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ДОДАТКИ

 � Додаток 1
Тренінг 1 

«Упровадження основ педагогіки успіху в  школі»

Мета заняття: ознайомити учасників із практичними аспектами 
основ педагогіки успіху; розвивати професійну компетентність учителів.

Завдання:
 8 ознайомитись із техніками педагогіки успіху;
 8 формувати навички з використання педагогіки успіху в прак тич

ній діяльності педагогів;
 8 формувати вміння (навички), спрямовані на  усвідомлення об’єктив  

них змін, які відбуваються в  житті людини, соціальних відносинах;
 8 сприяти формуванню позитивних орієнтирів в  особистісному 

житті учасників тренінгу.

Обладнання: аркуші, ручки для кожного учасника, маркери, 
ватмани, роздавальні матеріали.

Час проведення: 180 хв.

Кількість учасників: 15–20 осіб.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

(Закінчення. Початок — у № 31–32 (403–404).)

1. Вправа «Знайомство».

2. Вправа «Анкета очікувань учасника».

3. Вправа «Правила тренінгу».

4. Вправа «Мотивація до  успіху».

5. Вправа «Застосування технік педагогіки 
успіху»:

 8 техніка «Визнання успіхів»;
 8 техніка «Конкретність визнання»;

 8 техніка «Тут і  тепер»;
 8 техніка «Самовизнання»;
 8 техніка «Сильні сторони».

6. Рухавка «Розбивка групи за  ознаками».

7. Гра «Сніжинка»:
 8 техніка «Віра у  спроможність».

8. Вправа «Підсумок».

9. Вправа «Аплодисменти по  колу».
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ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Вправа «Знайомство»

Мета: створення позитивної атмосфери, знайомство учасників.
Метод/форма роботи: індивідуальна.
Обладнання: аркуші А4, ручки для кожного учасника.
Час виконання: 10 хв.
Завдання для учасників: кожен учасник має записати своє ім’я 

у  вертикальний стовпчик. Потім до  кожної літери імені підібрати по-
зитивну, оптимістичну характеристику про себе. Якщо в  імені дві чи 
три однакові літери, необхідно знайти на  кожну різні слова.

Після виконання вправи тренер пропонує учасникам озвучити 
свої варіанти.

Запитання для обговорення:
 8 Як ця вправа характеризує ваше ставлення?
 8 Чи легко вдається обговорювати свої позитивні характеристики?
 8 Чому важливо для людини помічати свої сильні сторони?

Рефлексія. Отже за  досить короткий проміжок часу нам вдалося 
познайомитися та дізнатися певну інформацію одне про одного. Спо-
діваюся, що під час подальшої роботи ми дізнаємося набагато біль-
ше про кожну особистість у  нашій групі, її  можливості, прагнення, 
життєві переконання.

2. Вправа «Анкета очікувань учасника»
Мета: визначити очікування учасників від пропонованої тематики.
Форма роботи: індивідуальна.
Обладнання: лист-анкета.
Час виконання: 5–10 хв.

Тренер пропонує кожному учасникові заповнити анкету, яка пе-
редбачає доповнення таких незакінчених речень:

 8 Від тренера я очікую...
 8 Від інших учасників я очікую...
 8 Від себе я очікую...
 8 Від участі в  цьому тренінгу я очікую...
 8 Мета, якої я маю намір досягти...

3. Вправа «Правила тренінгу»
Мета: встановлення атмосфери довіри та  співпраці між учасни-

ками тренінгу, визначення правил поведінки учасників.
Метод/форма роботи: індивідуальна.
Час: 10 хв.
Обладнання: фліп-чарт, ватман.
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Повідомлення тренера. Для організації діяльності в  групі важ-
ливо відпрацювати спільні правила, які допоможуть у  роботі 
й  є  обов’язковими для виконання всіма учасниками групи. Існують 
традиційні правила, однак кожна група формує й  свої, властиві ви-
ключно їй. Давайте сформуємо правила для нашої групи, обговоримо 
та  затвердимо їх.

