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Мовна та мовленнєва компетентності сучас-ного фахівця реалізуються у глибоких знаннях державної мови у професійній діяльності, зокре-ма, у вільному володінні усною і писемною фор-мами сучасної української мови в різних видах мовленнєвої діяльності, а також високому рівні комунікативної культури спеціаліста в межах про-фесійного спілкування. Сучасний стан володіння українською мовою спеціалістами з вищою осві-тою є незадовільним, отже, задля підвищення рів-ня цих компетентностей у випускників вимагає від викладачів закладів вищої освіти ретельного перегляду змісту та технологій навчання під час вивчення зазначеної дисципліни. Активні та ін-терактивні технології навчання є наразі провідними у закладах вищої освіти, адже дозволяють студентам набувати важливих професійних компетентностей у безпосередній взаємодії на занятті та в короткий термін. Діалоги та полілоги під час набуття загаль-них та професійних компетентностей, активні фор-ми навчання, поєднання групових та індивідуальних видів роботи під час вирішення важливих професій-них задач – ці та інші позитивні сторони тренінгу привертають увагу викладачів, які працюють у системі вищої освіти, та спонукають до активного використання тренінгових технологій.  Однак вивчення стану впровадження тренін-гових технологій в процес навчання студентів з гуманітарних дисциплін в закладах вищої освіти демонструє недостатність знань викладачів щодо методики організації та проведення тренінгових занять, вказує на порушення етапів їх проведен-ня, свідчить про недоцільність обраних форм та методів роботи на різних етапах тренінгу, і як ре-зультат, заняття стають неефективним, викладач не досягає поставленої мети.  

Тренінг як метод активного навчання, спря-мований на розвиток знань, умінь, навичок та соціальних установок, з’явився на початку ХХ сто-ліття. Відтоді він як «своєрідна форма дресиру-вання» [5, 13], «форма активного навчання, метою якого є передавання конкретних знань та розви-ток деяких умінь та навичок» [7, 107], а також як «метод створення умов для саморозкриття учас-ників та самостійного пошуку ними способів вирі-шення власних психологічних проблем» [2, 29] активно використовується у практиці психологів. З часом зі зміною парадигми навчання та усвідом-ленням потреби відходу від пасивних форм і ме-тодів навчання тренінгові технології здобули по-пулярність і в педагогіці. Серед останніх наукових розвідок з порушеної проблеми корисними є праці Л. І. Бондарєва, Г. І. Марасанова, у яких визначені переваги тренінгових технологій, серед яких, зок-рема, зміна ролі викладача у навчальному процесі (викладач позиціонується як фасилітатор, коучер) [1, 92; 4, 36]. Наукові публікації І. В. Вачкова, Г. І. Марасанова привертають увагу розробкою пи-тання використання проблемних ситуацій та за-вдань (кейси) під час тренігів, а також увагою до групової та індивідуальної форм роботи упро-довж тренінгових занять [2; 4]. Близькими до те-ми нашого дослідження є наукові публікації Н. О. Дівінської, в яких авторка вказала на ефекти-вність використання елементів ділової та/або рольової гри у формуванні низки компетентностей (зокрема, міжкультурної компетентності виклада-ча) за допомогою інтерактивних (у т.ч. тренінго-вих) технологій [3, 322]. Корисними є порушені у працях Н. Лук’янчук, І. Мельникова, І. Мельничук питання впровадження на певних етапах тренінгу таких інтерактивних методів як групова дискусія, 
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ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Розглядається доцільність використання тренінгових технологій під час вивчення студентами

дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Доведено, що навчальні тренінги з україн-
ської мови сприяють формуванню мовленнєвих та вомних компетентностей студентів. Висвітлена
роль викладача на кожному етапі навчального тренінгу з української мови. Стаття містить методич-
ні рекомендації щодо впровадження тренінгових технологій на заняттях з української мови у закладах
вищої освіти.
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«мозковий штурм», «дерево рішень», дебати, ме-тод «прес», «коло ідей», «мікрофон», «навчаючи – учусь», «ажурна пилка», «ток-шоу», «займи (або зміни) позицію», ротаційні трійки тощо [8; 6;7]. Думки більшості вчених збігаються у потребі розмежування навчальних та тренувальних тре-нінгів. Ми погоджуємося з таким розмежуванням, бо використання тренінгових технологій обіймає площину як навчання, так і розвитку здібностей, набуття компетентностей, оволодіння певним видом професійної або будь-якої іншої діяльності. Окрім того, в організації та процедурі проведення навчальних і тренувальних тренінгів викладачі часто припускаються методичних помилок, що призводить до знецінення самого заняття, а та-кож до зниження рівня мотивованості вивчення дисципліни з боку студентів. Нерідко трапляється нівелювання цієї технології з боку самих педаго-гів, яке має витоки у негативному досвіді її впро-вадження. Розуміння викладачами тренінгу як форми дресирування, форми тренування є дещо спрощеним і не відповідає сучасним завданням вищої освіти. Самі ж викладачі нерідко не можуть відійти від менторського тону проведення трені-нгу, обираючи традиційно авторитарний стиль його проведення, чим припускаються помилки. Тож попри визнання переваг тренінгів у форму-ванні компетентностей, вивчення наукових дослі-джень та аналіз стану впровадження в навчаль-ний процес тренінгових технологій дає підстави твердити, що залишаються не до кінця вирішени-ми питання методики проведення тренінгів на заняттях з української мови, ролі викладача на різних етапах тренінгів, ефективності добору ме-тодів і форм роботи на тренінгових заняттях із зазначеної дисципліни. Метою статті є обґрунтувати ефективність впровадження тренінгових технологій під час вивчення студентами дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», з’ясувати роль викладача у тренінгах за тематикою навча-льної програми зазначеної дисципліни, надати методичні рекомендації щодо впровадження тре-нінгових технологій на заняттях з української мови у закладах вищої освіти. Міністр освіти і науки України Л. Гриневич в інтерв’ю «Голосу Америки» на початку 2019 року точно і лаконічно окреслила головне завдання осві-ти: «Якщо раніше людину треба було «напакувати» знаннями – якнайбільше чітких професійних знань, то зараз ми повинні навчити шукати потрібні знан-ня, вирішувати складні проблеми, критично пере-осмислювати вал інформації і навчитися це переві-ряти». [14] На нашу думку, одним із шляхів у вирі-

