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ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ ПЕДАГОГА 

ТРЕНІНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ 
 

Сучасні умови життя знижують у педагогів прагнення навчати, 

а в учнів - бажання навчатися, престиж освіти падає, відбувається 

переоцінка цінностей. Це відчувають як педагоги, так і учні. 

Перевантаження педагогів заважає їм задовольняти потреби у саморозвитку, а падіння рівня 

життя спричиняє нервозність, зростання тривожності. Це висуває нові вимоги до особистості 

педагога. 

Одна з таких тенденцій — особистісне зорієнтований підхід до навчально-виховного 

процесу, спрямований на створення позитивної мотивації до навчання. Для того, щоб 

сучасний освітній заклад став «закладом любові та радості», психологічно комфортним 

місцем, педагог має сам уміти переживати та створювати таку атмосферу, звільнившись від 

різних професійних деформацій, розвиваючи вміння співпрацювати з підлітками, надавати їм 

емоційну підтримку, формуючи необхідні комунікативні уміння та навички. 

Враховуючи вище зазначене, у  2015-2016 навчальному році,  в нашому центрі почала 

працювати «Школа психологічної допомоги для педагогічних працівників».  

Наш цикл занять — це тренінг спілкування, особистісного зростання та соціальної 

адаптації. 

 

 

 

 

 

 

Завдання:  

• сприяти пізнанню себе, своїх сильних сторін; 

• розвивати почуття власної гідності; 

• розвивати вміння долати хвилювання в різних умовах і ситуаціях; 

• розвивати вміння успішно реалізовувати себе в поведінці та діяльності. 

 

Основні методи тренінгу: групова дискусія, рольові ігри, методи арт-терапії. 

Тренінг-курс розрахований на 12 годин (6 занять по 2 години кожне). 

 

ПРОГРАМА 

 

 

№ п/п Тема заняття 

 

Тривалість 

12 годин 

1 Створення сприятливої атмосфери в групі. 2 години 

2 Вербальні та невербальні комунікації. 2 години 

3 Педагогічне спілкування. Профілактика ВІЛ/СНІД на 

робочому місті в навчальному закладі 

2 години 

4 Самопізнання та саморозкриття. 2 години 

5 Риси мого характеру. Я очима інших. 2 години 

6 Усвідомлення рис свого характеру. Групова згуртованість. 2 години 

 

 

Мета тренінгового курсу «ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ ПЕДАГОГА»:  

сприяти особистісному та професійному зростанню кожного учасника 



16 лютого 2016р. відбулося 1 заняття 
 

Тема: «СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОЇ АТМОСФЕРИ У 

ГРУПІ» 
В ході заняття: були прийняті правила роботи у 

групі, створена атмосфера доброзичливості. Учасники 

розвивали навички соціальної взаємодії (вміння слухати, 

висловлювати свою думку, аналізувати свої почуття), ігрові 

навички. Було створено командний дух в колективі, знято 

емоційне напруження. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Командообразуючий ефект на лице! 



15 березня 2016р. відбулося 2 заняття  
Тема: «ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬШ КОМУНІКАЦІЇ»  

Діяльність педагогічних працівників навчального закладу  

ПТНЗ відрізняється багатоаспектністю і багатогранністю: 

педагог виступає то як державний службовець, покликаний 

забезпечити відповідність результатів навчання і виховання 

учнів вимогам державного стандарту освіти, то як соціальний 

працівник, вихователь підростаючого покоління. Тобто 

педагогічна робота є: перетворюючою діяльністю за формою, 

направлена на зміну суті і змісту виховного (адаптаційного) 

процесу; комунікативною, по суті і змісту, яка включає 

безпосереднє спілкування; ціннісно-орієнтованою по структурі, 

направлена на формування системи педагогічних цінностей і 

розвитку особистісної свідомості 

учнів. 

Велике значення в структурі професійної (психологічної) 

компетентності педагогічних 

працівників має рівень 

комунікативних умінь (знання, 

уміння, навички і способи 

здійснення педагогічного 

спілкування). 

Переважно люди спілкуються 

за допомогою мовлення, тобто слів, 

але поряд зі словесною 

комунікацією існує  несловесне 

спілкування. Вербальні і 

невербальні засоби спілкування 

можуть як підсилювати, так і послаблювати взаємодію.  

В ході заняття учасники розвивали навички вербального та 

невербального спілкування, здатність до самовираження, 

спостережливості, вчились показувати свої емоції без слів, формували навички партнерства. 