____________________
* Якщо група не  може сформулювати перше правило, тренер пропонує одне із 

заготовлених, просить його обговорити, запитує чи немає тих, хто проти його 
прийняття. Важливо прочитати весь список правил і  поставити його на  голо-
сування. Якщо один або кілька учасників відмовляються від певного правила, 
тренер пояснює його додатково, замінює на  інше або виключає із списку.

Правила роботи у  групі
1. Конфіденційність. Нічого не  виносимо за  межі роботи в  групі. 

Під час розповіді про свою участь у  занятті ми не  переходимо 
на  особистості та  те, що кожен із учасників говорив.

2. Активність. Якщо виникають питання, ми їх  ставимо та  намагає-
мось бути активними й  уважними, бо від цього залежить те, що 
ми отримаємо від заняття.

3. Тут і тепер. Бути уважними до себе, своїх почуттів та особистості 
іншої людини.

4. Відкритість. Ділитись своїми відчуттями, як хорошими так і  по-
ганими, стосовно ситуації у  групі. Кожен із учасників відкрива-
ється настільки, наскільки він хоче та  почувається при цьому 
комфортно.

5. Безоцінне ставлення до  особистості. Ми можемо не  погоджу-
ватись із поглядом людини, але ми не  маємо права зневажати 
її  в  цілому.

6. Я-висловлювання. Починаємо всі фрази «Я так думаю…», «На мій 
погляд, це неправильно, тому що…», «Мені здається, що…». Вчи-
мось відповідати за  себе та  виражати свій погляд на  події.

7. Час. Під час виконання вправ слідкуємо за  часом за  вимогами 
тренера щодо початку та  закінчення роботи. Якщо група вирі-
шить зробити перерву, необхідно повідомити тренера про це за-
здалегідь.

4. Вправа «Мотивація до  успіху»
Мета: встановлення зв’язку між мотивом і  рівнем досягнень, 

формувати навички позитивного мислення, самоаналізу, уміння тран-
сформувати отриманий досвід у  педагогічну практику; розвиток кре-
ативності.

Форма роботи: індивідуальна.
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Обладнання: «Робочий аркуш 1» (додаток 6).
Час виконання: 20–25 хв.
Повідомлення тренера. Мотивацію, як відомо, тісно пов’язано 

з  когнітивною й  емоційно-вольовою сферами (зі сприйманням, мис-
ленням, ставленням до  себе). Зі зміною сприйняття певних об’єктів, 
формуванням нового стилю мислення ми розвиваємо й  нове став-
лення до  об’єктів своєї діяльності, формуємо нові мотиви діяльно-
сті. Коли людина починає міркувати по-іншому, вона й  діє інакше. 
Привчивши себе до  нового мислення (інакше сприймати себе і  свою 
діяльність), ви змінюєте і  свою мотивацію до  діяльності. Остання 
є  рушійною силою до  удосконалення, змін, самоствердження, досяг-
нення успіху, оскільки, як визначив відомий український психолог 
Г.  С. Костюк: «Мотив — це спонукання до  дії».

Для виконання завдання вам запропоновано крилаті вислови, мовні 
структури, які притаманні людям із високою мотивацією до досягнення. 
Прочитайте їх  кілька разів, спробуйте проаналізувати, який із запро-
понованих висловів притаманний вам більше, який — менше. Припу-
скаємо, що після засвоєння цих суджень (висловів) ви почнете не лише 
мислити, але й діяти як людина з високою мотивацією до досягнення.

Завдання для учасників
За  допомогою запропонованих нижче висловів напишіть текст 

(щось на  зразок тексту для самопереконання), який можна перечи-
тувати та  підтримувати свою мотивацію.*

____________________
* Можна розподілити групу на  дві підгрупи та  запропонувати одній написати 

текст для себе, іншій — для учнів. Наприкінці важливо порівняти, що спільного, 
чим вони відрізняються та зробити спільний висновок.