шенні цих завдань є впровадження на заняттях у закладах вищої освіти тренінгових технологій.  Проаналізувавши визначення науковців по-няття тренінгу (С. Торп, Дж. Кліффорд, В. Плеша-ков) [12; 10], тренінгові технології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням у закладі вищої освіти розуміємо як такі, що дозво-ляють створити умови для саморозкриття особи-стості студента з метою реалізації його комуніка-тивних україномовних компетентностей у змоде-льованих ситуаціях майбутньої професійної ді-яльності.  Вивчення української мови за професійним спрямуванням забезпечує набуття студентами за класифікацією А. Хуторського комунікативних, загальнокультурних, навчально-пізнавальних компетентностей [13]. Варто також наголосити на ролі виховного впливу вивчення української мови за професійним спрямуванням. Навчальна про-грама дисципліни «Українська мова за професій-ним спрямуванням» обіймає площину терміноси-стеми, проблем діловодства, питання правопису та слововживання, калькування та редагування текстів конкретної спеціальності. У зв’язку зі ско-роченням кількості годин на вивчення цієї дисци-пліни тренінгові технології виявляються продук-тивними, бо відзначаються структурованістю по-дання матеріалу і відпрацювання конкретних компетентностей, наступністю та системністю у підборі завдань (від легкого до складного), наоч-ністю (графічні засоби, комп’ютерна техніка), різ-номанітністю форм роботи (колективні, групові, індивідуальні) тощо.  Навчальні і тренувальні тренінги на заняттях з української мови за професійним спрямуванням проводяться з метою набуття та розширення ко-мунікативних україномовних компетентностей шляхом залучення студентів до активного на-вчання задля успішної майбутньої професійної комунікації. Зазвичай тренінгове заняття корот-котермінове, обмежене часом академічної пари. Але за потребою можна проводити багаторазові (циклічні), коли викладач вбачає необхідність повторного відпрацювання проблемних питань програми. У цьому є діагностична і контролююча функції викладача.  Тренінг у студентській групі, як і в будь-якій іншій соціальній групі, має свої особливості. В умовах обмеженості в часі організатор (викладач) може спростити процедуру його проведення на організаційному етапі, наприклад, не потребує знайомства, представлення учасників. Організа-торові простіше також в тому, що академічна гру-па зазвичай об’єднує однорідних за її складом уча-
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сників, добре знайомими між собою, вони прибли-зно однакового віку, об’єднані в межах академіч-ної групи задля оволодіння одним фахом. Ці та інші психо-фізіологічні особливості скорочують час на адаптацію та знайомство, які є необхідни-ми елементами тренінгів в групах з іншим скла-дом учасників.  Між тим такий елемент тренінгу як «Ви-роблення спільних правил роботи», «Очікування» у студентській групі є надто важливими, адже є по-треба у з’ясуванні очікувань студентів, їх заохочен-ні до спільної діяльності, мотивації (що виявляєть-ся у демонстрації конкретної ситуації практичної реалізації у майбутній професійній діяльності), регламентації поведінки тощо.  Заслуговує особливої уваги на початковому етапі тренінгу самооцінка власних здібностей. Існує багато способів проведення цієї вправи. Як варіант провести її можна у вигляді схеми із зо-браженням драбинки, на якій кожен студент має позначити рівень власної обізнаності з поруше-ною проблемою. Не менш важливо буде провести вправу повторно, у кінці тренінгу за цією темою. Порівняння рівня досягнень кожного студента ним самим засвідчить ефективність обраних ме-тодів і форм роботи під час тренінгового заняття. У вищій школі ефективними є трансформа-ційні, питально-відповідні, імітаційні та репроду-ктивні мовленнєві тренінги (класифікація Є. Пас-сова) [9, 42]. Їх особливість полягає у короткотри-валості проведення. Наприклад, міні-тренінг «Постав наголос», «Упіймай помилку», «Звертання» можна розглядати і як систему вправ, спрямовану на формування конкретної мовленнєвої компетен-ції продуктивного спілкування в обраній професії, і як тренінг, якщо ця система вправ відповідає критеріям зазначеної технології.  Тренінг передбачає невелику теоретичну час-тину. В умовах економії часу цей момент є вигра-шним. Тож не зайвим буде на початку основної частини тренінгу нагадати основні правила пра-вопису та пунктуації за темою тренінгу, або наго-лосити на ключових моментах відповідної теми практичного заняття. Програмою з української мови за професій-ним спрямуванням передбачено теми, які допома-гають розвивати усне професійне мовлення майбу-тніх спеціалістів у контактному (безпосередньому) сприйнятті інформації (завдяки впровадженню таких форм організації навчання як робота в парах, трійках, інтерактивні вправи «Карусель», «Акваріум» тощо) та дистанційне, яке на заняттях може частково імітувати майбутню професійну діяльність у діалогах (телефонна розмова, скайп-

