеріал; часто такі
матеріали презентуються в ході лекції як
ілюстрації, а потім копіюються та роздаються.

Ілюстра-
ційні

Текст закону, базовий конспект лекції, комплект
вирізок із преси і т.д.

Джерела

Матеріали для ведучих, котрі полегшують
проведення кожної з вправ і передачу проведення
тренінгу іншим особам; найбільш типовий приклад
це підручник для ведучих.

Методичні



ФункціїФункції тренератренера
 вводитьвводить новінові поняттяпоняття,, передаєпередає вміннявміння,,

підсумовуєпідсумовує дискусіюдискусію;;

 вибираєвибирає методиметоди роботироботи,, спрямовуєспрямовує
роботуроботу групигрупи,, дбаєдбає заза дотриманнямдотриманням
атмосфериатмосфери,, котракотра сприяєсприяє навчаннюнавчанню;;

 записуєзаписує нана дошцідошці пропозиціїпропозиції,, висновкивисновки,,
зауваженнязауваження,, збираєзбирає іі записуєзаписує
інформаціюінформацію іі тт..дд..



СпівпрацяСпівпраця міжміж тренерамитренерами сприяєсприяє::
 розділеннюрозділенню відповідальностівідповідальності заза навчаннянавчання

((наприкладнаприклад,, розподілрозподіл міжміж тренерамитренерами
підготовкипідготовки матеріалівматеріалів););

 оцінюваннюоцінюванню напрямкунапрямку дійдій передперед іі післяпісля
занятьзанять;;

 випробуваннювипробуванню прийомівприйомів,, якіякі
використовуютьсявикористовуються нана заняттяхзаняттях,, нана самомусамому
собісобі;;

 відновленнювідновленню силсил ведучихведучих вв ходіході заняттязаняття;;
 збереженнюзбереженню „„внутрішньоговнутрішнього спокоюспокою" (" (партнерпартнер

завждизавжди зумієзуміє допомогтидопомогти););
 збільшеннюзбільшенню динамічностідинамічності занятьзанять..



МоделіМоделі співпраціспівпраці тренерівтренерів

 ““ГоворитиГоворити іі записуватизаписувати”” –– тренертренер
говоритьговорить,, аа аніматораніматор записуєзаписує;;

 ““ГоворитиГоворити іі додаватидодавати”” –– одинодин тренертренер
проводитьпроводить заняттязаняття,, аа іншийінший надаєнадає
додатковідодаткові поясненняпояснення;;

 ““ПозмінноПозмінно”” –– ТренериТренери попереміннопоперемінно
презентуютьпрезентують різнірізні частиничастини тренінгутренінгу



ЩоЩо підвищуєпідвищує результативністьрезультативність спільноїспільної роботироботи
групигрупи іі тренератренера::

ПроблемаПроблема,, якуяку членичлени групигрупи обговорюютьобговорюють,, зачіпаєзачіпає їхїх
інтересиінтереси
ВВ процесіпроцесі обговоренняобговорення вонивони активноактивно включаютьсявключаються уу
взаємовідносинивзаємовідносини зз іншимиіншими учасникамиучасниками
ВониВони відчуваютьвідчувають повагуповагу додо себесебе іі додо свогосвого життєвогожиттєвого
досвідудосвіду
ВониВони можутьможуть бутибути самимисамими собоюсобою іі нене боятисябоятися виявлятивиявляти
себесебе
 МіжМіж учасникамиучасниками іі ведучимведучим встановлюєтьсявстановлюється взаємоповагавзаємоповага
ВониВони відчуваютьвідчувають,, щощо можутьможуть нене погоджуватисяпогоджуватися зз іншимиіншими,,
алеале їхїх думкидумки маютьмають такетаке жж важливеважливе значеннязначення,, якяк думкидумки
іншихінших
ВониВони можутьможуть припускатисьприпускатись помилокпомилок,, алеале їхїх ніхтоніхто нене
критикуєкритикує
ЗаохочуєтьсяЗаохочується співпрацяспівпраця учасниківучасників,, іі вонивони самісамі оцінюютьоцінюють
своїсвої успіхиуспіхи



ЩОЩО ЗАВАЖАЄЗАВАЖАЄ СПІЛЬНІЙСПІЛЬНІЙ РОБОТІРОБОТІ::

