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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

(із досвіду викладання «Культурології
(культурологія, етика, естетика)»)

Передусім варто звернутися до етимології та уточнення зна-
чень термінів, озвучених у назві теми доповіді, бо як слушно за-
уважив М. Гайдеггер — «мова — оселя буття». Увиразнення роз-
різнення між широким (мова як виявлення людської екзистенції)
та вузьким розумінням мови (об’єкту лінгвістичного аналізу)
сприяло осмисленню людини і світу культури — як своєрідних
«текстів» знаково-символічного характеру, а зазначені парадиг-
мальні зміни отримали назву — так званого «герменевтичного
повороту».

У контексті зазначених парадигмальних змін, будь-яка діяль-
ність людини — від теоретичної до практичної, розглядається як
особлива мова, певний різновид дискурсу. Дискурс (лат. discursus
— міркування, аргумент, поняттєвий, логічний, опосередкова-
ний) — сукупність висловлювань, які стосуються певної пробле-
матики; міркування задля встановлення істини. Дискурс — ко-
мунікація в текстовій формі.

Слово «тренінг» англійського походження (train — тренувати,
training), а в українському перекладі означає — тренування; спе-
ціальний тренувальний режим. Іншими словами: навчаючи, при-
мушувати когось систематично вдосконалюватися в чомусь. Тех-
нологія ( грец. technē — мистецтво, майстерність +lογοζ — слово,
вчення) — це: сукупність методів, процесів, способів, що вико-
ристовуються у певній діяльності; сукупність знань про вище за-
значене; навчальний предмет, який викладає ці знання, відомості.
Таким чином, словосполучення «тренінгові технології», не втра-
чаючи своїх первинних значень, у царині навчально-педагогічної
діяльності може розглядатися як єдність раціонального та гума-
нітарного типу дискурсів.

Гуманітарне знання уможливлюється завдяки діалогічній
парадигмі, котра враховує синергійний характер розвитку осо-
бистості, а відповідна викладацько-студентська субкультура
опирається на дві традиції:книжкову, писемну та оральну, усну.
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Сучасний гуманітарний навчально-педагогічний дискурс не
може обмежуватися лише словесною майстерністю, вербаль-
ними засобами передачі інформації, бо як свідчать досліджен-
ня, людина лише 20 % інформації отримує вербально, а через
зоровий канал — близько 80 %. Саме це, окрім іншого, пояс-
нює необхідність використання інноваційних комп’ютерних та
тренінгових технологій у сучасному навчально-педагогічному
дискурсі, зокрема, як у книжково-писемній, так і оральній тра-
диціях.

Навчальна дисципліна «Культурологія (культурологія, етика,
естетика)» належить до гуманітарного (лат. humanitas — людя-
ність; освіченість) знання, а основою гуманітарної освіти є тра-
диція живої безпосередньої комунікації між викладачами і сту-
дентами; роль викладача як наставника полягає в ініціюванні до
творчо-пошукової діяльності й, зокрема, у царині індивідуації —
самостворення освіченої, морально-зрілої, відповідальної особис-
тості.

Викладання інтегративного курсу «Культурології (культуро-
логія, етика, естетика)» для студентів 2 курсу кредитно-економіч-
ного факультету здійснюється на основі сучасної освітньої моде-
лі — авторської комунікативно-креативної педагогіки, яка ґрун-
тується на ідеях партнерства, співтворчості, інтерсуб’єктивного
діалогу. Комунікативно-креативна педагогіка покладається в
основу навчально-педагогічного дискурсу, а використання тре-
нінгових технологій як поєднання раціональних та гуманітарних
дискурсів, сприяють активізації навчально-пізнавальної, науко-
во-пошукової діяльності студентів, зміні ціннісних мотивацій
щодо навчання, розвитку відповідальності та гуманітарних ком-
петенцій.

На перших заняттях студентам пропонується для ознайомлен-
ня пакет навчально-методичних матеріалів, зокрема, до кожної
теми семінарського заняття пропонується практикум (проблемні
завдання для самостійної роботи), у якому надається перевага
пошуковим і проблемним питанням, творче обговорення яких
уможливлює створення нестандартних педагогічних ситуацій, що
вимагають самостійності мислення, критичного аналізу, вміння
відстоювати й аргументувати власну точку зору.

Кожен студент персонально обирає дві теми семінарських за-
нять (по одній із двох модулів), а ті, що визначилися з вибором, —
є відповідальними за проведення семінару. Відповідальні за про-
ведення семінару — це своєрідні сценаристи, режисери семінару,
посередники між викладачем і групою, а головні функції, що на
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них покладаються, це — урізноманітнення форм проведення се-
мінару, творчий пошук нових форм. Урахування інтересів та твор-
чих ініціатив студентів сприяє зміні ціннісних мотивацій, зрос-
танню особистої відповідальності, креативності, а семінари на-
бували унікальних характеристик, що відображено увідповідних
матеріалах (сценарії, фотографії, авто-реферати, малюнки, відео-
дискети тощо).