нарада, селекторна нарада, інтернет-конференція тощо). Тож залежно від кількості учасників на основному етапі тренінгу доцільно організовува-ти діалогічне (бесіда з одним співрозмовником); монологічне (доповідь, промова, лекція); поліло-гічне (дискусія) мовлення. Маючи мету відпрацю-вання компетентностей міжперсонального та пу-блічного спілкування, позитивно сприймаються студентами ділові та рольові ігри (нарада, колок-віум, виступ на зборах, конференції тощо).  Під час вивчення особливостей наукового тексту на основному етапі тренінгу довели свою ефективність вправа «Ми можемо бути науковця-ми», де основним видом діяльності є читання та аналіз наукового тексту, створення тез доповіді на актуальну для обраного фаху тему. Критеріями для оцінювання роботи студентів під час вико-нання вправи є здатність логічно, аргументовано, науково, грамотно викладати думки.  Вправа «Згода – незгода – оцінювання» дає добрі результати під час вивчення більшості тем. Методика проведення вправи: користуючись шаб-лонами, висловити власну точку зору щодо запро-понованої викладачем фрази, вислову, цитати. Таким чином формується критичне мислення, власна оцінка на основі життєвого та невеликого професійного досвіду. Формуванню потреби навчання протягом життя допомагають вправи «Жива бібліотека» та «Історія з торбинки». Предметом дослідження зазвичай є науковий, офіційно-діловий текст. Ме-та – зацікавити конкретною публікацією, мотиву-вати до ознайомлення з нею, спонукати до її обго-ворення. Систематичне використання на тренін-гах цих вправ надолужить втрачене поколінням сучасної молоді вміння і бажання читати та аналі-зувати тексти, а також сприяє розвитку мовлення, емоційному розвантаженню на етапі рефлексії тренінгу. Для розвитку компетентності спілкування державною мовою в основній частині тренінгу варто передбачити вправи на орфоепічну, орфо-графічну вправність, на подолання суржику в мо-ві, на формування мислення українською мовою, на вміння послуговуватися етикетними формула-ми тощо.  Ефективним є використання в тренінгах з української мови інформаційно-комунікаційних технологій (тренінги відповідної тематики он-лайн «Пиши правильно», «Говори правильно», «Відредагуй речення»; рольова гра «Проведення наради (переговорів) « за допомогою скайпу; ді-лове листування за допомогою електронної по-шти тощо).  
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Окремої уваги заслуговує тема самопрезента-ції, що розглядається у контексті вивчення таких ділових паперів як заява, автобіографія, резюме. Метою проведення тренінгу «Мистецтво успішної самопрезентації» є освоєння студентами основ самопрезентації, виявити і подолати причини не-впевненості при співбесіді. Комплексом вправ, передбачених тренінгом, потрібно змусити студе-нтів працювати над розвитком упевненості в собі, спонукати до осмислення основних бар’єрів здійс-нення публічної та соціальної взаємодії. Від само-презентації викладача-тренера, який надихає сво-їм прикладом, залежить подальша робота над са-мопрезентацією студентів. Тому викладач має докласти зусиль, щоб дібрати виграшні, перекон-ливі (та навіть вражаючі) факти зі своєї професій-ної діяльності. Міні-лекцію про самопрезентацію та її місце в професійній кар’єрі можна запропону-вати провести студенту, можливо, який має влас-ний досвід з порушеної теми (працевлаштування, співбесіда, резюме). Ігрові методи під час тренінгів завжди дієві, адже в ігри люблять грати як малі, так і дорослі учасники. Тож такі вправи як «Казкова презентація» (влаштувати самопрезентацію від імені казкового героя), «Карусель» (рухаючись дво-ма колами за годинниковою стрілкою учасники представляються один одному), «Поміняйтеся міс-цями» (взаємодія учасників з однаковими ознака-ми або уміннями), «Комплімент» (не дивлячись на адресата, учасник говорить йому комплімент, за-вдання інших – угадати адресата), «Двійник»  (учасники шукають свої унікальні якості та здіб-ності), «Гасло життя» (мета вправи: виявити оріє-нтації та цінності студентів, спрямувати на про-фесійний розвиток, самоудосконалення) забезпе-чать активність студентів, не залишать осторонь обговорюваних питань жодного з них. Заключний етап рефлексії важливий для тре-нінгів в цілому, а для тренінгів з мови особливо, бо дозволяє викладачеві та студентові усвідоми-ти дійство, яке щойно відбулося з позиції практи-чного його застосування, свою роль в ньому, перс-пективи власних дій щодо удосконалення набу-тих компетентностей тощо. Тож такі вправи як «Коли я буду згадувати це заняття, то в першу чергу згадаю…», «Не хочу хвалитися, але я…», «На мою думку, краще було б зробити так…» спонука-ють до самооцінки та подальшого саморозвитку студента. Та етапі рефлексії відбувається зістав-лення власних досягнень зі своїми попередніми досягненнями, розвиток умінь самоаналізу; закрі-плення орієнтації на успіх, а не на уникнення не-вдач; засвоєння способів поведінки, типових для професіонала, вивчення конкретних прикладів, як 