Рефлексія. Чи було легко виконати цю вправу? Чи всі вирази спів-
відносяться з  вами, вашим стилем та  образом життя? Що ви відчу-
ли під час роботи над текстом? Чи можна таку вправу використати 
у  роботі з  вихованцями? Чому ви так вважаєте?

5. Вправа «Застосування технік педагогіки успіху»
Мета: опанування технік педагогіки успіху, відпрацювання прак-

тичних навичок їхнього застосування в  педагогічній діяльності; фор-
мування уміння оцінювати продукти діяльності чи поведінкові досяг-
нення учня під час навчально-виховного процесу; поповнення досвіду 
учасників педагогічними техніками виховного характеру; здійснення 
самоаналізу педагогічної діяльності; розвиток навичок групової роботи.

Форма роботи: групова, індивідуальна.
Обладнання: 4–5 аркушів формату А4, ручки, ватмани.
Час виконання: 90–120 хв.
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Техніка «Визнання успіхів»
Повідомлення тренера. Визнання результатів діяльності — 

це суттєвий мотиваційний фактор. Потреба у  визнанні, схваленні 
(позитивному оцінюванні) згідно з  теорією Абрахама Маслоу нале-
жить до  основних потреб особистості. Людина прагне до  визнання 
та  схвалення своїх успіхів і  переваг. Після їх  отримання індивід 
схильний надалі докладати більше зусиль (наполегливіше працювати 
надалі).

Визнання відрізняється від схвалення («аплодисментів») тим, що 
акцент зроблено на  внескові, а  не на  дії чи спробі щось виконати.

Правило для педагога звучить так: «Визнавай (підкріплюй) ре-
зультат діяльності, а  не людину»!

Визнання буде психологічно правильним у  тому разі, якщо ви-
соко оцінюють справу, результат діяльності, а  не людину, яка його 
досягла. Краще високо оцінити те, що зробила людина, а  не саму 
людину. Учитель може перехвалити учня, якщо визнання стосува-
тиметься особистості загалом, а  не конкретних результатів його ді-
яльності.

Похвала має стосуватися продукту діяльності, певних здобутків 
(а  не суб’єкта). В  такому разі він прагнутиме знову справити вра-
ження своїми результатами. Це сприятиме тому, що схвалена форма 
поведінки продовжуватиметься і  надалі. Наприклад, досягнувши пев-
них успіхів у  рукоділлі або у  грі на  музичному інструменті, дитина 
отримує похвалу та  певні заохочення не  за те що вона виправилася, 
а  за те, що змогла досягти певних результатів. Водночас, оцінивши 
ці результати, інші вихованці намагаються співвіднести їх  зі своїми 
можливостями та  досягти в  майбутньому більшого.

Завдання для учасників. Напишіть два-три приклади визнання 
конкретних дій і  результатів діяльності (а  не оцінювання особистості 
в цілому). Під час виконання намагайтеся усвідомити та розмежувати 
ці види схвалення.*

____________________
* Тренер ділить групу на  підгрупи по  3–5 учасників і  дає відповідне завдання. 

Після виконання один із членів підгрупи зачитує напрацьовані ситуації. Важли-
во слідкувати за  ходом виконання вправи, оскільки в  підгрупах виникатимуть 
дискусії, які можуть завадити успішному виконанню завдання.

Рефлексія. З  якими труднощами стикнулася ваша підгрупа під 
час виконання вказаного завдання? Що було зробити легко/склад-
но? Чи використовуєте ви техніку визнання успіху у  своїй педаго-
гічній діяльності? Можливо, хтось із  учасників ще бажає навести 
приклад?



№ 33  (405) листопад 2013 р. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

В. Ф. КАЛОШИН

6

WWW.OSNOVA.COM.UA 

Техніка «Конкретність визнання»
Повідомлення тренера. Окрім того, що визнання доцільно спрямо-

вувати на  підкріплення певних дій і  результатів (а  не на  оцінювання 
особистості), воно має бути конкретним, тобто стосуватися конкрет-
них форм поведінки.

