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Професійна діяльність вчителя вимагає від нього 
високих фахових компетенцій, однією з яких постає 
комунікативна. Засадами комунікативної компетент-
ності є здатність встановлювати та підтримувати 
необхідні контакти з оточуючими, наявність певного 
комплексу знань, умінь та навичок, що забезпечують 
ефективне спілкування; ситуативна адаптивність; 
вільне володіння вербальними та невербальними за-
собами соціальної поведінки; розгорнута рефлексія 
тощо [5]. Учителі, які мають високий рівень комуні-
кативної компетентності, проявляють емоційну чуй-
ність, емпатію, чутливість до учнів, здатні до співпе-
реживань та співчуття. Також яскраво демонструють 
здатність до співпраці, ініціативність, адекватність 
під час спілкування, організаторські здібності тощо. 
Вони виявляють бажання контактувати і розуміти 
учнів, колег та адміністрацію; можуть передбачати 
поведінку співрозмовника, а також конструктивно 
розв’язувати проблеми, що виникають між людьми 
під час спілкування. 

У сучасній середній освіті з метою психологічної 
підтримки і розвитку професійних умінь вчителів за-
проваджуються соціально-психологічні тренінги для 
поліпшення міжособистісного спілкування, комуні-
кативних навичок, прояву творчих здібностей під час 
взаємодії, підвищення мотивації тощо [2].

Готовність учителя до реалізації комунікативних 
умінь, використання їх як чинника педагогічного 
впливу є складною системою єдності структурних 
компонентів професійно-педагогічного спілкуван-
ня. Студент, маючи чітку педагогічну спрямованість, 
формується не як майстер слова, а як фахівець, який 
володіє комунікативною компетентністю, адже тре-
нінг існує не лише для отримання нової інформації, 
а й для перевірки отриманих знань на практиці. Згід-
но зі словами практичного психолога О. Євтихова, 
«груповий психологічний тренінг є методом навмис-
них змін людини, спрямованих на його особистісний 
та професійний розвиток через придбання, аналіз та 
переоцінювання особистісного життєвого досвіду в 
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процесі групової взаємодії» [3]. Психологічний вплив, 
заснований на активних методах групової роботи, дає 
змогу учасникам тренінгу свідомо переглянути влас-
ні сформовані погляди та вміння у сфері спілкування, 
відпрацювати форми взаємодії з оточуючими, спро-
бувати «безболісно» розв’язати складні ситуації, ви-
ходити з конфліктів тощо. Одна з головних переваг 
тренінгу спілкування полягає в тому, що під час серії 
занять триває активна взаємодія учасників одне з од-
ним, у процесі якої вони вчаться по-новому діяти в 
непередбачених ситуаціях комунікації, розв’язувати 
конфліктні ситуації, застосовувати вивчені техніки 
слухання та висловлювання.

Приділяючи увагу підготовці майбутніх учителів, 
у ВНЗ починають запроваджувати «Тренінг розвитку 
комунікативної компетентності викладача вищої шко-
ли» [9]. Для допомоги майбутнім учителям пропо-
нуємо тренінгові вправи, що спрямовані на розвиток 
їхніх комунікативних умінь. 

Вправа на підготовку до співпраці учасників
Мета: познайомити учасників тренінгу.
Один з учасників виходить за двері. Решта розпо-

діляється на дві групи за певною ознакою (наприклад, 
за кольором очей або деталлю гардеробу). Учасник, 
який повертається до аудиторії, визначає, за якою 
ознакою група розділилася. 

Вправа «Якості та вміння, важливі для 
ефективного спілкування»

Мета: уточнення розуміння учасниками теми 
групових занять, їхнє власне судження про якості та 
вміння щодо ефективного спілкування.

Кожному учаснику пропонують протягом 5 хв са-
мостійно скласти і записати список якостей і вмінь 
людини, що, на його думку, є необхідними для ефек-
тивного спілкування. Після цього проводять дис-
кусію, метою якої є узагальнений список якостей 
(записується на плакаті). Кожний член групи може 
висловити думку, наводячи аргументи та приклади.