поводяться колеги в тих чи інших ситуаціях; на-дання міжособистісної підтримки. Відповідь на питання «Чи кожен викладач може опанувати тренінговою технологією» ле-жить у площині володіння методикою організації та проведення тренінгів, яка вимагає від організа-тора певних особистісних рис та якостей, таких як емпатія до учасників тренінгу, урівноваженість, креативність, прогностичність, творча уява, інте-лектуальні здібності, відкритість, спрямованість на результат, увага до здобутків кожного з учас-ників дійства тощо. Відповідно до функцій викла-дача, який впроваджує тренінгові технології на заняттях, можна назвати інструктором, тренером, коучем, керівником групи, організатором, модера-тором, тайм-менеджером, експертом, аналітиком, посередником, ведучим. У деяких з цих назв про-стежується певна опосередкованість між тим, хто проводить тренінг, і тими, хто бере в ньому участь. Тож визначення ролі і функцій ведучого сучасним терміном «коуч», що означає консуль-тант, який рекомендує, радить, спонукає до спіль-ного пошуку правильного рішення, обравши при цьому демократичний стиль спілкування, на наш погляд, найбільш правильно та всебічно висвіт-лює сутність діяльності викладача. У контексті впровадження компетентнісної парадигми освіти тренінгові технології є ефекти-вними та перевіреними інструментами роботи викладача в умовах інтенсифікації та економії аудиторного часу. Тренінгові технології на занят-тях з української мови за професійним спрямуван-ням у закладі вищої освіти розуміємо як такі, що дозволяють створити умови для саморозкриття особистості студента з метою реалізації його ко-мунікативних компетентностей у змодельованих ситуаціях майбутньої професійної діяльності. Ви-вчення української мови за професійним спряму-ванням за допомогою тренінгових технологій до-помагає забезпечити набуття студентами комуні-кативних україномовних, загальнокультурних, навчально-пізнавальних компетентностей. При цьому роль і функції викладача можна визначити загальним поняттям коуч, що включає в себе ши-рокий набір функцій та особистісних рис. Впрова-дження в навчальний процес навчальні і тренува-льні тренінги з української мови за професійним спрямуванням забезпечує активне навчання сту-дентів задля успішної майбутньої професійної комунікації. Тож перспективними напрямами по-дальших наукових розвідок вбачаємо висвітлення методичних питань щодо впровадження зазначе-ної технології в навчальний процес ЗВО задля за-безпечення комунікативної складової підготовки майбутніх фахівців. 
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Елена Долгопол. Тренинговые технологии на занятиях по украинскому языку по профессио-
нальному направлению 

В статье рассматривается целесообразность использования тренинговых технологий во время 
изучения студентами дисциплины «Украинский язык по профессиональному направлению. Доказано, 
что обучающие тренинги по украинскому языку способствуют формированию языковых и речевых ком-
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петентностей студентов. Определена роль преподавателя на каждом этапе обучающего тренинга по 
украинскому языку. Статья содержит методические рекомендации по внедрению тренинговых техно-
логий на занятиях по украинскому языку в высших учебных заведениях.  

Ключевые  слова :  комуникативные компетентности, украиноязычные компетентности, тре-
нинговые технологии, занятия по украинскому языку, тренинговое занятия, роль преподавателя в тре-
нинге.  

Olena Dolgopol. Training technologies in Ukrainian for Specific Purposes 
The purpose of the article is to substantiate the use of training technologies in the process of study rig the 

subject « Ukrainian for Specific Purposes», find out the role of a teacher in the trainings, provide methodological 
recommendations for the introduction of training technologies in Ukrainian language classes in higher education 
institutions. 

Training technologies in anon creating conditions for self-disclosure of the student’s personality in order to 
implement his communicative Ukrainian language competencies in the simulated situations of future professional 
activities. 

Educational and training sessions have been differentiated. The peculiarities of conducting trainings in aca-
demic student groups that consist of homogeneous members acquainted with each other, of the same age, com-
bined in one academic group for mastering one specialty. Such a membership allows reducing its organizational 
part. Instead, the emphasis is placed on the main part of the training session, where there is active interaction 
while training certain competence. 

For each tags of short-term and multiple (cyclical) trainings in the Ukrainian language, methodical recom-
mendations for didactic exercises of some topics of the discipline curriculum in Ukrainian for Specific Purposes 
classes are provided. Examples of interactive exercises that are effective at the main and final stages of the train-
ing session are given. 

The functions of a teacher at the training session have been analyzed with regard to such terms as instructor, 
a trainer, a coach, a group leader, an organizer, a moderator, a time manager, an expert, an analyst, a negotiator 
and an announcer. According to the author of the article, the coach is the most suitable concept that corresponds 
to the purpose, stages and methodology of conducting a training session. 

The conclusion has been made on the expediency of introducing training technologies in the conditions of 
reducing the auditorium time to study the discipline «Ukrainian for Specific Purposes».  

Key  words :  communicative competences, Ukrainian-language competencies, training technologies, classes 
in the Ukrainian language, training sessions, role of the teacher in the training.  
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