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особливостей особистості, отже, набуває у кожному випадку своїх особистісних 
форм вираження. Ідея, однак, залишається незмінною: постійна бадьорість, 
готовність до дії, веселий добрий настрій. 
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ТРЕНІНГОВІ ЗАНЯТТЯ  
ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ  

ІЗ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
 
Глобальні проблеми сучасного світу, нові соціокультурні умови розвитку 

України, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, завдання побудови 
демократичного, відкритого суспільства зумовлюють необхідність модернізації 
підготовки фахівців педагогічної сфери, зокрема вихователів дошкільних 
навчальних закладів та вчителів початкової школи. 

Задовольнити зазначені вимоги можливо за умови формування у майбутніх 
педагогів здатності гнучко адаптуватися у мінливому професійному середовищі, 
компетентно використовувати набуті вміння і навички для вирішення різноманітних 
проблем на практиці, бути високоосвіченим, мобільним, гармонійно розвиненим, з 
високими морально-духовними якостями, постійно прагнути до самовдосконалення. 
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Результати наукового аналізу проблеми професійної підготовки майбутніх 
фахівців з дошкільної та початкової освіти, вивчення освітньої практики вишів 
довели ефективність використання тренінгових занять, які забезпечують якісну 
професійну підготовку майбутніх вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів; 
сприяють оволодінню вміннями та навичками професійного самовдосконалення, 
формуванню професійно-педагогічної культури, ціннісних орієнтацій, розвитку 
особистісних та професійних якостей майбутніх фахівців.  

Ефективність реалізації навчально-професійних тренінгових занять 
забезпечується низкою організаційно-педагогічних умов, серед яких провідними є: 
відповідність змісту та методики навчально-професійного тренінгу сучасним 
вимогам професійної підготовки вихователів ДНЗ та вчителів початкової ланки 
ЗОШ; компетентність викладача-тренера; інструктивно-методичне та інформаційно-
ресурсне забезпечення цілісного процесу підготовки та проведення тренінгового 
заняття; створення освітнього простору для суб’єкт-суб’єктної взаємодії усіх 
учасників навчально-професійного тренінгу. Тренінги, на думку І. Вачкова, є одним 
із ефективних способів отримання досвіду, формою активного навчання та 
самопізнання його учасників, а також вироблення й удосконалення вмінь 
спілкування та взаємодії. Вони проводяться з метою поліпшення адаптації 
майбутніх педагогів до фахової діяльності, попередження та вирішення конфліктів, з 
якими стикається майбутній фахівець [2, с. 15-85].  

Сьогодні існує велика кількість визначення поняття «тренінг» , що дозволяє 
розширено його трактувати та позначати цим терміном сукупність різноманітних 
форм, методів, прийомів, способів, засобів та технологій, які використовуються в 
освітніх практиках.  

У довідникових джерелах термін «тренінг» трактується як «форма 
інтерактивного навчання, метою якого є розвиток компетентності міжособистісної 
професійної поведінки» ; «група методів, які спрямовані на розвиток здібностей до 
навчання та оволодіння будь-яким складним видом діяльності» ; «засіб 
психологічного впливу, який спрямований на розвиток знань, установок, вмінь і 
досвіду у сфері міжособистісного спілкування, а також засіб розвитку 
комунікативної компетентності» [5].  

У науковій літературі поняття «тренінг» визначається як спланований 
заздалегідь процес, спрямований на розвиток навичок виконання певної діяльності, 
мета якого змінити ставлення, знання або поведінку учасників тренінгу за 
допомогою навчального досвіду (Кеннет Фі); особливий метод отримання знань на 
основі власного досвіду в умовах спеціально створеного сприятливого середовища 
(С. Гладишев); сукупність різних прийомів і способів, спрямованих на розвиток у 
людини тих або інших навичок і умінь формування здібностей і установок, 
необхідних для успішного виконання професійної діяльності (В. Пахальян, 
В.Саруханов, С. Торп, Дж. Кліффорд). Відомі й інші види тренінгової практики: 
відеотренінг (Х. Міккін), тренінг самосвідомості та особистісного росту 
(Н. Осухова), тренінг з використанням системи К. Станіславського та ін. [4].  

З педагогічної точки зору під тренінгом розуміється тренінгові заняття як 
система взаємопов’язаних засобів педагогічного впливу на студентів з метою 
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вироблення у них відповідних умінь і навичок, певного виду діяльності і поведінки 
при виконанні своїх функціональних обов’язків. При цьому система є практичним 
засобом виявлення та розкриття потенціалу особистості. Тренінг дає учасникам 
змогу практично застосовувати отримані знання та вміння, що сприяє професійній 
адаптації. 