Після завершення роботи над плакатом «Якості та 
вміння, важливі для ефективного спілкування» тре-
нер пропонує обговорити, наскільки список, складе-
ний кожним учасником індивідуально, відрізняється 
від загального [8]. 

Мозковий штурм «Спілкування – це…»
Усі відповіді учасників записуються на картках. 

Після цього тренер узагальнює їх разом з учасниками 
групи. Під час мозкового штурму учасники можуть 
висловитися щодо конфліктного спілкування. Тренер 
має обговорити цю проблему і підвести до висновку, 
що конструктивно розв’язати будь-яку проблему мож-
на лише за допомогою ефективного спілкування [1].

Вправа «4 × 3»
Мета: поліпшення групової атмосфери, скоро-

чення дистанцій між членами групи; усвідомлення 
кожним учасником: необхідності бути в ситуації «тут 
і зараз» під час спілкування; помилковості перене-
сення власного досвіду і настрою на іншу людину, своїх 
реакцій, що виникають у відповідь на слова співрозмов-
ника; важливості вміти спілкуватися безоціночно [4]. 

Обладнання: годинник.
Вправа виконується в парах.
Учасники обирають собі в пару найменш знайо-

мого члена групи. Ця вправа містить декілька завдань. 
Кожне завдання розраховано на певний час. Ведучий 
говорить, що необхідно виконувати, стежить за часом 
і повідомляє, коли він закінчується.

Завдання 1. Протягом 4 хв мовчки дивимося один 
на одного.

Завдання 2. У кожному з вас є 4 хв, протягом яких 
ви маєте розповісти співрозмовнику кого ви бачите 
перед собою, тобто описуєте партнера. Розповідь по-
чинаєте словами: «Я бачу перед собою...» і далі го-
воріть лише про зовнішній вигляд, не зазначаючи в 
розповіді оцінювальних понять, а також не вживаючи 
слів, що містять інформацію про особистісні особли-
вості людини (наприклад: добрі очі, розумний погляд 
тощо). Спочатку один говорить 4 хв, а інший  слухає, 
потім – навпаки.

Завдання 3. Кожному з дається 4 хв для того, щоб 
розповісти співрозмовнику яким він (ваш співроз-
мовник) був, коли йому було 5 років. Причому можна 
говорити не лише про зовнішній вигляд, а й про осо-
бливості поведінки, характеру.

Зміст вправи: учасники, розбиваючись на пари і 
виконуючи перше завдання, мовчки дивляться один 
на одного впродовж 4 хв. Під час другого завдання 
вони описують співрозмовника, не надаючи оцінок 
і не характеризуючи особистісні особливості. Вико-
нуючи третє завдання, учасники намагаються уявити, 
яким був їхній партнер у віці 5-ти років і розповіда-
ють йому про це. Після того, як перші 4 хв минуть, 
тренер пропонує слухачу виконати протягом однієї 
хвилини зворотний зв’язок стосовно того, що відпо-
відало реальності, а що – ні. Після виконання трьох 
завдань учасники сідають у коло і обмінюються  
враженнями. 

Тривалість вправи: 40 хв.
Очікувані результати: покращення групової 

атмосфери, скорочення дистанції між учасниками. 
Учасники відпрацьовують навички говорити про те, 
що бачиш перед собою (ситуація «тут і зараз»), опи-
сувати іншого, не оцінюючи і не характеризуючи його 
особистісні особливості, виявляють значущість кон-
такту очей під час спілкування, усвідомлюють хиб-
ність прагнення перенести власний досвід на іншу 
людину і приписати їй те, що властиво собі.

