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 Вирізняють  фасилітацію соціальну і педагогічну.  

 Під соціальною фасилітацією  розуміють підвищення 
продуктивності діяльності особистості в наслідок актуалізації  

  її в свідомості іншої людини (або групи людей), що позиціюють в 

якості спостерігача або суперника .  

 Під педагогічною фасилітацією  слід розуміти урізноманітнення 

особистісно-орієнтованого впливу   

 та особистісний розвиток суб’єкта професійно-педагогічного 
процесу за рахунок особливого  стилю спілкування особистості 

й педагога 

 



 Термін «фасилітація» походить від англійського дієслова «facilitate» – 
«полегшувати, сприяти, допомагати, просувати».  

 У психолого-педагогічну теорію і практику термін «фасилітація» ввів 
американський психотерапевт і педагог К.Роджерс, раніше розвинувши 
його в недирективній, людиноцентрованій (person-centered) психотерапії.  

 К. Роджерс розрізняв    два типи навчання.  

 Перший тип навчання  є примусовим, надмірно  інтелектуальним, 
оцінюваним і регульованим зовні, спрямованим на засвоєння знань і 
компетенцій.  

 Другий тип навчання  ініціюється і оцінюється особистістю, яка навчається, і  
спрямоване на засвоєння змісту навчання як елементів особистісного 
досвіду.  

 Таке навчання є особистісно- захоплюючим, воно впливає на особистість 
людини. Основне завдання  особистісно центрованого педагога  - 

 стимулювання, або фасилітація усвідомленого навчання. 

 



 Сутність використання педагогічної фасилітації у 

післядипломній педагогічній освіті у тому, 

  щоби  використовувати традиційні. Інноваційні  підходи  

 та залучення  активного, ініціативного у навчанні слухача . 

 Ми вважаємо, що педагогічна фасилітація  –це більш 

особистісно-орієнтований рівень навчання, який відповідає 
сучасним вимогам. 

 

  Слухачі не повинні бути пасивними слухачами, які тільки  

присутні на лекції.  

 При фасилітації навчання викладач має можливість  

використовувати  не тільки традиційні форми, методи, прийоми, 

аінноваційні, інтеракитвні, синектичні і т. інш, які спонукають 
творчому засвоєнні необхідної  інформації. 

 



 

 

 

 Під фасилітацією навчання К. Роджерс розуміє тип навчання, 

при якому педагог-фасилітатор,  

 займаючи партнерську позицію, сприяє розвитку учня і може 
сам навчитися жити.  

 З одного боку особистість формується завдяки впливу освіти, а 

з іншого, особистість, яка розвивається, впливає  

 на освітні структури і  сприяє їх вдосконаленню та гнучкості.  



 Основу педагогічної позиції педагога - фасилітатора складає  

 система особистісних  настанов, які реалізуються в процесах 
міжособистісної взаємодії зі слухачами.  

 Першу настанову К. Роджерс називає терміном в спілкуванні» -

вона передбачає  як «щирість», «відвертість», «вірогідність», 

«конгруентне самовираження», «відкритість педагога» своїм  

 власним думкам і переживанням, здатність вільно і відкрито 

виражати і транслювати їх оточуючим.  

 Друга настанова  –«безумовне позитивне прийняття», «довіра» -
відображує принципову упевненість педагога в можливостях і 
здібностях тих, які навчаються.  

 Третя настанова –« емфатичне розуміння» -це здатність педагога 

бачити внутрішній світ учня, ніби  очима  диитни. 

 



 Отже, фасилітатор організовує роботу учнів, сприяє розвитку їх 

 особистісних якостей, допомагає ідентифікувати проблеми і приймати 

рішення. 

 Мета фасилітації – організація ефективної роботи учнів на засадах 

гуманізму, особистісного саморозвитку, конструктивної взаємодії. 

 Умови фасилітації: 

 1) проблемність навчання; 

 2) довіра педагога до учнів, їх можливостей; 

 3) повага до учнів; 

 4) толерантне ставлення до учнів, розуміння їх реакцій; 

 5) забезпечення учнів інформаційними, дидактичними, матеріально-
технічними ресурсами. 



