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Юлія Рибінська  
 

РОЛЬ ТРЕНІНГІВ У ПІДВИЩЕННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Уже на зорі розвитку людства було помічено феномени групового 

випливу на свідомість людини – активні групові дії породжують особливі 
стани свідомості, сприяють згуртованості людей. Ритуальні пісні й танці, 
карнавали та містерії знайомі представникам будь-якої культури. Групові 
обряди знаменували перехід від одного соціального статусу до іншого: на-
родження, весілля, похорон. На всіх етапах життя людини її супроводжу-
вала група та «тренер» (шаман, жрець), що відповідав за дії учасників. 
Найважливішою функцією ритуалів було формування почуття єдності, по-
долання межі власного Я та створення Ми, протистояння самітності люди-
ни у світі. 

Із розповсюдженням християнства містерію з «вулиці» було перемі-
щено до храму, а учасники поступово втрачали свою єдність і активність, 
перетворюючись на пасивних слухачів та глядачів. Із подальшим розвит-
ком ідей протестантизму в поєднанні з промисловою революцією виникало 
відчуття самотності, відчуженості людини від спільноти. На противагу, 
зростала зацікавленість у розвитку індивідуальності, увага до неповторно-
го внутрішнього світу людини. 

Психологічна наука, яка у XX ст. почала бурхливо розвиватися, від-
гукнулася на зазначені проблеми створення теорії та практики групової 
психотерапії. Розвиток цього напрямку тісно пов’язаний з іменем 
К. Левіна, Я. Морено, К. Роджерса. 

Метою нашої статті є обгрунтування доцільності і перспективності 
тренінгових занять при підготовці студентів, зокрема факультетів інозем-
них мов до майбутньої професійної діяльності. 

Підвищення конкурентоспроможності випускників вищого навчаль-
ного закладу залежить значною мірою від методологічної компетентності 
викладачів, які акумулюють в собі сплав знання дисциплін і психолого-
педагогічну підготовку до їх викладання. Доцільність і перспективність 
тренінгових занять вже стає зрозумілою для все більшої кількості виклада-
чів, що підтверджується досить поширеною практикою їх проведення. 

На прикладі сучасного розвитку тренінгових технологій можна ба-
чити, що «кожне нове – це добре забуте старе». Якщо розібратись, то ком-
бінований тип уроку має елементи типового тренінгу на закріплення базо-
вих навчальних знань та навичок. А виконання студентських колективних 
проектів – це теж різновид тренування на розвиток дослідницьких навичок 
і фахових вмінь. Слово «тренування», походить від англійського слова 
«train», що означає – виховувати, навчати. Тобто це – навчання з метою пі-
дготовки до конкретної професійної діяльності. 
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Слід відзначити, що саме поняття «тренінги» трактується в літерату-
рі по-різному. Напевно, це залежить від сфери їх застосування. Навчальна 
спрямованість тренінгів як їх принципова характеристика виявляється на-
самперед у передачі і засвоєнні нових знань, умінь і навичок, джерелом 
яких є тренер, партнери зі спілкування і тренінгові ситуації. При цьому 
учасники не «отримують» готовим цей комплекс, а самі «приходять» до 
нього в силу своєї активності. 

Тренінг – це методична форма навчання, яка поєднує в собі ефектив-
ні методичні прийоми мотивації, подачі інформації та ігрового закріплення 
фахових навичок. Крім того, вона є практичним засобом (прийомом) вияв-
лення і розкриття потенціалу особистості й команди тих, хто навчається. 
Найбільш прийнятним можна вважати формулювання цього поняття, за-
пропоноване С. Макшановим: «Тренінг – це багатофункціональний метод 
цілеспрямованих змін психологічних феноменів людини, групи або органі-
зації з метою гармонізації професійного та особистісного буття людини» 
[2, 24]. 

Від інших форм і засобів навчання тренінги відрізняються: граничні-
стю цілей – порівняно звуженими, але точно визначеними цілями, які ве-
дуть до досягнення мети; поведінковою спрямованістю: служать не стільки 
розширенню знань, скільки відпрацьовуванню конкретних зразків або мо-
делей поведінки; прикладним характером – більше, ніж інші методики на-
вчання, підпорядковані безпосередньому вирішенню практичних завдань. 

Характерні риси тренінгів: 
• потребують чітко визначеної групи учасників (зазвичай 10–15 
осіб); 

• вирізняються єдністю часу, місця та дії: все відбувається й обго-
ворюється тут і тепер, на особистому досвіді учасників і тренера, 
без домашніх завдань або попередньої підготовки; 

• переважає активність учасників групи та їхній особистий досвід, а 
не інформація, отримана від тренера; 

• заняття спрямовані не лише на формування знань, а й на розши-
рення практичного досвіду учасників та групи в цілому. 