Обговорення вправи: ця вправа дає різні можли-
вості для обговорення. Можна запропонувати учас-
никам поділитися враженнями від завдань: «Яке з 
завдань виявилося більш складним?», «Як вам було, 
коли слухали розповідь про себе?», «Чи важко було 
утриматися від оцінювання?».

Роль і завдання тренера: тренер виконує роль ве-
дучого, відстежуючи реакції учасників та спрямовую-
чи хід обговорення [4].

Необхідним умінням учителя є вміння слухати 
співрозмовника. Тому можна починати з невеликої 
лекції про різні техніки під час ведення бесіди.
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Міні-лекція  «Техніки ведення бесіди»
Лекцію про техніки ведення бесіди [7] необхідно 

розпочати з опису технік, які не сприяють розумінню 
під час спілкування: негативне оцінювання, ігнору-
вання, егоцентризм. Під час негативного оцінювання 
партнера оцінюють у процесі спілкування як невдаху, 
нерозумну, несамостійну особу, використовують фра-
зи: «Та дурниці ти кажеш… Я бачу, що ти нічого не 
розумієш у цьому питанні». Коли партнер не зважає 
на висловлювання співрозмовника, нехтує його дум-
кою, то це ігнорування. Люди, які використовують 
техніку егоцентризму, зосередженні на власних про-
блемах, їх цікавить лише те, що хвилює самих, а ха-
рактерними фразами є: «А ось у мене було подібне… 
І я також…».

Існують проміжні техніки: випитування, заува-
ження про хід бесіди, підтакування. Техніка випи-
тування виявляється тоді, коли співрозмовник ста-
вить питання за питанням, хоче щось дізнатися, 
однак не пояснює цілей. Постійно каже: «А чому? 
І як? І що?». Зауваження про хід бесіди виглядає як 
переривання та коментарі про те, що турбує лише 
одного зі співрозмовників. Наприклад: «Необхід-
но зосередитися на темі розмови. Ми відхилилися 
від теми нашої розмови». Підтримка без вдумуван-
ня у зміст розмови – це підтакування зі словами:  
«Угу… Так-так…».

Проговорення, повторення, перефразування, ін-
терпретація та розвиток ідей є ефективними техніка-
ми, що сприяють порозумінню між співрозмовниками. 
Дослівне повторювання висловлювання співрозмов-
ника у проговоренні та повтореннні, починати краще 
з фраз: «Як я вас розумію…», «На вашу думку,..», «Ви 
вважаєте…». Відтворення висловлювання у скороче-
ному, узагальненому вигляді, коротко сформульоване 
і, саме головне, у фразі – це перефразування, краще 
починати з фраз: «Як я розумію, вашими основними 
ідеями є…», «Іншими словами, ти вважаєш…».

Інтерпретація та розвиток ідей – це спроба ви-
вести логічний висновок висловлювання або ви-
сування припущення щодо причин висловлювання,  
починається з фраз: «Якщо виходити з того, що ви 
сказали, то…», «Ви вважаєте, що це сталося, тому 
що…» [4]. 

Вправа «Суперечка при свідку»
Мета: закріплення навичок активного слухання. 
Учасники групи об’єднуються у трійки. Один із 

членів трійки бере на себе роль спостерігача-контро-
лера. Його завдання – стежити за тим, щоб учасни-
ки суперечки здійснювали підтримку висловлювань 
партнерів, не пропускали другого такту («З’ясування») 
і у парафразі використовували «інші слова». Тобто він 
виконує функції ведучого, як і в попередній вправі. 
Два інших учасники цієї трійки, попередньо вирішив-
ши, яку з альтернативних позицій вони будуть займа-
ти, суперечать на обрану ними тему, дотримуючись 
схеми ведення діалогу. Під час вправи учасники мі-
няються ролями, тобто роль спостерігача-контролера 
по черзі виконують усі члени трійки. Вправа триває  

15 хв. Після її закінчення вправи учасники групи  
обговорюють вправу. Орієнтовні запитання для обго-
ворення можуть бути такими: 

 – Які труднощі постали перед вами під час роз-
мови? 

