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ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-БІОЛОГІВ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Перспективним та ефективним напрямом підготовки є застосування тренінгу в освітньому процесі для здо-
бувачів вищої освіти фаху біологія. Підкреслено актуальність впровадження тренінгових технологій в освітній 
процес для вивчення анатомії та фізіології людини майбутніми фахівцями-біологами. Проаналізовано останні 
вітчизняні і зарубіжні наукові розвідки та публікації щодо застосування тренінгових технологій в освітньо-
му процесі. Охарактеризовано особливості застосування тренінгу у підготовці майбутніх фахівців у вищому 
навчальному закладі. Показано, що тренінгова технологія виступає колективною формою організації навчання, 
допомагає здійснити підготовку з урахуванням індивідуальних особливостей, сприяє самореалізації майбутнього 
професіонала та вибору адекватного темпу навчання. Визначено доцільність застосування тренінгу в підготов-
ці фахівців-біологів під час опрацювання окремих аспектів навчальних дисциплін анатомія та фізіологія людини, 
а саме: репродуктивне здоров’я, методи контрацепції, раціональне харчування, загартовування, здоровий спосіб 
життя. Запропоновано план тренінгових занять циклу: «Прояви обізнаність і обачливість», визначено їхню 
тематику та мету. Проаналізоване анкетування здобувачів вищої освіти природничо-географічного факульте-
ту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, що відбулося до і після проведення 
тренінгових занять на теми: «Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) і синдром набутого імунодефіциту (СНІД)», 
«Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ)». Оцінена ефективність застосування тренінгу в освіт-
ній діяльності майбутніх фахівців-біологів. Вбачаємо перспективним впровадження тренінгових технологій для 
підготовки фахівця-біолога під час здобуття вищої освіти в університеті.

Ключові слова: тренінг, здобувачі вищої освіти, фахівці-біологи, освітній процес, тренінги hard skills та soft 
skills.
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APPLICATION OF THE TRAINING WHILE PREPARING BIOLOGISTS WHEN 
STUDYING HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

A promising and effective direction for preparing is the application of training in the educational process for higher 
education applicants in the specialty of biology. The topicality of introducing training technologies in the educational 
process for studying human anatomy and physiology by future biologists is emphasized. The article analyzes the latest 
domestic and foreign scientific research and publications on the use of training technologies in the educational process. 



217ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Сорокіна С., Андрієнко О. Застосування тренінгу у підготовці фахівців-біологів під час вивчення анатомії....

The article describes the peculiarities of applying the training while preparing future specialists in the higher educational 
institution. It is shown that training technology acts as a collective form of study organizing, helps to carry out preparation 
taking into account individual characteristics, contributes to the self-realization of the future professional and the choice 
of an adequate pace of studying. The article determines the expediency of using the training while preparing biologists 
when processing certain aspects of the academic disciplines of human anatomy and physiology, namely: reproductive 
health, methods of contraception, rational nutrition, hardening, healthy lifestyle. A plan of training sessions of the cycle 
“Manifestations of awareness and caution” is suggested, their topic and purpose are determined. The survey of applicants 
for higher education of the Faculty of Natural Sciences of the Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 
which took place before and after training sessions on the following topics: “Human immunodeficiency virus (HIV) and 
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)”, “Sexually transmitted infections (STIs)”, was analyzed. The effectiveness 
of the training application in the educational activities of future biologists is evaluated. We consider introducing training 
technologies for preparation a biologist during higher education at the university to be promising.

Key words: training, higher education applicants, biologists, educational process, hard skills and soft skills trainings.

Постановка проблеми. Своєрідність плин-
ного моменту в українській освіті полягає в осо-
бливо гострій необхідності її удосконалення. Це 
можливо лише за умови оновлення форм, методів, 
технологій підготовки фахівців. Загальновідомо, 
що найбільш ефективними технологіями для 
отримання знань, формування умінь, розвитку 
життєвих і професійних навичок, набуття певних 
компетентностей є інтерактивні технології. Саме 
тому впровадження різноманітних форм і мето-
дів інтерактивного навчання, що базуються на 
принципах активності, довіри, взаємодії, рівності 
учасників освітнього процесу, опорі на колектив-
ний досвід та обов’язковий зворотний зв’язок є 
нагальною вимогою часу.