Схвалення на зразок: «ти добрий хлопчик», «ти чудово виконав це 
завдання», «дякую за  допомогу» теж матимуть певний ефект (у  тому 
разі, коли дитина їх  адекватно зрозуміє). Але така форма зворотного 
зв’язку не  є достатньо ефективною, оскільки тут не  вказано, що саме 
допомогло чи що схвалюється у  виконаній роботі.

Конкретним буде таке схвалення: «Олексію, коли ти відремон-
тував прилад, я був дуже задоволений і  відчув вдячність, оскільки 
це дасть нам можливість провести важливі для нас експерименти. 
Я  вважаю, тобі подякують всі учні нашого класу!».

Наведемо складові (елементи) конкретного визнання.
Наприклад, конкретними є  такі визнання (які складаються із 

трьох вищевказаних компонентів): «Сашку, коли ти виконуєш за-
вдання вчасно (як-от  сьогодні), я дуже задоволений, оскільки це еко-
номить наш час і ми встигнемо виконати ще декілька цікавих вправ»; 
«Юліє, дізнавшись, що ти допомогла однокласникам засвоїти нову 
тему, я була приємно вражена та  вдячна тобі, оскільки ми зможемо 
надолужити те, чого не  встигли зробити»; «Миколко, під час підго-
товки до  святкування Нового року ти допоміг полагодити гірлянду 
та  прикрасив нею святкову залу. Це створило чудовий настрій у  всіх 
педагогів і  учнів»; «Мишку, ти добре доглядав за  курчатами і  тепер 
ми можемо поласувати свіжими яйцями, які знесли твої курочки. Це 
матиме позитивний вплив на  стан здоров’я вихованців нашого за-
кладу».

Завдання для учасників. Напишіть чотири визнання (схвалення) 
конкретних дій (вчинків) людини із використанням трьох вищеза-
значених складових.*

____________________
* Після виконання вправи тренер просить зачитати кількох учасників свої відпо-

віді за  бажанням.

Рефлексія. Прочитайте одну із записаних вами ситуацій. Чи можна 
вважати запропоновану ситуацію такою, що передбачає описані ви-
ще три складові? Чому? Чи завжди ми застосовуємо вказану техніку 
в  педагогічній діяльності? Чому? У  чому її  переваги/недоліки?

6. Рухавка «Розбивка групи за  ознакою»
Мета: змінити форму роботи, дати час на  відпочинок.
Форма роботи: групова.
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Час виконання: 5 хв.
Повідомлення тренера. Ми непогано працюємо протягом тривало-

го часу. Кожен педагог має в своєму арсеналі безліч вправ, які можна 
використовувати у  роботі з  дітьми. Давайте відпрацюємо вправу, яка 
дозволяє відпочити, перевестись із одного виду діяльності на  інший.

Завдання для учасників. Групі пропонують вишикуватись в  одну 
шеренгу (по  колу, але тоді визначають відправну точку) відповідно 
до  запропонованих вимог: «за  місяцями народження», «за  датою на-
родження», «за  зростом», «за  кольором волосся (від світлого до  тем-
ного)» тощо.

Техніка «Тут і  тепер»
Повідомлення тренера. Визнання має виражатись у  теперішньо-

му часі й  описувати певні дії, результати (ефект) цих дій, почуття 
та  враження стосовно теперішньої ситуації.

Висловлювання на  зразок: «Чому ж ти раніше не  готувався 
до  контрольної роботи так ретельно, як тепер?», «Чому ж ти рані-
ше не  виконував так охайно?» є  недостатньо ефективними, оскільки 
містять елементи докору та  нагадують людині про її  минулі невдачі, 
слабкості, вади тощо. Таке оцінювання може справляти навіть нега-
тивний вплив на  мотивацію діяльності (особливо, коли її  поєднано 
з  іронією). Після такого «визнання» дитина навряд чи відчуватиме 
гордість за  своє досягнення.

Завдання для учасників. Із використанням техніки «Тут і  тепер» 
і схеми ефективного визнання (конкретні дії або результат дій + ваші 
враження + позитивний ефект від цих дій) у  мікрогрупах змоделюй-
те ситуацію з  педагогічної практики, в  якій ви змогли застосувати 
до  своїх дітей зазначені техніки. Для керівників навчальних закладів 
можна змоделювати ситуацію із підлеглими.

