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ВИКЛАДАЧІВ ВИЩ ОЇ Ш К ОЛИ

Динамічність змін, що відбуваються, нові стратегічні орієнтири в 
розвитку економіки, політики, соціокультурної сфери актуалізували 
проблему якісної підготовки педагогічних кадрів для вищої школи. Якщо 
у відносно стабільних соціально-економічних умовах, за усталеної 
системи освіти, до особистості педагога пред’являлися нормативно 
схвалювані вимоги, а професійний розвиток особистості відбувався у 
процесі вдосконалення навчально-виховної роботи, то в умовах 
кардинальної зміни цілей і завдань вищої освіти, становлення нових 
освітніх структур, нового змісту освіти потрібні нові технології 
професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, оскільки 
саме вони, у першу чергу, будуть виконувати місію переведення системи 
вищої професійної освіти на якісно новий рівень.

Увага дослідників до тренінгу як методу навчання (Г. Бевз, 
І. Вачков, В. Гаврилюк, О. Главник, І. Дичківська, Л. Животовська, 
С. Мельник, Б. Паригін, Л. Петровська, В. Пузіков, С. Сисоєва,
О. Січкарук, С. Страшко, І. Тарханова, Л. Тюптя та ін.), є цілком 
обґрунтованою, адже він забезпечує організацію соціально-педагогічної 
діяльності, сприяє підвищенню її ефективності.

Водночас, незважаючи на різнопланові дослідження, присвячені 
даному питанню, і на сьогодні його можливості щодо формування 
соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої 
школи потребують подальшого вивчення.

Мета статті: розкрити сутність тренінгу як ефективного методу 
навчання у процесі формування соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів вищої школи, показати 
доцільність їх упровадження у процесі магістерської підготовки 
зазначених фахівців.

Щодо поняття «тренінг», то воно походить від англійського «to 
train» й перекладається як «навчати, тренувати».

Тренінг (метод цілеспрямованих змін людини, спрямованих на 
особистісний і професійний розвиток через набуття, аналіз і переоцінку нею 
власного життєвого досвіду в процесі групової взаємодії [58, с. 15]; метод 
діагностики і корекції соціально-перцептивних утворень особистості, 
заснований на інтенсифікації навмисного зворотного зв’ язку в межах 
групового спілкування, організованого на суб’ єкт-суб’ єктних принципах» 
[207, с. 116]) орієнтований на використання активних методів групової 
психологічної роботи, передбачає послугування такими методами навчання,
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як дискусія, рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях, моделювання 
ситуації, ретроспективний аналіз реальних ситуацій та ін. Завдання тренінгу 
— трансформування або заміна установки магістрантів «на пошук новизни» 
іншою — спрямованістю «на досягнення майстерності», здійснення 
особистих взаємодій з використанням спеціальних засобів.

Серед розмаїття існуючих видів для нас цікавими є такі тренінги: 
особистісно-орієнтований (надає можливість учаснику навчитися бути 
відкритим чи закритим для інших, вести монологічне чи діалогічне 
мовлення, займати рольову або особистісну позицію тощо; дозволяє 
відкрити власні можливості, подивитися на себе з боку інших); 
поведінково-орієнтований (спрямований на підготовку учасників до 
різних моделей поведінки, сприяє усвідомленню кожним характеру своєї 
поведінки й розширення діапазону її можливостей); ситуаційно- 
орієнтований (спрямований на засвоєння ситуацій соціальної взаємодії 
на когнітивному і поведінковому рівнях, набуття багатогранного досвіду 
переживань у ситуації групової взаємодії; розвиток особистісної й 
групової рефлексії, емпатії, вмінь діагностики та успішного втручання в 
ситуацію проблемної і конфліктної міжособистісної взаємодії).

Вибір тренінгу обумовлений такими положеннями. Беручи участь в 
тренінгу, майбутній викладач вишу створює цілісну й ширшу структуру 
відносин, особистісних компонентів. Це стосується і внутрішнього і 
зовнішнього її плану. Особистісна цілісність багато в чому визначає 
рівень професійної компетентності педагога. Застосування тренінгу 
дозволяє ефективно і швидко досягти мети — сприяти формуванню 
соціально-комунікативної компетентності майбутнього педагога 
професійного навчання. Магістри — майбутні викладачі, навчаючись, 
отримують можливість відчути себе повноцінним педагогом, отримати 
велику зацікавленість у професійному зростанні, упевненість у тому, що 
за успішної діяльності вони можуть просуватися в науковому й 
професійному статусі чи по службі.