Перспективним та ефективним напрямом під-
готовки є застосування тренінгу в освітньому 
процесі для здобувачів вищої освіти фаху біоло-
гія. Однак, цілісне уявлення про те, як застосо-
вувати тренінг для формування компетентного 
фахівця-біолога відсутнє. Тому набувають осо-
бливої актуальності питання, пов’язані з орга-
нізацією тренінгів під час вивчення біологічних 
дисциплін як засобу розвитку професійно орієн-
тованого фахівця.

Аналіз досліджень. Низка дослідників підкрес-
лює актуальність впровадження тренінгових тех-
нологій в освітній процес для вивчення біологіч-
них аспектів у підготовці здобувачів вищої освіти 
(Скиба, 2016: 124–129; Цуруль, 2017: 130–140; 
da Silva, 2020, Guidarelli, 2015), а деякі науковці 
наголошують на доцільності тренінгового навчання 
упродовж життя (Mampane, 2017).

Тренінг (від англ. to train), що означає «навчати, 
тренувати, дресирувати» – це одночасно ціка-
вий процес пізнання себе та інших; спілкування; 
ефективна форма опанування знань; інструмент 
для формування умінь та навичок; форма роз-
ширення досвіду. Під час тренінгу створюється 
неформальне, невимушене спілкування, яке від-
криває перед групою безліч варіантів розвитку і 
вирішення проблеми, заради якої вона зібралася. 
Як правило, учасники в захваті від тренінгових 

методів, тому що вони роблять процес навчання 
не обтяжливим (Технології…, 2006).

Тренінг має досить широке й успішне коло 
застосування в різних галузях наук: психології, 
соціології, педагогіці, економіці, біології, меди-
цині тощо. У загальному розумінні тренінг роз-
глядають як планомірно здійснювану програму 
різноманітних вправ, головним призначенням 
яких є підвищення зацікавленості особистості 
у процесі засвоєння тих чи інших практичних 
умінь та навичок і набуття компетенцій, щодо 
вирішення різного роду завдань, пошуку шляхів 
виходу із складних ситуацій, подолання певних 
життєво важливих проблем тощо (Педагогичес-
кий энциклопедический словарь, 2003).

Широкий спектр застосування тренінгів поро-
джує значну кількість визначення його поняття, 
серед яких зазначимо вітчизняних авторів. 

В. Бусел характеризує тренінг, як методику 
впливу на особистість з метою підвищення ефек-
тивності взаємодії людини з суспільством (Вели-
кий тлумачний словник, 2005).

С. Макшанов вважає, що тренінг є багатофунк-
ціональним методом цілеспрямованих змін психо-
логічних фенотипів людини, групи або організації 
з метою гармонізації професійного та особистіс-
ного буття (Мілютіна, 2004).

А. Семенова зазначає, що «тренінг – це орга-
нізаційна форма навчально-виховної роботи, яка, 
спираючись на досвід і знання її учасників, забез-
печує ефективне використання різних педаго-
гічних методів за рахунок створення позитивної 
емоційної атмосфери в групі, та спрямовується 
на отримання сформованих навичок та життєвих 
компетенцій» (Семенова, 2006).

Проведення навчального тренінгу або його 
елементів залишається нетрадиційною формою 
викладання і є досить складною в підготовці та 
проведенні, оскільки потребує наявності у викла-
дача певних навичок. У ході його проведення 
викладач також має створювати умови багато-
рівневої комунікації для всіх учасників заняття  
(Тренінгове навчання, 2018).



Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 47, том 4, 2022218

Педагогiка

Н. Романова, характеризуючи особливості тре-
нінгового навчання майбутніх фахівців у вищому 
навчальному закладі стверджує, що застосування 
тренінгового навчання можна представити трьома 
етапами: перший етап забезпечує визначення, 
актуалізацію та стимуляцію конкретних навичок 
(для цього проводяться спеціальні вправи, спря-
мовані на знайомство, активізацію учасників на 
розвиток комунікативних навичок у групі); дру-
гий етап спрямований на відпрацювання різних 
навичок (для цього проводиться спостереження за 
учасниками тренінгових занять, вводяться різно-
манітні практичні завдання та відбувається отри-
мання зворотного зв’язку для тренера, а також 
проводиться оцінювання результатів навчання з 
обов’язковим обговоренням очікувань учасників, 
які вони висловлювали перед початком тренінгу); 
третій етап визначається як етап сприяння та під-
тримки набутих навичок (у ході його проведення 
створюються умови й можливості для індивіду-
альної практики, саморозвитку, самовдоскона-
лення, формування необхідних позитивних нави-
чок) (Романова та ін., 2013: 177–185).

Дослідження О. Кочерги стосовно особливос-
тей застосування тренінгових технологій у процесі 
формування практичної компоненти професійної 
підготовки майбутніх учителів показали, що в ході 
тренінгу учасники мають можливість практикува-
тись, експериментувати, моделювати ситуацію, 
перевіряти свої висновки, аналізувати досягнення, 
шліфувати навички спілкування й власну пове-
дінку. Це дає змогу уникнути помилок у реаль-
них умовах, допомагає швидше приймати опти-
мальні рішення та долати труднощі в подальшій 
професійній діяльності (Кочерга, 2014: 116–119).

Розрізняють так звані тренінги hard skills та 
soft skills (Laker et al., 2011). Тренінги hard skills 
характеризують як такі, що мають вузькоспеціа-
лізовану спрямованість. На відміну, тренінги soft 
skills володіють більшим міжособистісним фоку-
сом (Jayaram et al., 2017).

О. Фіщук вважає тренінг найкращим методом 
для розвитку вузькоспеціалізованих професійних 
умінь (hard skills) та навичок міжособистісної вза-
ємодії (soft skills) для здобувача вищої освіти за 
фахом біологія (Фіщук, 2020: 148–161).

Хоча тренінгові технології активно застосову-
ються для формування навичок і компетенцій у 
сфері збереження здоров’я (Антонова та ін., 2016; 
Ващенко, 2005; Воронцова та ін., 2012; Концепція 
навчання, 2005; Поліщук, 2012), однак застосу-
вання тренінгу у підготовці фахівців-біологів під 
час вивчення анатомії та фізіології людини зали-
шається маловивченим.

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз 
особливостей застосування тренінгу в процесі 
підготовки фахівців-біологів під час вивчення 
анатомії та фізіології людини.

Виклад основного матеріалу. Необхідно 
констатувати, що тренінгова форма роботи в під-
готовці фахівців-біологів залишається маловив-
ченою і недостатньо поширеною в освітньому 
процесі вищих навчальних закладів України. 
Розроблення змісту та процедури проведення 
навчального тренінгу потребує від викладача 
навичок не тільки в сфері профільних дисциплін, 
але й реалізаційних здатностей у сфері педагогіки 
й психології, уміння застосовувати нестандартні 
підходи у підготовці фахівців-біологів.

Природничо-географічний факультет готує 
фахівців у галузі біології, які можуть працювати 
в науково-дослідних лабораторіях та інститутах, 
медичних закладах, науково-дослідних криміна-
лістичних центрах, клінічно-діагностичних, цито-
логічних, санітарно-епідеміологічних, мікробіо-
логічних лабораторіях, у лабораторіях харчових 
підприємств, на фармацевтичних підприємствах, у 
галузі біології, агрономії, медицини та ветеринарії.