Якщо основна мета тренінгу – навчити конкретних навичок і вмінь, 
він стає частиною процесу навчання або професійної адаптації. 

Тренінг дає учасникам змогу не лише почути думку викладача чи 
подивитися на таблиці та схеми, а й практично застосувати отримані знан-
ня, перетворивши їх на вміння. Тому, тренінгові форми роботи все ширше 
застосовуються в сучасних системах навчання. 

Тренінгові форми навчання мають такі переваги: 
• активність групи; 
• поєднання інформації та емоційного ставлення до неї; 
• підвищення рівня мотивації; 
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• здатність групи до колективного мислення та прийняття рішень; 
• практична перевірка та закріплення отриманих знань. 
Глобальні завдання будь-якої тренінгової групи: 
1) усвідомлення індивідуальної структури норм і переконань; 
2) спостереження впливу певної індивідуальної структури на взає-
модію з суспільством; 

3) розширення та трансформація системи переконань для підвищен-
ня адаптивних можливостей; 

4) розкриття творчих можливостей особистості, її визначення пере-
важного контексту творчого самовираження; 

5) тренування навичок нової поведінки та спостереження за змінами 
своїх реакцій і реакцій оточення. 

А. Панфілова узагальнила існуючі та рекомендувала, зокрема, подані 
нижче тренінги для навчання і організаційного розвитку: 

Тренінг сенситивності, або прогнозування поведінки, – ґрунтується 
на теоріях мотивації, комунікації, лідерства, групової динаміки тощо. Ак-
цент ставиться на емоційному, а не на інтелектуальному навчанні, на роз-
витку сенситивності (чутливості) як навичок хорошого спостерігача, який 
бачить, чує, запам’ятовує, розвиває емпатію (мисленнєва ідентифікація з 
іншою людиною і розуміння почуттів, думок, установок). 

Бізнес-тренінг має склад учасників з різних організацій і спрямова-
ний на підвищення ефективності підприємницької діяльності в цілому. 

Управлінський тренінг спрямовується на розвиток лідерського по-
тенціалу учасників і включає такі види тренінгів, як конкуренції і влади, 
лідерства, управління конфліктами тощо. Наприклад, у тренінгах лідерства 
можна фокусуватися на трьох категоріях поведінки: фасилітації – досяг-
нення групової мети (вирішення проблеми); авторитету своєї особистості 
(влада); спілкування з групою (комунікації). 

Відеотренінг базується на використанні відеозапису; можливостей у 
двох варіантах: показ готових відеоматеріалів (відео перегляд) і запис по 
ходу виконання ігрових завдань, його огляд і аналіз. Відеотренінг є досить 
цікавою формою підвищення педагогічної підготовки викладачів. Він дає 
можливість: встановити, які дії мають місце в їх поведінковому репертуарі; 
зрозуміти, яку реакцію оточуючих вони викликають; визначити, від чого 
слід відмовитись і які навички слід розвивати в собі додатково. І взагалі 
проведення відео тренінгу потребує дотримання певних етичних норм, 
особливих вимог до аудиторії, обладнання і наочного матеріалу. 

Корпоративний тренінг – це внутрішньофірмове навчання як під-
готовка і розвиток умінь і навичок персоналу для ефективності його діяль-
ності в умовах ігрового навчання. Корпоративний тренінг максимально 
конкретний, а його спрямованість – функціональна: його мета – підтрима-
ти і підвищити конкурентоспроможність організації і людей, що працюють 
в ній. Крім суто навчальної функції корпоративний тренінг здійснює такі: 
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аналіз потреб організації в тренінгу; розробка тренінгової пропозиції та уз-
годження ідеї майбутнього тренінгу; створення програми навчання та під-
готовка навчальних матеріалів; проведення тренінгів; оцінка та можливе 
наступне супроводження результатів тренінгу (повторний аналіз потреб 
організації). Як зазначає А. Панфілова, недавні дослідження, проведені в 
3200-х американських компаніях ученими Пенсильванського університету, 
показали, що 10 % підвищення витрат на тренінг персоналу дають зрос-
тання продуктивності праці на 8,5 %, тоді як збільшення капіталовкладень 
дає приріст продуктивності лише на 3,8 %. 