Обрання методу тренінгу співвідноситься з принципами 
соціонормативної культури спілкування, суб’єктності, діяльності, 
динамічності, спрямованості навчання на вирішення завдань професійної 
сфери, цілісності й впорядкованості, несуперечності оскільки: під час 
проведення тренінгу створюються умови для суб’ єкт-суб’ єктної 
взаємодії, самоаналізу й рефлексії без руйнування вже існуючих 
конструкцій особистості; знімаються внутрішні обмеження, 
відкриваються нові можливості до самореалізації і розвитку творчого 
потенціалу особистості; виявляються різні й провідні для особистості 
професійно-значущі якості; відбувається оволодіння навичками 
управління, корекції і трансформації особистісних якостей; здійснюється 
внутрішня інтеграція структурних компонентів соціально-
комунікативної компетентності, з ’ ясовується ступінь їх прояву в 
конкретних умовах (реальних і модельованих).
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Зазначене реалізується за допомогою спеціальних вправ. Зазначимо, що 
даний процес має обов’язково включати уяву і чуттєвий досвід суб’єкта. 
Особливу роль відіграють вправи, пов’язані з прийняттям рішення, коли 
сигнали, що сприймаються, порівнюються з еталонами, що зберігаються в 
пам’яті. В результаті прийом тренувальної інформації реалізується різними 
засобами, кожен з яких забезпечує пристосування до реальних умов і вимог. 
Отже, розвивається операційна сторона індивідуальних якостей [208, с. 102].

Особлива цінність вправ в тому, що до них неможливо 
підготуватися і заздалегідь їм навчитися. Вони не мають єдино 
правильного рішення — кожного разу магістрантам доводиться шукати 
його заново і завжди це рішення є власним. Таким чином майбутні 
викладачі набувають безцінний досвід розкріпачення і спонтанності, 
переживають радість творчості, неповторність і різноманітність емоцій. 
Результатом такої роботи стає більш глибоке розуміння власних дій, 
розвиток гнучкості і терпимості по відношенню до себе і оточуючих, 
усвідомлення особистісних характеристик, їх прийняття та осмислення 
можливих наслідків їх прояву в педагогічній взаємодії; гармонізація і 
збалансованість особистості, взаємокомпенсації і взаємозамінність 
професійно важливих особистісних характеристик. На наш погляд, саме 
це і слід розцінювати як особистісне зростання майбутнього педагога, 
підвищення рівня його соціально-комунікативної компетентності.

Спільно вирішуючи конкретне завдання, учасники тренінгових 
вправ прагнуть до узгодженості і взаєморозуміння, стають ближче один 
до одного, починають розуміти: якими їх сприймають оточуючі, як 
виявляються їх особистісні якості, як реагують партнери на їх поведінку.

Для нас важливими є погляди Курта Левіна, який стверджував, що 
більшість ефективних змін в установках, поведінці, якостях людей 
відбуваються в груповому, а не в індивідуальному контексті. Тому, щоб 
виявити свої установки і особистісні характеристики, виробити нові 
форми поведінки, людина має подолати свою автентичність і навчитися 
бачити себе очима оточуючих.

Досвід, набутий в спеціальній тренінговій групі, протидіє 
відчуженню, недовірі і безсиллю, допомагає вирішенню багатьох 
професійних та особистісних проблем, сприяє посиленню рефлексивної 
позиції магістрантів щодо професійно спрямованої діяльності, допомагає 
усвідомити себе як суб’єкта педагогічної взаємодії. Слід відзначити, що 
за допомогою рефлексії здійснюється розвиток самосвідомості — це не 
лише пізнання себе, орієнтування у власній особистості, але й певне 
самоставлення, що виявляється через співставлення рівня власних 
домагань з об’ єктивними результатами діяльності, порівняння себе з 
іншими, еталоном.

Особливу ефективність під час проведення тренінгу відіграє метод 
моделювання ситуацій (в основі — розв’язання «кейсів», які містять 
основні деталі конкретної життєвої професійно спрямованої ситуації, 
передбачають варіанти її вирішення), яким можна послуговуватися з
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діагностичними і коригуючими цілями, спрямовувати на формування і 
розвиток певних особистісних якостей. Особливо значущими, 
інформативними стають ситуації вільного особистісного вибору за 
відсутності зовнішнього контролю. Спиралися на погляди С. Сисоєвої, 
О. Січкарук, які зазначили, що «метод ситуаційного навчання вчить 
навичок вироблення стратегії поведінки, сприяє формуванню 
впевненості й досвіду у прийнятті конкретних рішень, інтеграції своїх 
знань з практикою» [256, с. 68-69].