Серед умов підвищення професійної підго-
товки біологів за фахом професіонали (Вейландє, 
2008) розглядають досягнення результатів не за 
допомогою диференціації підготовки, а як процес 
моделювання умов, тобто використання нових 
та адаптацію традиційних технологій навчання 
до індивідуальних та професійних потреб здобу-
вача вищої освіти, активне використання індиві-
дуальних та групових форм роботи під час про-
фесійної підготовки. У цьому випадку тренінгова 
технологія виступає колективною формою орга-
нізації навчання, допомагає здійснити підготовку 
з урахуванням індивідуальних особливостей, 
сприяє самореалізації майбутнього професіонала 
і вибору адекватного темпу навчання.

Формування готовності фахівця-біолога до 
впровадження у своїй професійній діяльності 
тренінгових форм повинно розпочинатися під час 
здобуття ним вищої освіти. Доцільним є застосу-
вання тренінгу для дисциплін «анатомія та фізі-
ологія людини» під час опрацювання окремих 
аспектів тем: репродуктивне здоров’я, методи 
контрацепції, раціональне харчування, загартову-
вання, здоровий спосіб життя та майбутньої про-
світницької роботи.

За тренінговою технологією фахівцям-біоло-
гам доречно організовувати тренінги з профілак-
тики ВІЛ, СНІД, ІПСШ саме тому, що в Україні 
відсутня цілісна політика профілактики цих хво-
роб у сфері праці.



219ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Сорокіна С., Андрієнко О. Застосування тренінгу у підготовці фахівців-біологів під час вивчення анатомії....

На основі опрацьованих літературних джерел, 
у якості одного із варіантів, пропонуємо план 
тренінгових занять циклу: «Прояви обізнаність і 
обачливість» метою яких є підготувати молодь до 
розуміння того, що ВІЛ, СНІД, ІПСШ (інфекції, 
що передаються статевим шляхом), незапланована 
вагітність – це поведінкові ускладнення, запобігти 
яким можна через формування власних нави-
чок відповідальної поведінки; завдання – надати 
молодим людям інформацію про стать, статеві 
стосунки та психофізіологічні зміни, що пов’язані 
з процесом статевого дозрівання; акцентувати 
увагу учасників занять на фізіологічних особли-
востях процесу статевого дозрівання; ознайомити 
дівчат і юнаків зі шляхами поширення та наслід-
ками ВІЛ, СНІД та ІПСШ; сформувати у моло-
дих людей розуміння власної відповідальності за 
ризик інфікування ВІЛ та ІПСШ, а також виник-
нення незапланованої вагітності; сприяти зміні 
мотивації статевої поведінки дівчат і юнаків, під-
вищенню їхньої самосвідомості на користь репро-
дуктивного здоров’я та індивідуального захисту 
від ВІЛ, СНІД, ІПСШ; формувати у молодих людей 
толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих; надати 
практичні рекомендації здобувачам вищої освіти, 
майбутнім фахівцям-біологам, щодо організа-
ції просвітницької роботи з безпечної поведінки.

Тематикою занять передбачено опрацювання 
протягом 12 годин таких тем: «Стать і статеві 
стосунки», «Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) 
і синдром набутого імунодефіциту (СНІД)», 
«Інфекції, що передаються статевим шляхом 
(ІПСШ)», «Ризикована поведінка», «Формування 
відповідальної безпечної поведінки». Основні 
поняття для засвоєння: стать, статеві стосунки, 
сексуальність; ВІЛ/СНІД, шляхи передачі ВІЛ; 
ІПСШ; ступені ризику; ризикована поведінка, від-
повідальна поведінка.

Для визначення ефективності такої форми 
роботи нами було проведене анкетування учасни-
ків тренінгу (всього 56 осіб) – здобувачів вищої 
освіти природничо-географічного факультету 
Уманського державного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини.

Вибір учасників тренінгу був зумовлений 
напрямом їхньої професійної спеціалізації, адже 
саме від фахівця-біолога зазвичай чекають про-
ведення просвітницької роботи щодо підвищення 
мотивації до здорового способу життя.

Анкетування проводилось до і після прове-
дення тренінгових занять на теми: «Вірус імуно-
дефіциту людини (ВІЛ) і синдром набутого іму-
нодефіциту (СНІД)», «Інфекції, що передаються 
статевим шляхом (ІПСШ)».