Рефлексія. Ситуація якої групи вам сподобалася найбільше? Чому? 
Чи завжди ми застосовуємо вказану техніку на практиці? Якої типової 
помилки припускаємося?

Техніка «Самовизнання»
Повідомлення тренера. Людина повинна вміти самостійно підтри-

мувати свою мотивацію на  належному рівні та  спонукати себе до  ді-
яльності. В  мотиваційній саморегуляції чимале значення має вміння 
схвалювати себе, визнавати результати своєї діяльності. Володіння 
прийомами самопідкріплення є важливим у роботі над собою. Оскіль-
ки дорослі не завжди помічають позитивні дії та результати діяльності 
дітей, важливо, щоб діти (принаймні, старшокласники та  підлітки) 
вміли схвалювати себе. Як не  дивно, але попередні покоління не  на-
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вчали пишатися собою, визнавати свої досягнення, оскільки головною 
ознакою радянської людини була скромність. На відміну від нас, аме-
риканці формують шанобливе ставлення до  себе й  інших із раннього 
дитинства, тому в  Америці немає непрестижної роботи, якою б вона 
не  була.

Самовизнання (самосхвалення) є  корисним методом формуван-
ня самоповаги, оскільки ви вчитесь помічати позитивне у  своїх діях 
і  розвиваєте почуття самоповаги.

Завдання для учасників. Із урахуванням принципів і  правил, які 
використовують для схвалення інших, запишіть по три схвалення себе 
на  кожен із запропонованих пунктів:

 8 «Я-особистість»;
 8 «Я-професіонал»;
 8 «Я-громадянин».*

____________________
* Після виконання вправи тренер просить зачитати кількох учасників свої відпо-

віді за  бажанням.

Рефлексія. На  який із запропонованих пунктів було відповісти 
найскладніше? Чому? Чи можемо ми навчити учнів самоповаги без 
того, щоб поважати себе? Чи траплялися випадки, коли вас принижу-
вали в  присутності учнів? Як це вплинуло на  їхнє ставлення до  вас? 
А  до тієї особи, яка вас образила? Чи можна у  вихованців закладу 
виховати самоповагу? Як саме?

Техніка «Сильні сторони»
Повідомлення тренера. У  кожної людини існують певні переваги, 

сильні сторони, здібності, які допомагають досягати успіху в  певній 
сфері діяльності. Їх  треба вміти побачити та  використовувати. Важ-
ливо не  лише знати про сильні сторони учня (підлеглого), але й  аде-
кватно донести ці знання до  її (його) свідомості.

Помітивши дещо цінне в  людині, відверто скажіть їй про це. Ко-
жен хоче чути приємні речі про себе. Коли дорослий схвалює певні 
дії учня, то цим підкріплює діяльність. В результаті дитина і  далі 
прагне продовжувати виконувати дії, які були позитивно оцінено. 
Отримавши схвалення від інших, дитина стає впевненішою в  собі, 
збільшується рівень її  самоповаги, зростає самооцінка.

Після вивчення досвіду організації діяльності закладів закритого 
типу в Королівстві Нідерланди ми переконалися, що в основі переви-
ховання та корекції закладено саме принцип опертя на сильні сторони 
учня. Під час побудови індивідуального плану розвитку учня педагог 
спирається не на результати психологічного тестування, а на вивчення 
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особової справи, інших довідкових матеріалів, спостереження за  ди-
тиною з  метою виокремлення її  «сильних сторін». Без урахування 
вказаного принципу робота з  дитиною матиме несистемний, хаотич-
ний характер, а  отже, й  в кінцевому підсумку буде малоефективною. 
Відомий педагог А. С. Макаренко також наголошував на  врахуванні 
«сильних сторін» учня в  процесі його  корекції та  розвитку.