 – Чи були випадки, коли після парафразу відбува-
лося уточнення позиції? 

 – Кому з учасників не вдалося зрозуміти ін- 
шого [1]? 

Відповіді на важливі запитання можна дати за до-
помогою метафоричного відображення: історій, ка-
зок, притч.

Історія про рай і пекло
Якось один іудейський мудрець звернувся до Бога 

з проханням показати йому рай та пекло.
Бог погодився та відвів мудреця до великої кім-

нати, посеред якої стояв величезний казан з їжею,  
а навколо нього ходили і плакали голодні та нещасні 
люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, хоча в ру-
ках вони тримали ложки. Але ручки цих ложок були 
дуже довгі – довші за руки.

«Так, це справді пекло», – сказав мудрець.
Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати, що 

була така сама, як перша. Посеред цієї кімнати стояв 
такий самий казан з їжею. а люди, що були в кімна-
ті, тримали точнісінько такі самі ложки. Але люди ці 
були ситі, щасливі та веселі.

«Так це ж рай!» – вигукнув мудрець.
Запитання для обговорення

1. Що відрізняло людей в одній кімнаті від тих, 
що були в іншій?

2. Що зробили щасливі люди і були в змозі зроби-
ти нещасні?

3. Що допомогло людям у раю бути щасливими [1]? 
Притча про цвяхи

Жив собі хлопець з жахливим характером. Якось 
батько дав йому мішок цвяхів і звелів по одному за-
бивати їх у паркан щоразу, коли той буде втрачати 
терпіння і з кимось свариться. За перший день він 
забив 37 цвяхів. Згодом навчився контролювати 
себе, і кількість цвяхів щодня зменшувалася. Хлоп-
чик зрозумів, що легше опанувати емоціями, ніж  
забивати цвяхи.

Нарешті настав день, коли він не забив жодного 
цвяха. Син підійшов до батька і сказав про це. Тоді 
батько звелів витягати з паркана по одному цвяху в ті 
дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не 
посвариться.

Минав час, і згодом син зміг похвалитися батьку, 
що у паркані не залишилося жодного цвяха. Батько 
відповів: «Ти добре поводишся, але подивися, скіль-
ки дірок залишилося... Паркан ніколи не буде таким,  
як колись». 

Обговорення. Основною думкою є те: якщо 
ви з кимось посварилися, говорите неприємне, то  
залишаєте після себе такі самі рани, як ці дірки від 
цвяхів. Рани залишаються, попри те, скільки разів ви 
потім вибачитеся. Словесні рани заподіюють такий 
самий біль, як і фізичні.
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Не залишайте на своєму шляху таких дірок! Не 
забивайте цвяхів ворожнечі, непорозуміння, жорсто-
кості в душі людей! Будьте толерантними [1]!

Східна мудрість радить: «Запалюйте під час кожної 
зустрічі, коли тільки можете, свічку любові, радуйте 
та надихайте кожне серце. Дбайте про кожну людину,  
як про близьку вам. Обдаровуйте чужих людей такою 
ж любов’ю та добротою, як і ваших вірних друзів».

Для запобігання конфліктів під час педагогічно-
го спілкування можна пропонувати виконувати такі 
вправи.

Вправа «Толерантність у спілкуванні»
Ця вправа спрямована на засвоєння конструктив-

них засобів виходу з конфліктних ситуацій. Виби- 
рають декілька цікавих ситуацій, що були запропоно-
вані самими підлітками, і розігруються добровільни-
ми учасниками перед групою.

Приклад: мати вичитує сина при друзях за те, що 
він неохайний.

Потім пропонують схему толерантнішої моделі 
виходу з цієї ситуації.

1. Почни розмову з матір’ю з конкретного і точно-
го повторення ситуації, що тебе не влаштовує: «Коли 
ти кричиш на мене при друзях...»