 

26 квітня 2016р. відбулося 3 заняття 

Тема: «Педагогічне спілкування. Профілактика 

ВІЛ/СНІД  на робочому місті в навчальному 

закладі» 
Мета заняття:  розкриття 

професійного самоусвідомлення, 

творчого потенціалу особистості, 

розвиток комунікативної 

компетентності, визначення поняття 

«стигма», «дискримінація», 

«толерантність», розвиток вмінь 

аналізувати причини виникнення  

таких явищ, як стигматизація та 

дискримінація, обізнаність про основні 

поняття щодо, шляхів передачі ВІЛ та 

методи профілактики ВІЛ – 

інфікування. 

 В даному занятті було поєднано дві важливі теми: 

педагогічне спілкування та профілактика ВІЛ/СНІД на робочому 

місті. 

Середовище навчання – як фізичне, так і психологічне – має 

бути комфортним для людини, що навчається.  

Педагогічне спілкування - це професійне спілкування педагогічного працівника з усіма 



учасниками навчально-виховного процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов 

для здійснення мети, завдань виховання і навчання.  

 Культура педагогічного спілкування включає загальну культуру людини, психолого-

педагогічні знання, вміння та навички, відповідний емоційний настрій та спрямованість 

педагога на ефективну діяльність. Стиль педагогічного спілкування - прояв педагогічної 

техніки (методики) у взаєминах, яка залежить від особистих якостей людини, загальної 

культури, професійної компетенції, педагогічної інтуїції. 

Особливе значення в педагогічній практиці, успішній 

життєдіяльності навчального закладу  має встановлення 

контактів педагогів із колегами, учнями, батьками. 

 Україна нажаль за темпами розвитку епідемічного процесу 

ВІЛ-інфекції посідає одне з провідних місць серед країн Східної 

Європи. 

ВІЛ/СНІД шкодить не лише фізичному здоров’ю людини, 

цей діагноз може спричинити соціальну ізоляцію внаслідок 

стигми та дискримінації. В українському суспільстві існують 

негативні стереотипи щодо людей, що живуть з ВІЛ. Саме тому 

вкрай актуальним є поширення знань про ВІЛ та формування 

толерантного ставлення. Педагоги є лідерами громадської 

думки, їхня позиція є авторитетною для батьків та 

підростаючого покоління. 

У рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння і 

співпрацю (від 14 вересня 2014 року), Проекту «Консультування 

з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій», Заняття проводилось за 

допомогою інтерактивного освітнього інструменту «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому 

місці в загальноосвітніх навчальних закладах». 

В ході заняття: було проведено анкетування «До» та 

«Після» заняття;  учасники визначались зі складовими донесення 

інформації; отримали  основні поняття щодо ВІЛ; обговорили  

шляхи передачі ВІЛ та методи профілактики ВІЛ-інфікування; 

визначили поняття «стигма», «дискримінація», «толерантність»; 

було  проаналізовано причини виникнення таких явищ, як 

стигматизація та дискримінація; учасники усвідомлювали  

причини та наслідки стигматизації людей, які живуть з ВІЛ; 

знайомились  з правами людини та законодавством щодо ВІЛ-

інфекції та протидії дискримінації, зокрема в трудовій сфері 

колективів. 

 Отримані знання важливі для застосування в педагогічній 

діяльності. 

 Лише усвідомивши особисто важливість обізнаності з 

теми щодо профілактики ВІЛ/СНІД, її можна та необхідно 

донести до кожного. 

 Культура педагогічного спілкування включає загальну 

культуру людини, психолого-педагогічні знання, вміння та 

навички, відповідний емоційний настрій та спрямованість педагога на ефективну діяльність.  

В ході впровадження тренінгового курсу  «Психологічний комфорт педагога», можна 

зробити висновок,  що програма дає змогу розвинути вміння працювати із внутрішнім світом 

учнів, бути «щасливою родиною», вміти самому переживати, цінувати й будувати навчання в 

умовах психологічного комфорту, розвивати здібності свої та учнів до самовираження, а 

також бажання знаходити найефективніші способи використання у педагогічній практиці 

психологічних знань, усвідомлювати й поглиблювати особистісне та професійне зростання. 

Педагоги можуть багато чому навчитися від інших учасників тренінгового заняття у процесі 

спільних обговорень. Комплекс занять допомагає педагогам усвідомити, що не варто чекати, 

коли тебе хтось «відкриє», а потрібно навчитися розкриватися самому, повторюючи собі: «Я 

хочу, я можу, я зроблю!».  

 


