
 Нова українська
школа: модель

ключових
компетенц�й 4 «К» 

Тренінг 2
  

  Юрик Ольга Михайлівна, консультант центруЮрик Ольга Михайлівна, консультант центру

КУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУКУ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ"  
УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИУЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Освітній
тренд

НУШ зор�єнтована на
компетентност�, визначен�

«Рекомендац�ями Європейського
парламенту та Ради Європи щодо

формування ключових
компетентностей осв�ти

впродовж життя». 



Компетенції  
2016 2018



1

3

2

4



Формула 4К : 
 критичне мислення,

креативність,
комунікація
кооперація



Комун�кац�я
 вміння домовлятися та налагоджувати контакти, слухати

співрозмовника та доносити свою точку зору стало життєво
важливою навичкою.



Базов� комун�кативн� навички допомагають
зав’язувати, п�дтримувати та розвивати

стосунки з людьми, продуктивно
п�дтримувати розмову, ефективно поводити

себе в критичних ситуац�ях. 
 Комунікація – це передача

інформації, обмін знаннями
та емоціями, що допомагає
налагоджувати контакти,
щоб задовольняти потреби,
виконувати життєві та

професійні завдання. 



 З чого розпочати розвиток
комун�кац�йних навичок?



Емпат�я - це сп�вчуття, сп�впереживання,
вм�ння поставити себе на м�сце �ншого,
проникнення в суб'єктивний св�т �ншої

людини, так що емпатичне слухання- це
"сп�вчутливе" слухання.

Емпат�йне
слухання



 Правила емпатичного слухання:
 1.Налаштуватися на слухання: 

на якийсь час забути про свої проблеми, звільнити душу від власних
переживань і постаратися відсторонитися від готових установок і упереджень

щодо співрозмовника. Тільки в цьому випадку ви можете зрозуміти те, що
відчуває ваш співрозмовник, "побачити" його емоції.

 2.У  реакції відобразити переживання, почуття, емоцію,
 що стоять  висловлюванням, але зробити це так, щоб продемонструвати

сп�врозмовнику, що його почуття не т�льки правильно зрозум�ло, але � прийнято.  
3.Тримати паузу

п�сля вашої в�дпов�д� сп�врозмовнику зазвичай треба помовчати, подумати;  не
заважайте додатковими м�ркуваннями, роз'ясненнями, уточненнями. Пауза

необх�дна людин� для того, щоб роз�братися в своєму переживанн�.



Етапи емпат�йного
слухання

І ІІІІІ

Інформац�йнийІнформац�йний
Дати співрозмовнику висловити свою

точку зору через 
подбадьрування, спонукання,

невербальну п�дтримку

З'ясуванняЗ'ясування ЗавершальнийЗавершальний
Переконатися, що ви
правильно зрозуміли

з'ясування, парафраз,
в�дображення почутт�в

Домогтися спільного рішення
оц�нки, продовження,

резюмування



Є провідними у методиці

формування комунікативної

компетентності учнів 

передбачають залучення учнів до

активної комунікативної діяльності

Необхідною їх складовою є

конкретна мовленнєва ситуація.

 Комунікативні вправи



 Потренуйтеся!

Гра" Хто я?"

 " Вгадай по губам"

  " Передай одним словом"

 Зіпсований телефон"/" Плітки"

 Бесіда в різних положеннях
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Вправа  " Скло"

Вправа «Карусель»

Ефективні-неефективні
висловлювання

 Вправа  "Зірка" (знаменитість)

 Сторітелінг
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Комун�кативн� вправи — це простий �Комун�кативн� вправи — це простий �
ефективний спос�б навчити людинуефективний спос�б навчити людину
встановлювати контакт � впевненовстановлювати контакт � впевнено

сп�лкуватися.сп�лкуватися.



Мета : п�дкреслити важлив�сть �нтонац�й у процес� сп�лкування.
 

Час проведення : 15 хв.
 

Матер�али : картки з назвами емоц�й.
 

Х�д вправи : Учасникам лунають картки, на яких написан� назви емоц�й, � вони, не показуючи їх �ншим
учасникам, повинн� сказати слово «Здрастуйте» з �нтонац�єю, яка в�дпов�дає емоц�ї, написан�й на картц�. Інш�

в�дгадують, яку емоц�ю намагався зобразити учасник.
 