Завдання для учасників. Пригадайте прізвища трьох учнів вашого 
класу (групи), які мають найбільш проблемну поведінку та  занесіть 
їх  у відповідний стовпчик таблиці. Проаналізуйте особливості особи-
стості кожного з  вихованців і  спробуйте заповнити таблицю щодо 
кожного окремо.

П. І. Б. 
УЧНЯ

СИЛЬНІ 
СТО-

РОНИ 
УЧНЯ

ЯК ДИТИНА МОЖЕ ЯКНАЙКРАЩЕ 
(ДЕ САМЕ І  ЯК) СКОРИСТАТИСЯ 
НИМИ, ЩОБ ДОСЯГТИ УСПІХУ?

ЯК ПІДТРИМАТИ САМОПОВАГУ, 
САМООЦІНКУ ТА  СПОНУКАТИ 

ЇЇ  ДО ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЧЕРЕЗ ТАКІ ЯКОСТІ?

ЯК РОЗВИНУТИ 
СИЛЬНІ СТОРОНИ 

КОНКРЕТНОГО 
УЧНЯ

Після заповнення таблиці тренер за бажанням просить учасників 
поділитися думками. Важливо підтримувати увагу інших учасників, 
організувати відкрите обговорення.

Рефлексія. Чи допомогло виконання цієї вправи вам побачити 
щось нове у  своїх вихованцях (або побачити їх  під новим кутом зо-
ру)? Чи не  здавалося вам до  цього, що у  проблемних дітей складно 
знайти позитив (сильні сторони)? Як описана техніка може допомог-
ти організації процесу перевиховання вихованців закладів соціальної 
реабілітації?

7. Гра «Сніжинка»
Мета: сформувати уявлення про індивідуальність дітей і  необ-

хідність застосування індивідуального підходу у  виборі відповідних 
технік педагогіки успіху.

Форма роботи: індивідуальна.
Обладнання: аркуші паперу формату А4 (за  кількістю учасників).
Час виконання: 5 хв.
Завдання для учасників

1. Попросіть учасників взяти аркуш паперу в  руки і  виконати на-
ступну інструкцію: «Зігніть аркуш навпіл і відірвіть верхній пра-
вий куточок. Зігніть аркуш ще раз навпіл і  відірвіть нижній 
правий куточок. Зігніть ще раз навпіл і  відірвіть верхній лівий 
куточок».

2. Попросіть учасників розкрити свої аркуші, наголосіть на  тому, 
щоб всі виконували одну інструкцію, але роботи вийшли різними, 
у  кожного своя.
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Рефлексія. Кожна людина — неповторна індивідуальність зі своїм 
досвідом, світосприйняттям, темпераментом, потребами. Як співвід-
нести результат виконання вказаної вправи з  темою нашого заняття?

Техніка «Віра в  спроможність»
Повідомлення тренера. Завжди легше працювати, коли керівник 

(учитель) вірить в  учня: дитина прагне не  підвести старшого, нама-
гається відповідати його очікуванням. Коли учень відчуває, що ви 
вірите в  нього, то це справляє чималий мотиваційний ефект на  його 
діяльність (і  особистість загалом), тобто за  таких умов він схильний 
працювати активніше та  наполегливіше. Те саме стосується і  дорос-
лих. Якщо керівник закладу вірить в  успіх виконання покладеного 
завдання конкретним працівником — це шлях до  успіху!

Ваші очікування щодо конкретного учня мають бути реалістич-
ними: не  слід занадто перебільшувати його  можливості. Висловлюйте 
відверто свою віру в  дітей. Це надасть їм сили, емоційного заряду, 
підбадьорить до  досягнення мети: «Я  впевнений, що ти виконаєш це 
завдання», «Ти саме та  людина, яка зможе впоратися з цим», «Лише 
такі люди, як ти, здатні зробити це».