 фізичнафізична втомавтома
 відсутністьвідсутність мотиваціїмотивації
 відсутністьвідсутність впевненостівпевненості уу собісобі
 відсутністьвідсутність адекватнихадекватних ресурсівресурсів
 неправильненеправильне розпорядженнярозпорядження часомчасом
 відсутністьвідсутність зворотногозворотного звзв''язкуязку
 неповаганеповага додо думкидумки учасниківучасників



Методи навчання

Неімітаційні Імітіційні



ІмітаційніІмітаційні методиметоди

інформаційнийінформаційний лабиринтлабиринтсоціальносоціально--психологічнийпсихологічний
тренінгтренінг

ситуаціяситуація--інцидентінцидентігровеігрове проектуванняпроектування

ситуаціяситуація--проблемапроблемаігриігри--змаганнязмагання

ситуаціяситуація--ілюстраціяілюстраціякомплекснікомплексні дієвідієві ігриігри ((кейскейс--
стадістаді))

МікроситуаціяМікроситуаціяІгриІгри--імітаціїімітації

широкоформатнаширокоформатна ситуаціяситуаціяІгриІгри--вправивправи

НеігровіНеігровіІгровіІгрові



ВидиВиди лекційлекцій

 лекціялекція--бесідабесіда.. НадаєНадає можливістьможливість
встановленнявстановлення безпосередньогобезпосереднього контактуконтакту
тренератренера ізіз слухачемслухачем;;

 лекціялекція--диспутдиспут.. ПротягомПротягом занятьзанять
відбуваютьсявідбуваються нене лишелише відповідівідповіді нана окреміокремі
запитаннязапитання темитеми,, алеале йй вільнийвільний обмінобмін думкамидумками
міжміж тренеромтренером тата аудиторієюаудиторією вв інтервалахінтервалах міжміж
логічнимилогічними поділамиподілами лекційноголекційного матеріалуматеріалу;;

 проблемнапроблемна лекціялекція,, протягомпротягом якоїякої
відбуваєтьсявідбувається розврозв''язанняязання певнихпевних проблемпроблем,, якіякі
формулюєформулює тренертренер вв ходіході занятьзанять..



ВізуалізаціяВізуалізація лекційноголекційного матеріалуматеріалу

 ТаблицяТаблиця зз крейдоюкрейдою
 ФліпчартФліпчарт
 РоздатковийРоздатковий матеріалматеріал
 ФоліїФолії
 ДіапозитивиДіапозитиви
 ФільмиФільми



Мозковий штурм
Мозковий штурм є добрим засобом швидкого включення

всіх членів групи в роботу на основі вільного
висловлювання своїх думок з визначеного питання.

Задавши питання, керівник записує відповіді, що
поступають, без коментарів. Потім згруповує
пропозиції, що поступили, по їх ідентичності,
смисловому змісту, визначає пріоритети і формує
загальну мету.

Як керівник, будьте уважні при записі пропозицій, що
поступають від групи, і не пропустите жодного з них.

Слід цінувати думку кожного учасника, оскільки це дасть
загальну характеристику знань групи із заданого
питання і сприятиме створенню атмосфери довіри і
взаємодопомоги.



МетодМетод модераціїмодерації
МетодМетод модераціїмодерації застосовуєтьсязастосовується зз метоюметою
навчитинавчити людейлюдей діятидіяти вв однійодній командікоманді длядля
розробкирозробки вв найкоротшінайкоротші термінитерміни конкретнихконкретних
пропозиційпропозицій,, націленихнацілених нана вирішеннявирішення
проблемипроблеми..

МодераторМодератор беребере нана себесебе управлінняуправління
творчоютворчою роботоюроботою групигрупи людейлюдей ((командикоманди),), нене
чинячичинячи нана нихних тискутиску.. ПроцесПроцес модераціїмодерації стаєстає
набагатонабагато ефективнішимефективнішим,, якщоякщо модератормодератор
маємає спеціальніспеціальні знаннязнання,, щобщоб зрозумітизрозуміти сутьсуть
дискусіїдискусії учасниківучасників іі зробитизробити відповіднівідповідні
висновкивисновки длядля виробленнявироблення своєїсвоєї тактикитактики..