 Ми на тренінгах  використовуємо  

 педагогічну фасилітацію   

    як вид педагогічної діяльності вчителя, яка має за мету 

допомагати дитині в усвідомленні себе як самоцінності, 

підтримувати її прагнення до саморозвитку, самореалізації, 

самовдосконалення,  

  як інтегроване, особистісне утворення, котре детермінується 

педагогічною емпатією учителя, його професійно-педагогічною 

усталеністю та комунікативною компетентністю  



 Структурно-компонентний склад педагогічної фасилітації, 

дозволяє чітко виокремити такі компоненти: 

  індивідуально-настановчий, когнітивно-діяльнісний та 

рефлексивно-оцінний.  

 До індивідуально-настановчого компонента педагогічної 

фасилітації    відносить характеристики, мотиви, настанови, 
емоції, спрямованість особистості вчителя – його індивідуальні 

особливості як суб’єкта педагогічної фасилітації: прагнення 

допомагати іншим людям, здатність до співчуття та 

співпереживання, доброзичливість, емоційна  чутливість, ціннісне 
ставлення до іншої людини як особистості, здатність відчувати 

дитину та ін.  

 



 Специфіка когнітивно-діяльнісного компонента педагогічної 

фасилітації      полягає у сформованості комунікативної 

компетентності вчителя як його здатності встановлювати 

професійно значущі, педагогічно орієнтовані, суб’єкт-суб’єктні 

відносини з усіма учасниками навчально-виховного процесу на 

професійному рівні.  

 До рефлексивно-оцінного компонента педагогічної фасилітації 
відносить педагогічну рефлексію як професійно-особистісне 

утворення: якості особистості, вміння вчителя, які забезпечують 

адекватну самооцінку, саморегуляцію, самосвідомість, 
здатність аналізувати та регулювати стосунки з іншими людьми, 

здатність до осмислення. 



 Роль фасилітатора потребує від педагога певних умінь: 

 – уважно слухати, спостерігати і запам’ятовувати як хід подій, 

 так і стиль поведінки учнів; 

 – налагоджувати просту і плідну комунікацію між членами 
навчальної групи; 

 – аналізувати і корегувати дії учнів; 

 – діагностувати і заохочувати ефективну (корегувати неефективну) 
поведінку; 

 – сприяти створенню моделі ефективної поведінки; 

 – забезпечувати зворотній зв’язок між учасниками навчального 
процесу, не використовуючи при цьому «наступальних» і 
«оборонних» форм спілкування; 



 

 – знаходити та активізувати конструктивні моделі 

поведінки при внутрішньогруповій взаємодії; 

 – активізувати подібні моделі у міжгруповій роботі; 

 – викликати довіру учнів, бути терплячим; 

 – бути справедливим, обирати нейтральну позицію 

при оцінюванні роботи. 

 



 Методика аплікації - суть  методики полягає у використанні вже 

відомих теоретичних знань для  збагачення  творчої діяльності при 

використанні проектних технологій. 

  Методика рекодифікації -  головним чином полягає у тому,  
щоб процес подачі теоретичних питань співпадав  з метою 

формування нових і  оригінальних ідей у учителів  і учнів. 

 Методика перевертання проблеми полягає   

переформулюванні слухачами висловленого викладачем 

твердження в протилежне твердження, що буде сприяти 

формуванню альтернативних шляхів розв’язку проблеми 
слухачами ( А  що, якщо?).  

 Методика вільних  асоціацій - полягає в педагогічній  актуалізації 

учителями асоціативних звязків  між різними образами в контексті 

поставленої проблеми.  

  У сенсорно-візуальному дитиноцентричному у періоді емоційної 

реконвалісценції використовуємо  синектичні методики, 



 Синектика – система методів  психологічної  активізації  процесів 

знаходження       логічного розв’язку при  використанні методики  

мозкового штурму. 

 Етапи 

 Оголошення проблема, якою вона є. Постановка проблеми. 

 Аналіз проблеми з різних підходів. 

 Відсіювання перших розв’язків проблеми, пошук альтернативних 

шляхів. 

 Аналогія,  генерування різних аналогій розвя’зку проблеми. 

 Вибір альтернативних шляхів розв’язку,  моделювання шляхів 
розвязку. 

 



 

 

 

 

 

 

Дякую за увагу 


