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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Постанова проблеми. Основним завданням вищих навчальних закладів є 

технологізація фахової підготовки майбутніх учителів та формування у них 

готовності до використання інноваційних технологій у майбутній професійній 

діяльності. Вирішення нових завдань вищої школи потребує запровадження в 

систему фахової підготовки майбутнього вчителя початковій школі технологій 

активного навчання, які є своєрідним полігоном, на якому студенти можуть 

розвивати й удосконалювати професійні навички в умовах, наближених до 

реальних. Однією з таких технологій є імітаційний тренінг, який орієнтований 

на використання активних методів групової роботи, з метою формування та 

розвитку професійної компетентності студентів [6]. 

Мета роботи – розкрити особливості використання тренінгових технологій 

у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми технології навчання 

розглядається в працях В. Безпалька, К. Баханова, В. Бондара, С. Бондар,                     

І. Богданової, М. Гриньової, Л. Даниленко, В. Євдокимова, М.. Кларина, Л. 

Коваль, Г. Селевка, І. Смолюк, С. Сисоєвої, П. Сікорського, Т. Назарової,                 

В. Монахова, О. Пєхоти, О. Пометун, І. Прокопенко, Д. Чернілевського  та інші.  

У процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи 

імітаційний тренінг  формує професійні якості студентів, які дають змогу 

аналізувати помилки, знижуючи ймовірність їх повторення, розглядати 

проблеми практичної діяльності, сприяють формуванню власної позиції у 

студента. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури (М. Артюшина, Н. Бутенко,             



І. Вачков, С. Змєєв, І. Карицький, Г. Ковальчук К. Мілютіна, А. Панфилова,            

Д. Чернілевький та ін.) дозволяє тлумачити поняття «імітаційний тренінг» як: 

метод розвитку  психологічної компетентності, формування й удосконалення 

різних психологічних якостей, умінь і навичок [4]; інтенсивні короткотривалі  

навчальні заняття, спрямовані на створення, розвиток і систематизацію певних 

навичок, необхідних для виконання конкретних особистісних, навчальних або 

професійних завдань, у поєднанні з посиленням мотивації особистості стосовно 

вдосконалення  роботи [3]; систему інтенсивних тренувань, у яких 

моделюються елементи основних завдань професійної діяльності [6]; навчання 

через придбання й осмислення життєвого досвіду, що моделюється в груповій 

взаємодії людей [1]; запланований навчальний процес, призначений  для  

надання знань, удосконалення наявних навичок й отримання нових на основі 

особистого досвіду й знань з метою  зміни  поведінки [5].   

Організація імітаційного тренінгу процес навчання дозволяє максимально 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності.  Під час його 

проведення учасники виступають у певних ролях і діють відповідно до їх 

статусу,  набувають досвіду розробки та виконання колективних завдань, а 

також створюють певний емоційний та інтелектуально-пізнавальний настрій, 

що надає можливість істотно активізувати й інтенсифікувати процес навчання 

майбутніх фахівців. 

Безперечно, більшість визначень поняття охоплюють саме педагогічний 

аспект використання  тренінгових  технологій – здобуття  та засвоєння  знань, 

формування та розвиток умінь, навичок, важливих якостей, ціннісних 

орієнтацій, компетенцій тощо. Цінність тренінгів для системи вищої освіти  

виражається  в  тому,  що  вони  дозволяють  інтенсифікувати  процес  фахової 

підготовки (зберігаючи час та простір), зробити його більш ефективним за 

рахунок повної відповідності принципам особистісно зорієнтованого навчання. 

Висновки. Отже, використання тренінгових технологій сприяє 

підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти: допомагає адаптації майбутніх педагогів до педагогічної діяльності, 



студенти беруть активну участь у засвоєнні навчального матеріалу під час 

проведення занять, при цьому створюються суб’єкт-суб’єктні відносини між 

студентом і викладачем, змінюється ставлення студентів до занять. 

Використання тренінгу дозволяє студентам активно взаємодіяти один з одним, 

вчитися працювати в групах та підгрупах, формуючи культуру взаємодії, що, у 

свою чергу, є активною підготовкою до повсякденного професійного й 

соціального життя. 
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