ІнструментиІнструменти модераціїмодерації

 ВикористанняВикористання картоккарток
 ПропонуванняПропонування ідейідей
 ФіксуванняФіксування висловлюваньвисловлювань



ОформленняОформлення картоккарток
 написатинаписати питанняпитання нана картцікартці;;
 якщоякщо питанняпитання поділяєтьсяподіляється нана деякідеякі питанняпитання,, тото

братибрати карткикартки різнихрізних кольорівкольорів;;
 питанняпитання формулюватиформулювати стислостисло,, виділяючивиділяючи

головнеголовне;;
 кожнийкожний учасникучасник обговоренняобговорення повиненповинен написатинаписати

нана картцікартці своюсвою пропозиціюпропозицію;;
 кожнакожна карткакартка повиннаповинна міститимістити нене більшебільше 77

понятьпонять,, щобщоб обсягобсяг інформаціїінформації нене бувбув надмірнимнадмірним;;
 часовийчасовий нормативнорматив —— максимуммаксимум 1010--2020 хвилхвил.;.;
 нене підніматипіднімати спірнихспірних питаньпитань;;
 карткикартки заповнюютьсязаповнюються попо можливостіможливості анонімноанонімно..

ПісляПісля заповненнязаповнення картоккарток модератормодератор їхїх збираєзбирає іі
сортуєсортує..



СортуванняСортування картоккарток
 поставленіпоставлені питанняпитання написатинаписати нана плакатахплакатах;;
 зібратизібрати карткикартки учасниківучасників дискусіїдискусії уу будьбудь--якомуякому порядкупорядку;;
 зачитатизачитати вголосвголос змістзміст всіхвсіх картоккарток іі післяпісля обговоренняобговорення учасникамиучасниками

дискусіїдискусії розміститирозмістити карткикартки нана плакатіплакаті;;
 якщоякщо єє розбіжностірозбіжності щодощодо розміщеннярозміщення картоккарток,, тото можнаможна

запропонуватизапропонувати авторуавтору написатинаписати другудругу карткукартку абоабо самомусамому
підшукатипідшукати длядля неїнеї місцемісце нана плакатіплакаті;;

 дужедуже важливоважливо погоджуватипогоджувати розміщеннярозміщення зізі всімавсіма членамичленами
командикоманди;;

 нене залишатизалишати безбез увагиуваги жоднужодну карткукартку,, використовуютьсявикористовуються самесаме всівсі
карткикартки,, уу томутому числічислі іі щощо дублюютьсядублюються;;

 карткикартки розташовуватирозташовувати нана плакатіплакаті тактак,, щобщоб вонивони нене закривализакривали
однуодну іншуіншу;;

 якщоякщо виникаютьвиникають проблемипроблеми зз розміщеннямрозміщенням картоккарток,, тото якісьякісь групигрупи
картоккарток можнаможна прикріпитиприкріпити вв іншомуіншому місцімісці;;

 післяпісля сортуваннясортування групигрупи картоккарток обвестиобвести жирноюжирною лінієюлінією,, щобщоб групигрупи
обоб''єднатиєднати вв блокиблоки;;

 блокиблоки пронумеруватипронумерувати..



ОцінкаОцінка блоківблоків
 длядля оцінкиоцінки запропонуватизапропонувати кожномукожному учасникуучаснику дискусіїдискусії

55--66 пунктівпунктів;;
 запропонуватизапропонувати їмїм обратиобрати максимуммаксимум двадва пунктипункти нана

кожнийкожний блокблок ((більшебільше допускаєтьсядопускається лишелише уу
винятковихвиняткових випадкахвипадках););

 учасникиучасники дискусіїдискусії оцінюютьоцінюють варіантиваріанти рішеннярішення,, алеале
покипоки пропро себесебе;;

 кожнийкожний учасникучасник встаєвстає іі вголосвголос даєдає своюсвою оцінкуоцінку,,
відзначаючивідзначаючи відповіднийвідповідний пунктпункт нана карткахкартках;;

 якщоякщо єє небезпеканебезпека тоготого,, щощо одинодин зз учасниківучасників дискусіїдискусії
візьмевізьме нана себесебе керівнукерівну рольроль вв цьомуцьому процесіпроцесі,, тото слідслід
попроситипопросити йогойого зробитизробити необхіднінеобхідні записизаписи нана паперіпапері;;

 зібратизібрати листочкилисточки іі самомусамому зробитизробити відміткивідмітки;;
 післяпісля цьогоцього підрахуватипідрахувати числочисло пунктівпунктів нана кожнийкожний

блокблок іі написатинаписати йогойого нана стендістенді;;
 заза бажаннямбажанням учасниківучасників обговоренняобговорення можнаможна

ранжируватиранжирувати відзначенівідзначені пунктипункти..



