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               Ще у 20-х роках XX ст. Я.С.Виготський в основу педагогіки поклав ідеї 

про те, що основним джерелом розвитку дитини є її соціальне оточення. 

Дитина завтра може зробити те, що вчора виконала у співпраці з іншими. 

           Складовою розвивального навчання на уроках хімії є тренінгові 

заняття. Це один із видів інноваційних технологій пізнавальної діяльності учня. 

Сучасна українська школа перейшла на новий етап діяльнісного компоненту 

пізнавальної активності учнів в освітньому середовищі. Цей етап сприяє 

стимулюванню і упорядкуванню пізнавальної діяльності, забезпечує логічне 

мислення учня, формує навички діяльності в різних сферах життя. Одним із 

засобів активізації пізнавальної активності є проведення уроків-тренінгів. 

Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і 

творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. 

Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, 

відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і 

переконань. Отже, у педагогіці співробітництва і розвивального навчання тренінг – 

це: 

1.Нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність). 

2. Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення). 

3. Позитивні цінності, ставлення, ідеали). 

4.Нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, 

роботи в команді, уміння надавати й отримувати допомогу, аналіз 

ситуацій і прийняття рішень).  
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