Список емоц�й : 
 Радість, здивування, жаль, розчарування, підозрілість, смуток,

веселощі, байдужість, спокій, зацікавленість, впевненість,
бажання допомогти, втома, хвилювання, ентузіазм.

Питання для обговорення:
Чи легко вам було вир�вняти цю вправу?

Наск�льки легко вдавалося вгадати емоц�ю щодо �нтонац�й?
У реальному житт�, наск�льки часто в телефонн�й розмов� ви з �нтонац�ї з перших сл�в розум�єте, в якому

настрої ваш сп�врозмовник?
Як� емоц�ї ви в�дчуваєте у житт� част�ше?

Передай одним словом



розуміння емоцій і
намірів людей, що

спілкуються
здійснюється заради
досягнення спільних

цілей

Ефективна
комунікація

 
 

Мета. Більшість людей починають комунікацію, не розуміючи
власних цілей. Варто щоразу запитувати себе, яка мета
спілкування, що ви хочете почути чи отримати у відповідь.

Спостереження. Зберіть інформацію, яка допоможе вам у
спілкуванні.

Довіра. Це вкрай важливий ресурс, без якого неможлива
успішна взаємодія.

Чому всі говорять про емоційний інтелект та як його у собі
розвинути!

Стан. Фокусуйтеся на емоціях співрозмовника та не давайте
волю власним.

Перемикач. Важливо зрозуміти, яка одна ваша фраза врешті
зможе вплинути на конкретну людину і «перемкнути» її на ваш

бік.
 

Етапи ефективної
комунікації

характеризується
взаєморозумінням

учасників



Що допомагає
встановити ефективну
комун�кац�ю?

увага до
сп�врозмовника 1.

невимушен�
розмови

знаходження
загального

використання
словника

сп�врозмовника

в�дкрит� жести

2.

3.

4.

5.

Як порозумітися?
 

Виражайте думки
ясно � конкретно.

 
 Використовуйте «Я-

висловлювання».



Приклад ефективної
комунікації

Заговори, щоб я
тебе побачив.                            

(Сократ)



Ефективні-неефективні висловлювання



Ненасильницьке
сп�лкування – 

 Часто конфл�кти виникають через
непорозум�ння, а мова

ненасильницького сп�лкування – це
мистецтво розум�ти, що тоб� потр�бно
й чого ти хочеш в�д �ншої людини, та
висловити свої потреби в безпечн�й

для неї форм�.  Ненасильницьке
сп�лкування – це коли �нтереси вс�х

стор�н задоволен�.

Це п�дх�д до сп�лкування, який створив психолог
Маршалл Розенберг



Формула
побудови 

" Я-висловлювання"

Факт —Факт —
  Ставлення —Ставлення —
Причина —Причина —

АльтернативнаАльтернативна
повед�нка —повед�нка —  

МотивМотив

Я-висловлювання» дозволяє досягти
максимальної ясност� � вв�чливост�

мовлення. Забезпечуючи ефективну
комун�кац�ю, воно знижує ризик

виникнення конфл�кт�в.



Визнач�ть прихований �нтерес, чого домагається
людина ,чи можете ви їй це дати? Перевед�ть

сп�лкування в обговорення реального �нтересу
людини, а не її висловлювання.

 
1.

 
2.  Збер�гайте спок�й � нейтрал�тет.  Не п�ддавайтеся,

щоб сп�врозмовник спровокував у вас негативну 
 реакц�ю, не дозволяйте вивести вас  �з себе.

Якщо ви не реагуєте, то в�н губиться � не знає, що
робити.

 
3. Налаштуйтеся на сп�впрацю. Головне — це досягти

сп�льного результату, а не хто що сказав � як образив.

Як спілкуватися зі
складними людьми?



Як протистояти негативному
комун�кативному впливу?

Принцип
амортизації або
психологічне айкідо

Суть: доки напрями комунікації залишаються
паралельними, вона триває і не набуває
конфліктного характеру.

Психологічне самбо

Суть: система цивілізованої протидії
деструктивному впливу- техніка нескінченного
уточнення; техніка часткової зовнішньої згоди;
техніка англійського професора.



Нехай ваше
сп�лкування буде
конструктивним �
корисним, а ще
легким,  приємним �
надихаючим.



Зворотний зв'язок
АНКЕТА ЗВОРОТНОГО

ЗВ'ЯЗКУ