ПропонуванняПропонування ідейідей
 модератормодератор ((йогойого помічникпомічник),), озброєнийозброєний фломастерамифломастерами,,

готовийготовий фіксуватифіксувати запропонованізапропоновані ідеїідеї;;
 єє демонстраційнідемонстраційні стендистенди зз прикріпленимиприкріпленими додо нихних плакатамиплакатами;;
 висловлюваннявисловлювання записуютьсязаписуються чіткочітко,, іі відповіднавідповідна карткакартка туттут жеже

вивішуєтьсявивішується нана загальнийзагальний оглядогляд;;
 модератормодератор регулюєрегулює потікпотік ідейідей;;
 названіназвані поняттяпоняття зразузразу жж записуютьсязаписуються ((швидкошвидко,, алеале

розбірливорозбірливо););
 дозволяєтьсядозволяється висловлювативисловлювати будьбудь--якіякі ідеїідеї,, щощо маютьмають хочахоча бб

віддаленевіддалене відношеннявідношення додо обговорюванихобговорюваних темтем;;
 нене допускаютьсядопускаються коментарікоментарі іі критичнікритичні зауваженнязауваження;;
 післяпісля закінченнязакінчення першоїпершої фазифази,, приблизноприблизно черезчерез 1010 хвилхвил,,

модератормодератор даєдає поясненняпояснення іі вказівкивказівки пропро тете,, якяк будебуде далідалі
організованаорганізована роботаробота;;

 модератормодератор нене пропонуєпропонує своїхсвоїх ідейідей,, вінвін тількитільки робитьробить записизаписи
пропро ідеїідеї учасниківучасників дискусіїдискусії;;

 заповненізаповнені карткикартки прикріплюютьприкріплюють додо плакатівплакатів нана стендахстендах;;
 учасникиучасники обмірковуютьобмірковують ідеїідеї своїхсвоїх колегколег;;
 тривалістьтривалість етапуетапу висловлюваннявисловлювання ідейідей 1515--2020 хвилхвил..



ФіксуванняФіксування висловлюваньвисловлювань
МодераторМодератор записуєзаписує висловлюваннявисловлювання

учасниківучасників дискусіїдискусії.. ПриПри цьомуцьому вінвін
поступаєпоступає такимтаким чиномчином::

 готуєготує плакатплакат;;
 даєдає короткікороткі поясненняпояснення додо кожноїкожної темитеми,, якаяка

обговорюєтьсяобговорюється;;
 регулюєрегулює потікпотік висловлюваньвисловлювань учасниківучасників

дискусіїдискусії;;
 зразузразу жж записуєзаписує ціці висловлюваннявисловлювання;;
 якщоякщо думкадумка вираженавиражена нечітконечітко,, тото допомагаєдопомагає

сформулюватисформулювати їїїї;;
 якщоякщо учасникиучасники обговоренняобговорення розійшлисярозійшлися вв

думкахдумках,, тото фіксуєфіксує всівсі висловлюваннявисловлювання;;
 підсумовуєпідсумовує іі групуєгрупує пропозиціїпропозиції попо данійданій темітемі..



“Снігова куля”

 це метод колективного пошуку спільного
рішення або спільного погляду на певний
об'єкт. Метод, придатний для створення
дефініції (визначення), яка буде легко
зрозумілою та прийнятою всіма
учасниками навчання



Коли застосовується?

 коли хочемо, щоб визначення певного об'єкту
було ретельно обдумане, щоб стало
інтелектуальною власністю групи;

 коли учасники ще не знайомі добре один з одним,
група ще не інтегрована і повинна протягом
тривалого часу працювати разом - метод
дозволяє учасникам групи ототожнити себе із
спільними цілями;

 коли добре знайомі учасники групи мають
розробити спільне рішення, причому щоб ніхто не
почувався забутим.



Переваги методу

 включає в навчальний процес (або процес
прийняття рішення) кожного з учасників, спонукає
до активності та «входження в тему»;

 дозволяє ведучому заздалегідь оцінити сильні та
слабкі сторони групи, потреби цілої групи та
кожного учасника;

 інтегрує навчальну групу, вселяє віру в
партнерські стосунки між учасниками, а ведучий
заохочує учасників до висловлювання власних
думок.