Тренінги типу коучінгу як сучасна варіація відомого методу Сокра-
та- це така система розвитку певних професійних навичок, яка базується на 
вмінні тренера спеціально продуманими запитаннями наблизити учасника 
до самостійного вибору варіанта вирішення проблем, іноді в умовах обме-
ження часу. 

Інтегрований лінгво-психологічний тренінг-метод навчання іншомо-
вного мовлення, розроблений І. Румянцевою на основі психотерапевтично-
го підходу. У якості джерела й способу застосування групової психотерапії 
на заняттях пропонується розроблений Шукшеним інтегративний лінгво-
психологічний тренінг (ИЛПТ) комплекс, що представляє собою комплекс 
вправ і технологій їх використання в навчальному процесі. У число реко-
мендованих для занять тренінгів входять наступні: 

1) рольові тренінги (передбачають моделювання життєвих ситуацій, 
що мають для учасників навчання глибокий особистісний зміст); 

2) тренінги спілкування (спрямовані на здобуття знань і формування 
на їхній основі мовних навичок і вмінь); 

3) тренінги сензитивності (розвивають здатність «пророкувати» 
думки й почуття іншої людини й прогнозувати його поведінку); 

4) тренінги перцептивності (спрямовані на розвиток здатності адек-
ватного пізнання себе й інших у спілкуванні); 

5) тренінги ассертивності (спрямовані на підвищення почуття 
впевненості в собі) і ін. 

До числа рекомендованих для роботи тренінгів відносяться, також, 
музикотерапія (використання музики як психотерапевтичного засобу), 
хореотерапія (терапія танцем), арттерапія (терапія засобами мистецтва). 
Усі перераховані тренінги інтегруються в єдиний комплекс при провідній 
ролі іноземної мови, як основи застосування будь-якого тренінгу. 

Проведення тренінгу має творчий характер і потребує від викладача, 
як тренера реалізації всіх своїх професійних знань, навичок, вмінь. Фор-
муючи цілі тренінг-курсу або тренінгового заняття, треба пам’ятати, що 
наша мета – це підвищення рівня компетентності тих, хто візьме в ньому 
участь. Тому, велику увагу треба приділяти аналізу потреб в проведенні 
того чи іншого тренінгу, у відповідності до цього створити програму або 
проект тренінг. Зрозуміло, що структура і тривалість тренінгу залежать від 
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кількості навчальних годин, що планується на курс, психолого-
педагогічної підготовки викладача, вікових особливостей і досвіду учасни-
ків тощо. 

Під час вибору форми проведення тренінгу, його стратегії та такти-
ки, важливо орієнтуватись на вік, досвід учасників і особливості навчаль-
ного процесу. Досвід свідчить, що для студентів різних форм і різних кур-
сів навчання методика тренування різна. Крім того, методика роботи сту-
дентів стаціонарної, вечірньої та заочної форми навчання має суттєві від-
мінності, не кажучи вже про бізнес-тренінги та корпоративні тренінги для 
дорослих. Так, наприклад, у навчанні дорослих дуже важливо враховувати 
їхні інтереси й досвід, їм має бути корисно, а потім і цікаво працювати в 
тренінгу. Методичні прийоми мають бути гнучкими, приклади – пов’язані 
з реальністю, і кожний учасник повинен зберігати своє «обличчя» (як ка-
жуть японці) і професійну та людську гідність. І головне – можливість ви-
користати набуті знання і навички в професійній роботі. 

Визначення цілей тренінгових занять підвищує мотивацію слухачів; 
допомагає слухачам сконцентрувати свою увагу на аналізі й виборі страте-
гії і тактики дій. 

Тренінг оптимально поєднує подачу інформації з її активним вико-
ристанням. Досвід свідчить, що найбільш поширеною структурою тренінгу 
є така, що складається з трьох частин, які так розподіляються за часом: 

1. Міні-лекція – 20–25 %. 
2. Практична частина – 70–90 %. 
3. Резюме – 10–20 %. 
Ідеальною кількістю тренінгової групи вважають групу від 7 до 15 

осіб. Крім того, необхідно забезпечити учасників тренінгу всіма матеріа-
лами і засобами, необхідними для роботи (фломастери, папір, діапозитиви, 
анкети для оцінювання програми тощо). 

М. Артюшина зазначає, що для кращого подання навчального мате-
ріалу учасникам тренінгу рекомендовано планувати тренінгові заняття у 
формі проекту тренінгу. Для підготовки сучасного проекту тренінг-курсу 
або окремого тренінгу з дисциплін, які викладаються на іноземній мові не-
обхідно знати, що подібний проект має: відповідати потребам сучасного 
навчання і підготовки компетентного фахівця; містити чіткий опис цілей, 
корисності й типу тренінгу та основних етапів його проведення; чіткі ре-
комендації щодо підготовки учасників до проведення тренінгів. 