Під час проведення тренінгу його учасники пропонують свої 
варіанти складних педагогічних ситуацій, використовують прийоми, що 
провокують, наприклад, конфлікт (введення до складу групи, яка 
виконує конкретне завдання, учасника (ів), небажаного (вих) для 
більшості; нерівномірний розподіл ділянок роботи; раптова відстрочка 
очікуваної всіма події; незаслужена оцінка виконаної роботи та ін.).

Розглянемо зміст тренінгу, спрямованого на формування соціально- 
комунікативної компетентності майбутніх педагогів.

Метою тренінгу є сприяння розвитку загальної і професійної 
культури майбутніх викладачів вишу, підвищення їх соціально- 
комунікативної компетентності, стимулювання професійно-
особистісного самовдосконалення.

Завдання тренінгу:
• сформувати уявлення магістрантів про соціально-комунікативну 

компетентність як системоутворюючий компонент професійної 
компетентності;

• організувати спостереження учасників за проявом власної 
соціально-комунікативної компетентності в тренінгових ситуаціях;

• створити умови для адекватної оцінки ступеня розвиненості 
рефлексивності, емпатичності, гнучкості, здатності до співробітництва, 
емоційної привабливості; власних можливостей і здібностей до 
професійної взаємодії;

• відпрацювати навички взаємодії через демонстрацію, прояв 
соціально-комунікативної компетентності;

• сформувати потребу в розвитку рефлексивності, емпатійності, 
психологічної гнучкості, здатності до співпраці, емоційної привабливості;

• сформувати уявлення про способи й прийоми професійно- 
особистісного саморозвитку, забезпечити оволодіння деякими з них.

Тренінг розрахований на три заняття. Тривалість кожного — 6 годин.
Завданнями першого заняття стали: створення сприятливих умов 

для роботи тренінгової групи, атмосфери довіри та прийняття один 
одного, адекватної оцінки сформованості соціально-комунікативної 
компетентності учасників; розвиток рефлексивних і емпатичних 
здібностей; засвоєння активного стилю спілкування, пошук різних 
способів встановлення контакту.

Для вирішення поставлених завдань магістрати мали оволодіти 
знаннями щодо структурних компонентів соціально-комунікативної
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компетентності викладача вишу, що забезпечують успіх професійної 
взаємодії; виявлення поведінкових характеристик, що свідчать про 
розвиненість здатності до рефлексії, емпатії, психологічної гнучкості, 
співпраці; готовності до саморозвитку, самовдосконалення. Під час 
тренінгового заняття передбачено вправи, спрямовані на згуртування 
групи («Знайомство-уявлення», «Подаруй посмішку», «Вироблення 
правил групи», «Очі в очі», «Міняються місцями...»), вияв рефлексії, 
емпатії, здатності до співпраці («Місток», «Гра без правил», «Знайди собі 
пару», «Установи контакт»). Заняття закінчується обміном думками з 
приводу своїх переживань, відчуттів під час тренінгу та домашнім 
завданням (міні-твір «Випадок, який запам’ятався мені на-довго» або (і) 
«Згадую з болем...»).

Завданнями другого заняття стали: продовження вивчення своїх 
особистісних якостей та їх впливу на успішність взаємодії; вироблення 
власної позиції по відношенню до сформованості соціально- 
комунікативної компетентності; розвиток навичок сприйняття партнера 
по спілкуванню і прийняття зворотного зв’ язку; пошук нових способів 
поведінки в контактах з людьми. Для вирішення поставлених завдань 
магістрати мали оволодіти знаннями щодо рефлексії, емпатії, 
психологічної гнучкості, здатності до співпраці, їх впливу на стиль 
міжособистісної взаємодії. Під час тренінгового заняття передбачено 
вправи, спрямовані на розвиток рефлексії («Червоний олівець», «За що 
ми любимо ...» та ін.), емпатії («Парна тварина», «Контакт руками», 
«Передай свій емоційний стан»), здатності до співпраці, гнучкості 
поведінки («Прохання», «Сліпий і поводир», «Спільні стрибки»);
обговорення реальних ситуацій на множинність варіантів поведінки 
(«Ламання стереотипів», «Торбинка асоціацій»); обмін думками з 
приводу своїх переживань в ході заняття. Домашнє завдання: 
підготуватися до відеозйомки (продумати текст виступу перед 
учасниками на будь-яку тему). Термін виступу 2 хвилини.

Третє заняття спрямовано на вирішення таких завдань: формування 
здатності до ефективної взаємодії; оволодіння способами і прийомами 
професійно-особистісного розвитку; закріплення навичок самовираження 
і прийняття зворотного зв’язку. Під час заняття магістранти виконували 
відеозавдання «Реклама», «Публічний виступ», розігрували реальні 
ситуації; обговорювали відеозаписи; розбирали проблемні питання, які 
виникли під час тренінгу, фіксували власні емоції й переживання. Було 
проведено вправи «Чемодан в дорогу», «Подарунок на пам’ять»; надана 
необхідна психологічна підтримка на майбутнє.