Апелюйте до  їхніх здібностей, позитивних рис, які здатні забез-
печити дітям успіх у  їхній діяльності. Ніколи не  завадить нагадати 
учням (підлеглим), на які свої риси вони можуть спиратися й які здіб-
ності їм слід використовувати: «Я  впевнений, що з  цим завданням ти 
швидко впораєшся. Саме нестандартність мислення (уміння знаходити 
нестандартні варіанти та  рішення) завжди допомагає тобі», «Я  знаю, 
що ти рано чи пізно зробиш це, адже саме твоя наполегливість у  до-
сягненні мети часто забезпечувала тобі успіх».

Зі зверненням до здібностей, позитивних рис учня висловіть впев-
неність (віру) в  можливість досягти успіху.

Із визнанням складності завдань, які пропонуєте учням (підлег-
лим), ви підтримуєте їхню самоповагу (самооцінку).

Реакція на невдачу залежить від усвідомлення рівня складності за-
пропонованих завдань. Зазвичай ми не дуже розчаровуємося, що не змо-
гли виконати складне завдання. Ми кажемо собі: «Це завдання надто 
складне, мало хто здатний упоратися з  ним», — і  це нас заспокоює.

Зовсім іншою реакція на  невдачу буде тоді, коли ми розуміємо, 
що завдання легке і  багато людей змогли б його виконати. Така не-
гативна реакція на  невдачу викликає почуття власної безпорадності 
та  безсилля, зменшує мотивацію до  діяльності.

Визнавайте складність завдання, яке ви даєте дітям (підлеглим). 
Цим ви зможете підтримати їхню самоповагу (самооцінку), оскільки 
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дитина в  разі невдачі не  буде розчарованою. У  разі висловлення ві-
ри в  учня (підлеглого), одночасно вказуйте на  складність завдань. Це 
зменшить імовірність негативних наслідків, які можуть виникнути 
у  випадку неуспіху: «Це завдання складне, але я знаю, що ти впора-
єшся із ним», «Я  пропоную тобі складне завдання. Не  кожен здатний 
його виконати. Спробуй! Я  впевнений, що в  тебе вийде!».

Завдання для учасників. Робота в  парах. Спробуйте висловити 
віру людині, з  якою ви потрапили в  пару. Протягом заняття ми при-
дивлялись одне до  одного, вивчали, робили висновки. Вам, напевно, 
вже відомі слабкі та  сильні сторони вашого партнера. Спробуйте ви-
словити віру, яка б спонукала до досягнення поставленої мети в житті 
людини або конкретних професійних завдань.

Будьте відвертими й  емоційними. Запишіть три варіанти, які за-
стосовуватимете стосовно вихованців (учнів).

Рефлексія. Що було складніше: висловлюватись чи слухати? Чому? 
Що відчуватиме людина, якій висловлено довіру в  разі невдачі? Що 
робити в  такому випадку?

8. Вправа «Підсумок»
Мета: закріплення й  узагальнення опрацьованого матеріалу.
Метод/форма роботи: групова.
Час виконання: 5 хв.
Повідомлення тренера. Протягом заняття ми ознайомилися 

з  основами педагогіку успіху, намагалися співвіднести їх  із власною 
практичною діяльністю.

Завдання для учасників. Давайте коротко пригадаємо, які саме 
техніки ми розглянули і  в чому їхня педагогічна суть».*

____________________
* Учасники пригадують матеріал, тренер заповнює заздалегідь підготовлену таб-

лицю (1-й стовпчик — «Техніка», 2-й — «Зміст»). Важливо, щоб учасники само-
стійно зробили висновок щодо кожної техніки стосовно її практичності та мож-
ливості впровадження в  педагогічну практику.

9. Вправа «Аплодисменти по  колу»
Мета: закріплення позитивної атмосфери; завершення заняття.
Метод/форма роботи: групова.
Час виконання: 5 хв.
Повідомлення тренера. Ми добре попрацювали, тож давайте по-

аплодуємо кожному учаснику нашої групи. Я  почну аплодувати ко-
мусь із вас, на  кого подивлюсь. Він обирає іншого учасника, якому 
аплодуємо ми вдвох. І так доки не буде задіяно всіх. Завершимо впра-
ву бурхливими аплодисментами всій нашій групі.