Основними елементами проекту тренінгу є тема тренінгу, тренери, 
характеристика учасників тренінгу та короткі, але змістовні відповіді тре-
нера на запитання щодо: 

1) змісту тренінгового заняття; 
2) основних передумов його проведення з урахуванням попередніх 
знань учасника; 

3) розгорнутого визначення навчальної мети; 
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4) опису навчальних процедур, їх змісту і запланованого часу; 
5) матеріалів та обладнання для проведення тренінгу; 
6) оцінювання результатів роботи груп та індивідуального оціню-
вання діяльності учасників тренінгу; 

7) планування наступних дій для закріплення ефекту тренінгу та йо-
го удосконалення в майбутньому. 

Крім того, велику увагу слід приділяти вимогам до аудиторії та її об-
ладнання, наочних матеріалів, етичних норм проведення тренінгових за-
нять і створення творчої атмосфери в командній та індивідуальній роботі, 
створення предметних комплексів як стратегічного напряму активізації на-
вчального процесу у вищому навчальному закладі. 

Як відомо, найважливішою метою сучасного навчання є інтеграція 
засвоєних знань та їх реалізація у повсякденному і професійному житті. У 
процесі підготовки студент-перекладач отримує знання, навички і вміння, 
певний досвід перекладацької діяльності та спілкування на іноземній мові. 
Але основою розвитку сучасного фахівця є вміння користуватися набути-
ми знаннями. А головне – вміння і бажання самостійно здобувати нові 
знання для розвитку власної компетентності. 

В основі підготовки змісту тренінгу дуже важливо розробити систе-
му перекладацьких ситуацій на практиці, вирішення яких формують базові 
фахові навички і вміння майбутніх фахівців. Для створення таких ситуацій 
фахівці пропонують: сформувати принцип, який ви бажаєте відпрацювати 
в ситуації; знайти або самому розробити ситуацію, яка демонструє цей 
принцип; підготувати потрібні додаткові матеріали; описати роль тих, хто 
візьме участь в ілюстрації або програванні ситуації; записати ситуацію; за-
писати власне вирішення проблеми та варіанти; сформулювати запитання 
до ситуації. 

За словами М. Артюшиної, викладач дуже часто працює зі студентами 
в режимі тренінгу, тому що головне – це навчати так, щоб навчити діяти. 

До методів оцінювання тренінгу належать: анкетування, усне оціню-
вання («круглий стіл»), індивідуальні інтерв’ю та неформальні перерви. 
Для оцінювання ефективності тренінгу необхідно відповісти хоча б на такі 
запитання: чи правильно були визначені та сформульовані цілі тренінгу? 
Чи використовувались адекватні ресурси й методи? Чи досягнута мета? 
Але треба попередити, що оцінювання результатів тренінгу часто плута-
ють з оцінюванням рівня задоволеності тренінгом або частіше за все з оці-
нюванням результатів самими слухачами. 

Оцінювання ефективності тренінгу полягає в зіставленні за заданими 
параметрами стану тих, хто навчається, до й після тренінгу. Критеріями 
оцінювання результативності тренінгу можуть бути: 1) оцінювання корис-
ності тренінгу тими, хто навчає; 2) навчальний успіх, тобто досягнення 
тих, кого навчають, що демонструється в тренінгових вправах та іграх, а 
також підвищення ефективності праці на робочому місці. 
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Відомий спеціаліст з питань ігротехнічного менеджменту 
А. Панфілова наводить результати опитування керівників та спеціалістів, 
які проходили тренінг-курси з використанням інтерактивних технологій 
навчання (дані за 10 років, 1993–2003 pp.): 86,6 % опитуваних висловили 
задоволення такими методиками навчання, у тому числі 49 % слухачів жа-
лкують про те, що раніше не вчились за допомогою інтерактивних техно-
логій, 37,8 % – готові продовжувати інтерактивне навчання, 9,2 % вважа-
ють, що таке навчання втомлює і дуже важке, а 4 % – не взяли участі в оці-
нюванні взагалі. Як бачимо, результати опитування свідчать про високий 
ступінь задоволеності учасників тренінг-курсів. 

