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Анотація 

Розглянуто спосіб проведення групових занять зі студентами у формі тренінгу. Оцінено практичне 

застосування тренінгів в процесі навчання студентів.  
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Abstract 

The method of carrying group session with student in the form of training. Reviewed practical application of 

training students in the learning process.  
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Вступ 
 

Ефективність тренінгу, як інструменту групового навчання обумовлена принципом активності. 

Принцип активності в свою чергу базується на науково доведеній закономірності про засвоєння 

людиною інформації. Засвоюється 10% інформації, що сприймається на слух, 50% інформації, 

сприйнятої зором, і 90% інформації, яка отримується під час самостійної діяльності [1]. 

 

Тренінгові методи 
 

Основу тренінговим методам навчання було закладено К. Роджерсом з так званих тренінгів 

життєвих вмінь (Social-life skills). Саме він у 1960-х роках застосував тренінги для навчання 

широкого кола осіб у США [2]. Тренінги застосовувались для підготовки менеджерів, військових, 

вчителів і консультантів і були спрямовані на розвиток таких здібностей як вирішення проблем 

(кризовий менеджмент), спілкування, впевненість, критичність мислення, самокерування, прийняття 

рішень, емоційний самоконтроль.  

Тренінг (англ. training) -  форма активного навчання навичкам поведінки, формування ділових 

навиків і умінь групи учасників. На тренінгу учаснику пропонується виконати ті або інші вправи, 

орієнтовані на розвиток або демонстрацію психологічних якостей або навичок. Для відпрацювання 

одержаних навичок застосовуються рольові ігри, комп’ютерні програми і інші спеціальні методики. 

Тренінги, як правило, проводяться за відповідними принципами. Їх називають нормами або 

правилами, але від цього суть не змінюється. Головне, щоб вони були наявними в груповій роботі, 

оскільки без опори на них важко уявити ефективність тренінгу [3]. 

Для роботи зі студентами застосовуються загальноприйняті тренінгові принципи і методи, 

адаптовані до певної вікової категорії з урахуванням особливостей студентського середовища [4]. Так 

при комплектуванні груп для тренінгу дотримується принцип добровільності, а також принцип 

інформованої участі – учасник заздалегідь має право знати все що з ним може відбуватись під час 

тренінгу,  а також ті процеси, що будуть проходити в тренінгових групах. Тому попередньо 

проводиться інформування бажаючих чи на окремих зборах, чи на сайті, крім того перед початком 

самого тренінгового заняття. 

Особливо важливим під час тренінгів зі студентами є дотримання такої вимоги, як окреме 

ізольоване приміщення. Група учасників має почуватись розкуто і невимушено, сторонні глядачі, які 

не беруть участі у тренінгу – не допускаються. Приміщення має бути обладнане дошкою чи фліп-

чартом, щоб важливі замітки чи повідомлення фіксувались і були доступні під час всього тренінгу. 

Форма розстановки колом – оптимальний варіант для спілкування і дозволяє всім учасникам добре 

чути і бачити один одного. Для молодих учасників, як то студенти, це також дозволяє кожному 

сприймати весь спектр невербальних проявів співучасників тренінгу.    
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Наступна важлива особливість - активна позиція учасників тренінгу. Активність - норма поведінки 

у тренінгу. Йдеться про реальне включення в інтенсивну групову взаємодію кожного члена групи. 

Використання цього принципу дозволяє здійснювати розвиток компетентності в спілкуванні не 

шляхом безпосереднього впливу тренера на учасників, а створенням умов для самовдосконалення 

засобами комунікативної взаємодії [5]. 

З досвіду проведення тренінгів можна стверджувати, що прийнятна кількість учасників тренінгу 

може коливатися від 6 до 16 осіб. Саме з такими групами ефективно працює один тренер. Понад 16 

осіб учасників потребує роботи двох тренерів. Також важливо гендерно рівно зважена кількість 

учасників – коли обидві статі рівномірно представлені. Особливість роботи зі студентами в статевому 

представленні у тренінгових групах в тому, що ефективніша група де рівно представлені статі, менш 

ефективна одностатева група і набагато гірше працювати в групі де явно переважає одна стать, проте 

є представники обох статей. Важлива парна кількість учасників тренінгу, оскільки в парних заняттях 

тренеру доводиться брати безпосередню участь, щоб зробити можливим участь кожного. 

 

Ігровий елемент тренінгу 
 

Поєднання групової дискусії з ігровими елементами досягає найбільшого ефекту у тренінгу. Ігрові 

методи є найбільш поширеними в груповій роботі. Вони себе добре зарекомендували як у різних 

формах групової роботи, так і на етапах групової динаміки. Так, починаючи з першої стадії групової 

роботи, гри корисні як спосіб подолання закріпаченості, напруження, для розігрівання учасників. Гра 

дозволяє учасникам тренінгу подолати бар'єри, відчуженість, відкритися, імпровізувати [2].  

Наукою доведено, що в процесі ігрової діяльності людина набагато швидше засвоює й опановує 

різні види поведінки, вчинки, уміння й навички вербальної та невербальної поведінки. Гра є 

універсальним методом для дітей і дорослих, вона виступає сильним психотерапевтичним 

інструментом, за допомогою якого розв'язуються різноманітні людські проблеми. Сьогодні ігри 

починають набувати статусу засобів формування культури взаємовідносин і рефлексії [4].  

Особливо це відчутно при застосуванні ігор у тренінгах для студентів. Відгуки в після тренінгових 

анкетах свідчать про потребу в проведенні тренінгів. Фактично це чи не єдина форма роботи зі 

студентами, в якій є зворотній зв'язок з аудиторією в плані висловлення власної позиції, власного 

ставлення до теми заняття.  

 

Висновки 
 

Тренінг є ефективним інструментом для вироблення у студентів (Social-life skills) 

загальнолюдських навичок та поведінки в колективі. Це цікава для студентів форма навчання, яка має 

високу ефективність і може бути застосована для різної аудиторії з різним рівнем знань.  
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