Порівняльний аналіз пропонованих визначень поняття дозволяє розглядати 
тренінгові заняття як інтегративне багатофункціональне утворення, специфічний 
спосіб набуття майбутніми педагогами, зокрема вихователями ДНЗ та вчителями 
початкових класів, особистісного та професійного досвіду і являє собою вид 
квазіпрофесійного заняття, що реалізується на основі спеціально розробленої 
програми або комплексу вправ групової роботи. 

Студіювання науково-методичних джерел дало підстави зробити висновок про 
розмаїття видів тренінгових занять з урахуванням змістової спрямованості та 
провідного способу (методу, форми, технології) їх проведення. Так, Л. Петровська, 
Ю. Ємельянов і Є. Кузьмін виокремлюють соціально-педагогічний тренінг як форму 
соціально-педагогічної діяльності, спрямовану на набуття життєвої компетентності 
шляхом збагачення як знаннями, так і життєво-практичним та емоційно-
особистісним досвідом завдяки використанню інтерактивних засобів навчання. 
Дослідниця ігрового моделювання А. Панфілова виокремлює технології соціально-
психологічного тренінгу, особливість якого полягає в формуванні педагогічних 
умінь і навичок студентів, що визначають їхню комунікативну компетентність у 
майбутній професійній діяльності та забезпечують набуття позитивного досвіду 
продуктивної міжособистісної взаємодії педагога й вихованців [5]. 

Педагогічний тренінг розглядається як форма роботи спрямована на вирішення 
задач навчально-виховного процесу (надання знань, формування умінь, навичок, 
якостей, педагогічної майстерності, професіоналізму тощо), що має певні принципи, 
структуру, компоненти та особливості. Особливість педагогічного тренінгу полягає 
в поєднанні найбільш ефективних методів навчання, врахуванні потреб учасників 
тренінгу щодо змісту навчання, виробленні спільними зусиллями правил взаємодії 
під час навчання, побудові партнерських стосунків між педагогом та учасниками 
тренінгу, що робить навчання комфортним, а відповідно успішним і 
результативним.  

Психолого-педагогічний тренінг являє собою цілісну динамічну систему 
тренінгових вправ, що ґрунтується на принципах гуманістичної психології 
(А. Маслоу, К. Роджерс та ін.) та активної групової роботи (А. Вербицький, 
І. Підкасистий, Л. Петровська, Т. Яценко). Психолого-педагогічний тренінг 
спрямований на формування у майбутніх педагогів здатності розв’язувати 
особистісні психологічні проблеми та проблеми своїх вихованців, розвиток 
професійно-важливих якостей, розкриття внутрішнього потенціалу особистості, 
формування властивостей та якостей, які сприяють збереженню і зміцненню 
професійного здоров’я, досягненню високого рівня професіоналізму. Результатом 
діяльності студентської тренінгової групи є: формування рефлексії, вміння 
розпізнавати як власний емоційний стан, мотиви поведінки, наслідки вчинків, так 
інших, зокрема дітей; формування позитивної Я-концепції, асертивної поведінки; 
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формування саногенного мислення; розвиток готовності до саморозвитку, 
самореалізації у сфері професійної діяльності; формування стресостійкості як уміння 
знаходити власні ресурси у складних ситуаціях. Тренінг створює умови для 
розвитку таких метапрофесійних якостей, як комунікативність, рефлексивність, 
асертивність, толерантність, емпатія.  

Навчально-професійний тренінг розглядається як багатофункціональний спосіб 
організації активної навчально-пізнавальної діяльності студентів, під час здійснення 
якої майбутні фахівці виконують тренінгові вправи адаптовані до майбутньої 
професійно-педагогічної діяльності під керівництвом викладача-тренера на підставі 
заздалегідь розроблених інструктивно-методичних матеріалів та інформаційно-
ресурсного забезпечення (художньо-педагогічні тексти, притчі, твори 
образотворчого мистецтва, презентації, відеороліки тощо). При цьому, навчальний 
тренінг доцільно розглядати як педагогічну технологію навчання, оскільки він має 
чіткий алгоритм та гарантує досягнення запланованого результату. Перевагами 
навчального тренінгу є: можливість імітації конкретних видів професійної 
діяльності педагога; ефективне оволодіння професійними психолого-педагогічними 
та дидактико-методичними уміннями і навичками; формування професійно 
значущих якостей вихователів та вчителів початкових класів; можливість апробації 
різних видів метапредметної діяльності [1].  

Отже, тренінгові форми організації та проведення занять з педагогічних 
дисциплін є ефективним засобом формування професійної компетентності 
майбутніх вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів. Вона надає її учасникам 
можливість імітації конкретних видів професійної діяльності; сприяє ефективному 
оволодінню теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками; 
забезпечує формуванню професійно важливих особистісних якостей та ціннісних 
орієнтацій, цілеспрямованості і прагнення до реалізації своїх особистих планів та 
професійної кар’єри.  
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