Питання анкети були згруповані в декілька 
блоків, що визначало основні напрями аналізу 
досліджуваного матеріалу, а саме: вік початку ста-
тевого життя та наявність систематичних статевих 
контактів; рівень, вік, джерела поінформованості 
учасників тренінгу в поняттях ВІЛ, СНІД, ІПСШ; 
рівень поінформованості про появу, прояви, спо-
соби інфікування, поширення та відповідальність 
за поширення ВІЛ, СНІД, ІПСШ; прогнозована 
модель поведінки у разі інфікування ВІЛ, СНІД, 
ІПСШ; оцінка використання тренінгу у професій-
ній діяльності.

Результати анкетування свідчать, що серед-
ній вік початку статевого життя (17–18 років, 
65%) та наявність регулярних статевих контактів 
(37%) серед респондентів відповідають серед-
ньостатистичним даним у межах України. Усім 
учасникам тренінгу відомі поняття ВІЛ, СНІД, 
ІПСШ. Середній вік отримання інформації для 
них – 11–14 років (55%), водночас до 10 років 
з ними були знайомі 32% респондентів, а решта 
(13%) – отримали інформацію про ВІЛ, СНІД, 
ІПСШ після 15 років. Позитивним, на нашу 
думку, є те, що 66% респондентів отримали її в 
процесі навчання, серед решти: 4% – від батьків, 
5% – від лікарів, 10% – із засобів інформації, інші 
15% – не пам’ятають; 57% учасників отримали 
її від вчителів, 16% – із літератури, 10% – від 
лікарів, 17% – із інших джерел, що свідчить про 
досить високу роль просвітницької діяльності 
школи та засобів масової інформації.

У питаннях поінформованості про появу, про-
яви, способи інфікування, поширення та від-
повідальність за поширення ВІЛ, СНІД, ІПСШ 
учасники тренінгу виявляють досить високу 
обізнаність, але виявлена чітка тенденція до 
зростання її рівня після проведення тренінго-
вих занять. Аналізуючи прогнозовану модель 
поведінки в разі інфікування ВІЛ, СНІД, ІПСШ, 
позитивним вважаємо обізнаність респонден-
тів у незалежності можливості інфікування від 
будь-яких факторів (стать, освіта, національ-
ність, соціальний статус тощо) та наслідках від-
сутності лікування від зазначених хвороб (відпо-
відно 93% та 79%). Посилює надію те, що 46% 
та 43% молодих людей вважають можливим 
звернутися до батьків та до лікарів у разі виник-
нення проблеми і 55% та 21% опитаних перед-
бачають обговорення цих питань із медичними 
працівниками та у родині, адже вчасно розпо-
чате лікування може мати досить суттєву ефек-
тивність або привести до обмеження поширення 
захворювання. Враховуючи вік респондентів та 
їхній досить обмежений життєвий досвід, споді-
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ваємось, що у 52% опитуваних не зміниться від-
повідь на питання про толерантне ставлення до 
інфікованих на ВІЛ та хворих на СНІД та ІПСШ.

На питання оцінки використання тренінгу 
у професійній діяльності всі респонденти дали 
високі позитивні відповіді: 86% – вважають 
доцільною таку форму проведення занять; 95% – 
налаштовані її використовувати у своїй подаль-
шій діяльності; 88% – вважають, що таку форму 
роботи, враховуючи доступність подання інфор-
мації, необхідно застосовувати і в інших сферах 
для всебічного розвитку молоді.

Висновки. Отже, застосування тренінгової 
технології у підготовці фахівців-біологів під час 
вивчення анатомії та фізіології людини сприяє 
не тільки інтенсивності навчання, але й допо-
може створити значущі для формування майбут-
нього фахівця якості, сформувати нові професійні 
уміння та навички, передбачає розвиток креа-
тивного мислення й інтелектуальних здібностей 
особистості. Фахівець-біолог має бути готовий 
до впровадження тренінгових технологій у своїй 
професійній діяльності після здобуття вищої 
освіти в університеті.
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