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Від

мовної

підготовки

вчителя,

його

мовнокомунікативної

компетентності залежить успішне навчання молодших школярів. Саме тому
провідна роль у системі підготовки вчителя початкових класів належить
філологічним та лінгвометодичним дисциплінам. Сьогодні школі потрібен
учитель, який уміє аналізувати лінгвометодичні явища, вести пошук шляхів
оптимізації навчально-виховного процесу, застосовувати ефективні методи й
прийоми навчання, відшукувати найраціональніші способи передачі знань.
Актуальною на сьогодні залишається проблема невідповідності
академічного навчання майбутніх фахівців у сучасних вишах на їхню
подальшу практичну діяльність. Затеоретизоване навчання формує лише
абстрактне уявлення майбутнього фахівця про професійну діяльність.
Перед викладачами вітчизняних вишів стоїть завдання впровадження
таких форм і методів навчання, які б ставили за мету активізацію творчого
потенціалу студента та стимулювали б його бажання вчитися. Як свідчить
практика освітньої діяльності, саме інноваційні форми навчання стимулюють
до отримання знань і розвивають інтелектуальний потенціал студентів. Серед

інноваційних форм навчання особливої уваги, на нашу думку, заслуговує
тренінг.
Тренінг як форма навчання має суттєві переваги над іншими формами
навчання і вимагає від фахівців не тільки знань, а й уміння застосовувати свої
знання у практичній діяльності, що постійно змінюється. Під тренінговими
формами навчання розуміють створення системи фахових тренінгів, які
проводяться поряд із традиційними формами професійної підготовки.
Глобальні зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують істотних змін у
системі освіти, перегляду принципів її організації, форм і методів навчальновиховного процесу, зокрема розробки і впровадження сучасних освітніх
технологій навчання. Нині серед інновацій сучасної вищої школи зростає
популярність використання тренінгових технологій. Експериментальне
використання тренінгових технологій з метою фахової підготовки й
професійного

самовдосконалення

викладено

в

працях

Л.

Козлової,

Г. Кошонько, Л. Мітіної, В. Павловського, Т. Цюман.
На думку Л. Шепелевої, "тренінг – це 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" [2, с. 6]. Поняття "тренінгові
технології" розглядається в педагогічній площині як здобуття та засвоєння
знань, формування і розвиток умінь, навичок, важливих якостей, ціннісних
орієнтацій, компетентностей тощо. Це створює підґрунтя вважати тренінг
педагогічною технологією навчання (оскільки тренінг відповідає всім
основним ознакам технології й охоплює у своїй структурі велику кількість
окремих форм і методів). Значущість тренінгів для вишівської освіти
виявляється в тому, що вони дають можливість інтенсифікувати процес
фахової підготовки, зробити його більш результативним за рахунок повної
відповідності принципам особистісно орієнтованого навчання.
На сьогодні тренінг є незамінним елементом системи навчання, який
передбачає розвиток професійних навичок, креативного мислення й

інтелектуальних здібностей особистості, зокрема розвиток професійного
мислення й мовлення студентів.
Тренінгове навчання має істотні відмінності порівняно з традиційними
формами навчання. Традиційне навчання за своєю суттю є формою
передавання інформації та засвоєння знань. Натомість тренінг — це цікавий
процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма опанування
знань; інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення
досвіду.
Ю. Швалб вважає, що тренінги, спрямовані на формування і розвиток
особистої і професійної компетенції, повинні стати одним із провідних
засобів професійного навчання [1, с. 188]. На нашу думку, тренінги мають
велику

перспективу

застосування

в

процесі

українськомовного

й

лінгвометодичного навчання майбутніх учителів початкових класів.
Серед переваг, які має тренінг як активна форма навчання, можна
визначити такі:
 тренінг побудований (повністю чи частково) на моделюванні ситуацій
професійної діяльності учасників тренінгу та спрямований на формування
умінь і навичок, необхідних у практичній роботі;
 тренінги передбачають виконання індивідуальних і групових практичних
занять, проведення рольових ігор;
 тренінг дає можливість студентам систематизувати набутий досвід,
усвідомити рівень власної професійної компетентності, окреслити шляхи
особистісного фахового саморозвитку;
 тренінг

сприяє

встановленню

демократичного

стилю

спілкування,

забезпечує суб'єкт-суб'єктний процес навчальної діяльності;
 тренінг

формує

у

студентів

практичні

навички

до

виконання

індивідуальних завдань і публічної презентації результатів своєї роботи,
навчає ефективно працювати в команді;
 тренінг розвиває лідерські якості, ініціює активність студентів.
Застосування тренінгових технологій передбачає залучення студентів
до навчального процесу, активізує міжособистісну комунікацію, яка
забезпечує ефективний обмін інформацією в ході творчої дискусії. У свою

чергу це сприяє розвитку у студентів аналітичного мислення і виробленню
навичок

прийняття

компетентних рішень в ситуаціях, максимально

наближених до майбутньої професійної діяльності.
Тренінг, на відміну від традиційних форм навчання, орієнтований не
тільки на правильну відповідь, а й на запитання та пошук. У процесі тренінгу
відбувається формування і закріплення умінь і навичок ефективної
професійної поведінки учасників.
Тренінгове заняття є, по суті, семінаром у режимі неперервної дискусії,
що переривається міні-лекціями, індивідуальною роботою, діловими іграми,
кейсами та іншими завданнями.
Отже,

правильно

організований

тренінг

розвиває

гнучкість,

оригінальність мислення, толерантність, здатність вирішувати проблемні
завдання та ситуації; сприяє усуненню мовних помилок і недоліків у
мовленні

студентів,

професійною

збагачує

термінологією,

їхній
а

активний

також

формує

словник

науковою

креативне

і

мислення

майбутнього вчителя початкових класів.
Література
1. Швалб Ю. М. Задачный подход к построению учебного тренинга в
ВУЗе / Ю. М. Швалб // Психологічні тренінгові технології у
правоохоронній діяльності : наук.-метод. та організац.-практ. пробл.
впровадж. і використ., перспективи розв. : матеріали міжнар. наук.практ. конф., Донецьк, 27-28 трав. 2005 р. – Донецьк : ДЮІ, 2005. – 217
с.
2. Шепелева Л. Н. Программы социально-психологических тренингов /
Л. Н. Шепелева. – СПб. : Питер, 2006. – 160 с.

