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Тренінгові технології навчання як засіб розвитку 

професійних компетенцій майбутніх фахівців 

 На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, коли відбуваються 

зміни в освіті, продовжує зростати потреба в творчих особистостях, потреба у 

творчій активності спеціаліста, в його розвиненому мисленні, в умінні 

конструювати, оцінювати, раціоналізувати. Вирішення цієї проблеми багато в 

чому залежить від змісту і методики навчання майбутніх спеціалістів. Реалізації 

даного пріоритету в освіті сприяють саме педагогічні інновації.  

 На сьогодні значна кількість науковців  досліджують питання 

впровадження інноваційних технологій в навчальний процес вищої школи. 

Інновації в освітній діяльності розглядаються як використання нових знань, 

прийомів, підходів, технологій для одержання ефективного результату у 

вигляді освітніх послуг, що відрізняються соціальним та ринковим попитом. 

Актуальним на сьогодні залишається питання ефективності застосування в 

навчальному процесі тренінгових  технологій в освітній процес вищого 

навчального закладу, які набувають в наш час усе більшої поширеності..  

 Тренінг  – це запланований процес модифікації відношення, знання чи 

поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з 

тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній 

галузі. Тренування – система підготовки студентів з метою пристосування їх до 

підвищених вимог і складних умов роботи.  

 Тренінг – це  одночасно: цікавий процес пізнання себе та інших; 

спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент для формування 

умінь і навичок; форма розширення досвіду. 

 Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке 

відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та розв'язання проблеми, 



заради якої вона зібралася. Як правило, учасники в захваті від тренінгових 

методів, тому що ці методи роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим. 

Тренінгові форми навчання повністю охоплюють весь потенціал студента: 

рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), 

самостійність, здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо. 

 Так само, як і будь-яке навчальне заняття, тренінг має певну мету: 

інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних навичок та 

умінь; опанування нових технологій у професійній сфері; зменшення чогось 

небажаного (проявів поведінки, стилю неефективного спілкування, 

особливостей реагування тощо); зміна погляду на проблему; зміна погляду на 

процес навчання, аби зрозуміти, що він може давати наснагу та задоволення; 

підвищення здатності учасників до позитивного ставлення до себе та життя; 

пошук ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем завдяки 

об'єднанню в тренінговій роботі різних спеціалістів, які впливають на 

розв'язання цих проблем; активізація громадськості щодо розв'язання 

актуальних проблем; здобуття альтернативної громадянської освіти. 

 Тренінг має певні складові: тренінгова група; тренінгове коло; спеціально 

обладнане приміщення та приладдя для тренінгу; тренер; правила групи; 

атмосфера взаємодії та спілкування; інтерактивні методи навчання; структура 

тренінгового заняття; оцінювання ефективності тренінгу. Вони можуть бути 

спрямовані на: набуття загальнонавчальних навичок  та умінь;  формування 

навичок  співпраці на засадах толерантності; формування навичок  аналізу 

першоджерел та додаткової літератури; формування навичок логічного 

мислення,  аналізу,  вибору і презентації інформації або результатів самостійної 

роботи;  опанування новими формами навчальної діяльності; формування 

позитивного ставлення до себе та до оточуючих; пошук ефективних шляхів 

розв’язання поставлених проблем.  

Практикується використання таких видів тренінгових вправ:  

організаційні; мотиваційні; комунікативні; креативні; розвитку когнітивних 

процесів;  рефлексивні.  



 Проводячи тренінгові вправи, потрібно дотримуватися принципів 

активності, творчої позиції, усвідомлення своєї поведінки, партнерського 

спілкування. Студентам потрібно пояснити, щоб робота була цікавою та 

ефективною необхідно бути активним, відвертим,  толерантним, говорити лише 

від свого імені і дотримуватися відведеного часу. Використання тренінгових 

вправ на заняттях сприяють соціалізації особистості студента,  формуванню 

умінь співпрацювати з іншими людьми, здобувати знання шляхом колективної 

діяльності, приймати рішення на основі співробітництва, толерантного 

ставлення до протилежної точки зору; розвиткові когнітивних процесів, 

творчих здібностей. 

 Отже, тренінг у структурі педагогічної системи вищого навчального 

закладу визначається як особистісно орієнтована інноваційна технологія 

навчання, що інтенсифікує процес навчання. Таким чином, тренінгові 

технології з їх унікальними можливостями мотивувати, стимулювати, 

створювати ситуації успіху, забезпечувати особистісне та професійне 

зростання, формування й розвиток необхідних якостей, застосовувати 

інтерактивні методи й поєднувати форми колективної, групової та 

індивідуальної роботи, стають сьогодні одними з провідних технологій 

навчання. Вважаємо, що навчальний тренінг перспективна технологія 

навчальної діяльності студента. 
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