2. Висловити почуття, що виникають у тебе через 
цю ситуацію і таку поведінку людини стосовно тебе: 
«…я почувався незручно...»

3. Запропонуй варіант поведінки, який влаштовує 
тебе: «…тому я прошу наступного разу висловлювати 
свої зауваження не в присутності моїх друзів...»

4. Скажи, як будеш поводити себе ти, якщо люди-
на готова змінити поведінку: «...тоді я буду прислуха-
тися до твоїх зауважень».

Пам’ятайте про тон розмови, жести, позу. Не по-
водьтеся зверхньо, шантажуючи. Особливої уваги на-
давайте внутрішнім шкільним конфліктам.

Обговорення. Висловлюються думки про те, який 
вихід із ситуації був найвдалішим, чому?

Вправа «Вчимося спілкуватися»
Мета: переосмислити власні тривоги і страхи під 

час встановлення контакту зі співрозмовником.
Учасники визначають для себе чотирьох членів 

групи, по відношенню до яких відчувають утруднен-
ня у встановленні контакту. По команді тренера кожен 
з учасників підходить до одного з цих людей. Вибір 
здійснюється тричі. Кожного разу утворюється пара 
та розповідає один одному протягом 5 хвилин (кожен 
партнер) про будь-що. 

Перша тема «Розповідь про себе», друга – «Щоб 
я хотів і міг змінити у своєму житті », третя – «Що 
трапилося зі мною в останні 10 днів». Тривалість  
вправи – 50 хв.

Невербальні засоби педагогічного спілкування 
можна розвивати завдяки наступним вправам. 

Вправа «Знайди собі пару»
Мета: за допомогою невербального спілкування 

знайти собі партнера – пару. 
Обладнання: картки з назвами тварин, квітів, де-

рев тощо (по дві з однаковими назвами).

Роздаються картки. Учасники групи зачитують 
те, що написано на їхній картці, причому інші гравці 
не повинні бачити напис. Завдання кожного – знайти 
пару, користуючись невербальними виразними засо-
бами. Знайти пару, потім розповісти, хто ви.

Вправа «Плутанинка»
Станьте всі в коло, щільно притиснувшись один 

до одного плечем до плеча. Усі заплющіть очі, ви-
тягніть руки вперед. Завдання полягає в тому, щоб у 
кожного в руці була рука іншого учасника групи. Далі 
можна розплющити очі. Наступний етап передбачає 
те, що необхідно розплутатись, не розмикаючи рук.

Учасники разом з тренером стоять у колі. Тренер 
стоїть з розплющеними очима і допомагає знайти 
руку того, у кого виникають труднощі, стежить за 
тим, щоб у руці кожного була одна рука.

Тренер бере участь у грі, але не проявляє актив-
ності у розплутуванні живого ланцюга, ретельно ви-
конуючи роль гравця.

Обговорення. Потрібно обговорити переживання 
та враження від процесу розплутування і звернути 
увагу на роль кожного учасника у цьому процесі (хто 
керував процесом розплутування, висував ідеї, як це 
зробити, хто пасивно виконував вказівки інших). Тре-
нер резюмує вправу та проводить аналогією між про-
цесом розплутування та розв’язанням колективного 
комунікативного завдання [4].

Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, мож-
на констатувати, що впродовж заняття кожний тренер 
збирає власний «тренерський портфель вправ»: влас-
ні улюблені вправи, завдання та техніки, що сприяють 
ознайомленню учасника з власною проблемою, на-
буттю нових знань та перевірці їх на практиці. Теоре-
тичні знання учасників тренінгу можна поповнювати 
за допомогою не лише міні-лекції, а ще й історій, роз-
повідей, казок і притч. Підбираючи вправи і завдан-
ня, готуючи необхідні теоретичні тексти для тренінгу, 
тренер зобов’язаний враховувати вік учасників, їхню 
підготовленість до заняття, специфіку групи, час, від-
ведений на проведення тренінгу тощо.
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