Тренінги мають багато переваг, тому вони широко використовують-
ся не тільки у практиці вищих закладів освіти, а й у школах. Як відзнача-
ють викладачі, такі заняття дають змогу учасникам самим вирішувати про-
блеми, а не бути сторонніми спостерігачами: створюють більш високу по-
тенційну можливість для перенесення знань і досвіду діяльності з навчаль-
ної ситуації в практику життя: дозволяють «стискати» час; психологічно 
привабливі для cтудентів. Але інколи використання тренінгу може призве-
сти до невдачі. Викладачі повинні добре володіти методикою проведення 
тренінгів, студенти мають бути добре підготовлені, тому що недостатні 
знання зводять заняття до рівня «говорильні». Висока активність учасників 
тренінгу, коли вони аналізують цілі, систему цінностей, норми і правила 
поведінки, форми взаємодії, способи вирішення завдань, вважається осно-
вною умовою отримання навчального ефекту. 

Запитання для перевірки результативності тренінгу 
• Чи забезпечує тренінг індивідуальний підхід до студента? 
• Чи стимулює організація тренінгу безперервну участь кожного 
студента в навчанні? 

• Чи забезпечує тренінг адекватне охоплення змісту проблеми? 
• Чи контролює тренінг успішність студента? 
• Чи передбачено в тренінгу необхідну допомогу студентам, які по-
чнуть навчання не з самого початку? 

• Чи забезпечує тренінг адекватну практику для узагальнення 
отриманих навичок? 

Основним критерієм результативності тренінгу можна вважати фак-
ти використання на практиці учасниками навичок, які вони отримали в 
процесі тренінгових занять. Наприклад, після проведення тренінгу з мето-
дики використання інтелект-карт в економічному навчанні з викладачами 
частина учасників тренінгу зразу ж стала використовувати їх в різних варі-
антах у власній викладацькій діяльності. 

Якщо говорити про загальні методичні характеристики ефективності 
тренігових занять, то слід виокремити такі основні принципи, як актив-
ність учасників; рівні права всіх учасників; навчальна спрямованість тре-
нінгових завдань; принцип отримання знань «тут і зараз»; групові форми 
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проведення та інші. Знання стає розумінням, коли воно підкріплене почут-
тями і досвідом. Тому, в тренінгах наявна вся система навчання: надання 
інформації; створення умов для експерименту, за допомогою якого інфор-
мація стає знанням; виділення додаткового часу на осмислення або для на-
ступних дій; синтез через дії знання та розуміння. 

Все це дає можливість уникнути інформаційного перевантаження, 
тому що розділяє інформацію на частини і передає її для паралельної об-
робки всім типам інтелекту. Тренінг як навчання заради досягнення конк-
ретної мети повинен мати своїм результатом перенесення отриманих 
знань, навичок і вмінь у сферу практичної діяльності учасників тренінгу. 

Таким чином, оцінюючи ефективність тренінгових занять, слід вра-
ховувати, на нашу думку, такі запитання: 

• Чи закріплюються в тренінгу міжпредметні базові знання, які 
входять до складової фахової підготовки студентів? 

• Чи вміє викладач «вести тренінги» за жорсткою схемою або він 
вміє вносити елементи імпровізації у зв’язки з конкретними фахо-
вими інтересами слухачів? 

• Як розвиваються в процесі тренінгового заняття креативність та 
інноваційність мислення його учасників? 

• І головне: як учасники планують використати результати тренінгу 
в практиці? Чи реалізовано такий принцип розвитку креативності, 
як активізація творчих здібностей учасників під час виконання 
тренінгових завдань? Чи вміє тренер стати майже «невидимим» 
для створення спонтанності ідей учасників? 

Умовами ефективності тренінгу є: особиста участь у тренінгу, забез-
печення зворотного зв’язку, вміння аналізувати власні недоліки, наявність 
певного досвіду і практики, формування нової поведінки і доведення її до 
автоматизму. Важливим напрямом підвищення ефективності тренінгових 
занять є доцільна комп’ютерна підтримка в процесі їх проведення. 

Аналіз досвіду викладання перекладацьких дисциплін, а також дис-
циплін на іноземній мові підготовки викладачів іноземних мов дозволяє 
зробити висновок про деякі шляхи підвищення ефективності тренінгових 
занять у навчанні. Серед них можна виділити такі, як поширення практики 
проведення міжпредметних тренінгів, проведення системи тренінгів розви-
тку креативності та інноваційності мислення, в основі яких буде адаптація 
відомих у світі вітчизняних і зарубіжних методик розвитку культури мис-
лення. 

У певному плані, тренінги відіграють значну роль у підвищенні ком-
петентності студентів факультету іноземних мов, вони могли б стати там, 
де це можливо, формою модульного контролю засвоєння знань, навичок і 
вмінь студентів. 
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