Підсумовуючи, зазначимо, що практика засвідчила, що тренінги є 
ефективним методом осмислення кожним магістрантом цілісної 
структури власних внутрішніх тенденцій поведінки та їх впливу на 
процес взаємодії з іншими людьми; формування компонентів соціально- 
комунікативної компетентності; прогнозування можливих варіантів 
розвитку подій (явищ) тощо.
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Верченко Л. С. Тренінги у процесі формування соціально- 
комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищ ої ш коли

У статті розкрито сутність тренінгу як ефективного методу 
навчання у процесі формування соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів вищої школи. Акцентовано на 
можливостях даного методу навчання у процесі магістерської підготовки 
викладачів вишів; показано доцільність тренінгів у процесі магістерської 
підготовки зазначених фахівців. Схарактеризовано цілі, зміст тренінгу, 
спрямованого на формування соціально-комунікативної компетентності 
майбутніх педагогів; визначено його завдання: сформувати уявлення 
магістрантів про соціально-комунікативну компетентність як 
системоутворюючий компонент професійної компетентності; 
організувати спостереження учасників за проявом власної соціально- 
комунікативної компетентності в тренінгових ситуаціях; створити умови 
для адекватної оцінки ступеня розвиненості рефлексивності, 
емпатичності, гнучкості, здатності до співробітництва, емоційної 
привабливості; власних можливостей і здібностей до професійної 
взаємодії; сформувати уявлення про способи й прийоми професійно- 
особистісного саморозвитку, забезпечити оволодіння деякими з них. 
Розкрито сутність трьох занять тренінгу.

Ключові слова: тренінг, метод навчання, магістратура, соціально- 
комунікативна компетентність, майбутні викладачі вищої школи, 
формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх 
викладачів вищої школи.

Верченко Л. С. Тренинги в процессе формирования социально
коммуникативной компетентности будущих преподавателей высш ей 
ш колы

В статье раскрыта сущность тренинга как эффективного метода 
обучения в процессе формирования социально-коммуникативной 
компетентности будущих преподавателей высшей школы. Акцентировано 
на возможностях данного метода обучения в процессе магистерской 
подготовки преподавателей вузов; показана целесообразность тренингов в
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процессе магистерской подготовки указанных специалистов. 
Охарактеризованы цели, содержание тренинга, направленного на 
формирование социально-коммуникативной компетентности будущих 
педагогов; определены его задачи: сформировать представление
магистрантов о социально-коммуникативной компетентности как 
системообразующем компоненте профессиональной компетентности; 
организовать наблюдение магистрантов за проявлением собственной 
социально-коммуникативной компетентности в тренинговых ситуациях; 
создать условия для адекватной оценки степени развития рефлексивности, 
эмпатичности, гибкости, способности к сотрудничеству, эмоциональной 
привлекательности; определить собственные возможности и способности 
к профессиональному взаимодействию; сформировать представление о 
способах и приемах профессионально-личностного саморазвития, 
обеспечить овладение некоторыми из них. Раскрыта сущность трех 
занятий тренинга.

Ключевые слова: тренинг, метод обучения, магистратура,
социально-коммуникативная компетентность, будущие преподаватели 
высшей школы, формирование социально-коммуникативной 
компетентности будущих преподавателей высшей школы.

Verchenko L. Trainings in the  Process of the  Development of F u ture  
High School Teachers’ Socio-communicative Competence.

The article reveals the essence of training as an effective method of 
teaching in the course of the formation of socio-communicative competence of 
future high school teachers, Special attention is paid to the potential of this 
method in the course of master’s  degree programme designed for future high 
school teachers. The goals and content of training aimed at the formation of socio- 
communicative competence of future pedagogues have been described and its 
mission -  to develop the idea of future masters about socio-communicative 
competence as a  backbone component of professional competence, has been 
substantiated. Other tasks of the research are: to organize students self
observation about the manifestation of their own socio-communicative 
competence during trainings; to create conditions for adequate evaluation of the 
following: reflexive property development, empathy, flexibility, emotional 
attractiveness, ability to cooperation and personal disposition to professional 
communication; to develop the idea about ways and techniques for professional 
and personal self-development and provide the development of some of them. 
The contents of three of such trai ni ngs are gi ven in the article.

Key words, training, method of teaching, master degree course, socio- 
communicative competence, future high school teachers, the development of 
future high school teachers’ socio-communicative competence.
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