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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Активні перетворення у сфері освіти вимагають 
використання нових технологій підготовки майбутніх 
вихователів, заснованих на принципах продуктивності і 
творчості, що актуалізують установку на розвиток 
інноваційного потенціалу особистості.

Сьогодні питання про підготовку творчо мислячих 
фахівців є особливо актуальним. Однією з головних форм 
розвитку творчої поведінки, педагогічної творчості є 
тренінг.

Сфера застосування тренінгів надзвичайно широка: 
підвищення кваліфікації працівників освіти, технічних 
галузей, медицини та багатьох інших. Особливо ефективно 
тренінгові технології можуть бути застосовані в освітньому 
процесі вищих навчальних закладах.

Зазначимо, тренінг -  одна із форм навчання, яка 
відрізняється інтенціональністю і структурованістю. Термін 
«тренінг» застосовується в широкому і вузькому значенні. З 
одного боку, даний термін використовується для 
позначення будь-якої короткочасної інтенсивної 
підготовки. В такому випадку тренінг розглядається як 
допоміжний засіб поряд із основними освітніми і
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виховними завданнями. З іншого боку, його 
використовують як синонім слова «тренування».

Як форму навчання тренінги можна поділити 
відповідно до їх цілей, або методів, або змісту занять. 
Метою цієї форми навчання зможе бути успішне виконання 
професійних завдань, вдосконалення в будь -якому виді 
діяльності, підвищення ефективності праці, соціалізація або 
інкультурація.

Змістом (предметом) тренінгів є формування 
компетенцій або їх компонентів: знань, умінь і навичок.

Більшість вітчизняних психологів у якості основної 
мети тренінгу розглядають розвиток компетентності в 
спілкуванні. Головна мета досягається послідовним 
рішенням наступних завдань:

1. Набуття знань в області психології особистості, 
групи, спілкування.

2. Набуття умінь і навичок професійно 
орієнтованого спілкування.

3. Корекція, формування і розвиток установок, 
необхідних для успішної професійної діяльності.

4. Розвиток здатності адекватно і повно сприймати 
і оцінювати себе та інших людей, а також взаємини, що 
складаються між людьми.

5. Корекція і розвиток системи відносин 
особистості [3, с. 25].

Наше дослідження базується на працях 
С. І. Макшанова, який розглядає тренінг як 
«багатофункціональний метод навмисних змін людини, 
групи та організації; один із найбільш ефективних методів 
розвитку творчих здібностей студентів» [2, с. 27]. У даному 
визначенні поняття ключовим словом є «зміна». Ми 
вважаємо, що грамотно організований тренінг має сприяти 
тільки позитивним змінам особистості, розвитку
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комунікативних навичок, творчих здібностей всіх учасників 
тренінгу.

Методика проведення тренінгів передбачає типову 
структуру, яка включає в себе:

1) вступну частину -  привітання; вправи на 
знайомство (навіть якщо студенти знають один одного); 
введення правил групи (їх уточнення і корекція при 
необхідності); збір очікувань;

2) основну частину -  оцінка інформованості 
учасників; актуалізація проблеми; інформаційний блок; 
відпрацювання практичних навичок;

3) заключну частину -  підведення підсумків, 
зворотний зв’язок, рефлексія, ритуал прощання.

Важливу роль в процесі тренінгу відіграють 
структурні вправи -  техніки, які використовуються для 
розвитку ефективних групових процесів. Кожна з них має 
своє місце в структурі тренінгу, звідки і походить їх назва. 
Так, «Знайомство», «Збір очікувань», «Прийняття правил 
групової роботи» -  вправи, якими починається тренінг, 
«Підведення підсумків роботи», «Зворотний зв’язок», 
«Ритуали прощання» -  завершується.

Доведено, що тренінг має наступні переваги перед 
іншими формами роботи [1, с. 44]:

1) будучи одночасно не тільки учасниками 
тренінгу, але і спостерігачами міжособистісної взаємодії, 
яка відбувається у процесі тренінгу, учасники можуть 
ідентифікувати себе з іншими, і використовувати це як 
інструмент при оцінці власних почуттів і поведінки;

2) група може полегшити процес 
самодослідження і саморозкриття учасників;

3) тренінг приваблює своєю внутрішньою 
відкритістю, комфортною психологічною атмосферою, 
невимушеною обстановкою.
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Метою тренінгу щодо розвитку педагогічної 
творчості є розвиток вміння розуміти і аналізувати причини 
і динаміку різних соціальних ситуацій, а також вміння 
приймати творчі, нестандартні рішення в різних ситуаціях 
міжособистісної взаємодії. Завдання тренера -  створити 
такі умови, які дозволяють учасникам спочатку відчути 
свободу творчості, потім зрозуміти механізми, які 
допомагають їм у генеруванні нових ідей, а після цього -  
навчитися управляти цими механізмами і спеціально 
запускати їх.

Серед умов, що стимулюють розвиток творчого 
мислення особистості під час проведення тренінгу 
виділяться наступні [4, с. 57]:

1) ситуації незавершеності або відкритості (на 
відміну від чітко заданих і контрольованих);

2) спонукання до постановки питань;
3) вирішення та заохочення питань;
4) створення та розробка прийомів, інструментів 

для подальшої діяльності;
5) стимулювання незалежності в судженнях, 

відповідальності за прийняті рішення;
6) акцент на самостійних розробках, 

спостереженнях, почуттях, узагальненнях тощо.
Вищевказані умови щодо розвитку педагогічної 

творчості майбутнього фахівця дошкільної освіти 
реалізуються в ході використання тренінгових технологій. 
Викладач повинен, перш за все, забезпечити сприятливі 
умови для творчості, організувати відповідну обстановку. 
Найбільш успішні в цьому процесі ті педагоги, які 
створюють в освітньому середовищі атмосферу свободи і 
розуміння, можливість творчого використання отриманих 
знань у самостійних дослідженнях, які спираються на різні 
види мислення (дивергентне, критичне, конвергентне), 
цінують і заохочують самостійність та оригінальність ідей.
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Таким чином, тренінгові технології 
використовуються в процесі професійної підготовки 
майбутнього фахівця дошкільної освіти як засіб розвитку їх 
педагогічної творчості. При впровадженні тренінгу в 
освітній процес створюється у майбутнього фахівця 
дошкільної освіти можливість співвіднести отриману 
інформацію та діяльність; емоційне проживання нових 
моделей поведінки і пов’язаних з ними результатів; 
розвиток педагогічної творчості.
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