У викладанні курсу використовуються: проблемні лекції,
лекції-презентації (Microsoft PowerPoint), семінари-дискусії,
робота в малих групах, рольова гра (гра-змагання, прес-кон-
ференція, імітаційна гра, моделююча гра, студентський бри-
фінг тощо), етико-психологічні експерименти, аналіз конфлікт-
них етичних ситуацій, письмові комплексні самостійні роботи,
аналіз тексту-першоджерела, виконання тестових завдань та
проблемних завдань, творчі вправи (есе, авто-реферати, рецен-
зії тощо).

Заслуговує уваги рольова гра, вона мобілізує творчий потен-
ціал студентів (знання, розуміння, емоції, здатність до шукань,
вміння дискутувати тощо) у застосуванні теоретичних знань до
вирішення конкретних проблемних ситуацій. Рольова гра є умов-
ною за своєю формою, проте її розігрування учасниками, набли-
жає до реальної ситуації, бо потребує не просто розуміння і ана-
лізу ситуацій, але і вживання в ролі, в позиції й поведінку персо-
нажів, що зіштовхуються у цій проблемній ситуації. Учасники
гри одночасно перебувають у двох сферах — умовно-ігровій і
діяльнісній, а це пробуджує надзвичайну активність і самостій-
ність, зокрема, уяву, емоційність, вміння приймати рішення
тощо.

Надзвичайно важливим є вибір предмета гри — конструюван-
ня проблемної ситуації, що вимагає «зануреності» у певний куль-
турно-історичний контекст, інтеркультурного діалогу та крос-
культурного аналізу.

Можна запропонувати окремі варіанти етичної рольової гри,
зокрема:

• Гра-змагання передбачає наступну логіку розгортання:
Передмова до ситуації — мета та завдання гри, загальна харак-

теристика ситуації (3—5 хв.). Організація гри — поділ учасників
на групи або розподіл ролей з інструктивними завданнями; уста-
новлення регламенту гри (5—7) хв.). Інколи виокремлюється
окрема група експертів-спостерігачів, що можуть виконувати різ-
ні функції: оцінювання змагань; інтелектуальних провокацій з
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метою відкривання ціннісно-нормативних смислів; консультацій
та необхідної допомоги.

Колективна праця над ситуацією або інформативне повідом-
лення (письмовий текст, зачитування тексту, розповідь, програ-
вання ситуації, конференція, інтерв’ю, магнітофонний запис, від-
еозапис тощо) (10—15 хв.).

Процес гри або колективна дискусія ( 15—20 хв.). Підведення
підсумків (10 хв.) — розмова про нормативність у контексті ро-
зуміння, ініціація гуманістичного мислення з метою відкривання
та утримання горизонту людяності — здійснює викладач або
група експертів.

• «Прес-конференція»: на початку гри здійснюється поділ на
групи, обираються капітани, а завдання кожної підгрупи — корот-
ке колективне обговорювання окремого питання семінарського
заняття або проблемного завдання перед аудиторією (8—12 хв.).
Завдання аудиторії — формулювання запитань.

• «Студентський брифінг»: попередньо студент готує реферат
по певній проблемі, а під час гри коротко висловлює основні тези
свого виступу, а група задає питання.

• Імітаційна гра (відтворення конкретних, зокрема, проблема-
тичних ситуацій — вибору добра і зла).

• Моделююча гра (моделювання ситуацій та методика прове-
дення розмови, виступу на конференції, зібраннях із урахуванням
культурно-історичного контексту — професійної етики, етикету
тощо).

Різноманітність можливих варіантів і форм етичної рольової
гри — безмежне, а це відкриває простір для ініціативи й творчос-
ті як викладача, так і студентів. Важливим є те, що окрім рефлек-
сивних, аналітичних компетенцій, тренінгові технології сприяють
розвитку продуктивної здатності уяви, образного мислення, ін-
туїції, «внутрішнього зору» тощо, бо не забувають про комуніка-
тивні можливості невербальних структур свідомості. Викорис-
тання методик комунікативно-креативної педагогіки сприяє
гуманізації освіти, індивідуалізації навчання через самостійну
творчо-пошукову діяльність студентів, й, зокрема, що є найістот-
нішим — трансформації ціннісних мотивацій студентів щодо на-
вчання, відкриванню й утриманню горизонту людяності.

Прикладом використання тренінгових технологій є підсумко-
ва студентська науково-практична конференція «Діалог культур:
комунікація і етикет» (14 грудня 2007 р., 19 грудня 2008 р., Центр
культури та мистецтв), на якій обговорення теоретичних питань
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поєднувалося із відео-презентаціями, етико-психологічними екс-
периментами, рольовою грою, літературно-музичною компози-
цією тощо, а студенти відповідно продемонстрували таланти та
гуманітарні компетенції у різних видах діяльності (доповідачі,
експерти, музиканти, актори, звукорежисери, відеоператори, ку-
лінари, фотографи, художники тощо).

На конференції висловлена пропозиція щодо створення при
кредитно-економічному факультеті Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана — Центру
прикладної та професійної етики, зусилля якого, окрім інших зав-
дань, були б сконцентровані, передусім, на випрацюванні спіль-
них для викладачів та студентів базових етичних норм, розробці
Етичного кодексу студента/ викладача.


