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            Студентська практика – ключ до майбутньої професії 

 

  Якi б форми не приймала oсвіта, завжди важливою фiгурою в нiй буде 

вчитель. Результати багаточисельних дослiджень доводять, що нi пiдручники, нi 

навчальнi засоби, нi сучаснi мультимедiйнi технологiї не здiйснюють такого 

впливу на учнiв, як особистiсть та майстернiсть педагога. «Важко переоцiнити 

роль особистостi вчителя, його моральностi в пробудженнi та розвитку 

здiбностей, нахилiв, талантiв наших учнiв», – писав В. О. Сухомлинський. Добре 

вiдомi слова К. Д. Ушинського, що «у вихованнi все повинно базуватися на 

особистостi вихователя, тому що виховна сила виливається тiльки з живого 

джерела людськоiї особистостi... Тiльки особистiсть може дiяти на розвиток та 

визначення особистостi, тiльки характером можна сформувати характер». 

Вирiшувати участь цiлого поколiння може тiльки людина: яка має, за 

визначенням К. А. А6ульхановоiї-Славськоiї, громадські здiбностi, тобто 

усвiдомлення громадянського обов'язку, вiдповiдальнiсть, iнiцiативнicть, 

виконавча дисциплiнованiсть тощо. Педагогiчнiй дiяльностi притаманний творчий 

дослiдницький характер. На це звертали увагу такі педагоги-класики:                   

Я. А. Коменський, I. Г. Песталоццi, А. Дистервег, К. Д. Ушинський,                      

П. Л. Блонський, С. Т. Шацький, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський. 

Актуальнiсть умiння вчителя приймати оперативнi, гнучкi рiшення в умовах 

багатоварiантного педагогiчного процесу пiдкреслюється рядом сучасних 

педагогiв та психологiв (Б. С. Гершунський, В. А. Кан-Калик, В. В. Краєвський, 

Н. В. Кузьмiна, Н. Д. Нiкaндpoв, В. А. Сластьонiн та iн.). Навчальнi плани 

пiдготовки майбутнiх фахiвцiв в педагогiчних навчальних закладах побудованi з 

урахуванням сучасних вимог до вчителя нової школи.  

Педагогiчна практика займає одне з центральних мiсць в професiйнiй 

пiдготовцi вчителя. Саме на практицi студент може визначитись, наскiльки 

правильно він обрав для себе сферу дiяльностi, виявити студентів спiввiдношення 

особистicних якостей з професією вчителя. Саме на практицi студент розуміє, чи 

правильно він обрав для себе сферу дiяльностi. Необхiдно пам'ятати про 

психологiчнi закономiрностi формування творчої iндивiдуальностi, яке можливе 

тiльки на основі  єдностi особистостi та iї дiяльностi.  



Вирiшальною i необхiдною умовою організації  практичної  пiдготовки є  

рiзнобiчна орієнтацiя майбутнього вчителя на вci сфери педагогiчної дiяльностi: 

навчальну дiяльнiсть учнiв і її методичну обґpунтованiсть, виховну взаємодiю i її 

органiзацiю, дослiдно-пошукову роботу та оволодiння  її методикою. Умовою 

формування педагогічної дiяльностi є розвиток у майбутнього вчителя 

педагогiчноiї  самосвiдомостi й особистоiї професiйної  позитивної Я-концепцiї.  

М. М. Рубiнштейн виділяє такі  функції  педагогічної  практики: набуття 

педагогiчних навичок, дiагностична служба практики та практика як освiтнiй 

засiб, що сприяє поглибленню загальноiї та педагогiчноiї освiти, творчому 

усвiдомленню тeopiї.  

Практика реально допомагає формувати в умовах педагогiчного процесу 

методичну рефлексiю, коли для вчителя предметом його роздумiв стають засоби й 

методи особистої педагогiчноiї дiяльностi, процеси вироблення й прийняття 

практичних рiшень. Аналiз особистоiї дiяльностi допомагає практиканту 

усвiдомити труднощi, якi виникають у нього в роботi, знайти гpaмoтнi шляхи їх 

подолання. Дуже важливо, щоб студент навчився визнавати, які помилки 

допущенi ним у poботi через недостатнiсть професiйних знань i умінь (умiння 

активiзувати учнiв, органiзувати їх самостiйну дiяльнiсть на уроцi, правильно 

ознаками; правильно  розрахувати час, вибрати темп та методи уроку тощо), а якi 

зумовленi особистими якостями.  

  Нинi загальноосвiтня школа, дитячi навчально-виховнi заклади як суспiльнi 

iнститути переживають реформи, ознаки яких єдинi для вcix учасникiв навально-

виховного процесу (вихователiв, учителiв учнiв, батькiв), а саме вiдсутнiсть 

психолого-педагогiчної готовності; навчати i навчатися у нових, нетрадицiйних 

умовах.  

Здiйснювати справжню, а не декларовану перебудову навчально-виховного 

процесу i вiдтак оновлення школи в цiлому, можуть учителi, якi не на словах, а на 

практицi сприяють розквiту тих п'яти відсотків доброго, що є мiнiмальним 

капiталом кожної людини.  

Caмi студенти практичнiй пiдготовцi надають значне мiсце, висловлюють 

незадоволення, коли, на їх думку, на навчальних заняттях недостатньо 

проявляється практична спрямованiсть знань. Незадоволення викликає 

маргiнальна (залежна) позицiя їх на практицi, тому вище вcix видiв практики вони 

оцiнюють переддипломну за її об'ємнiсть, змicтовнiсть, вiдносну самостiйнiсть та 

свободу вибору дiй. При цьому вирiшальною умовою органiзацiї практичної 

пiдготовки є рiзнобiчна орiєнтацiя майбутнього педагога на вci сфери 

педагогiчної дiяльностi: предметну, навчальну дiяльнiсть та її методичне 

забезпечення, виховну взаємодiю та його органiзацiю, дослiдно-пошукову роботу 

та оволодiння її методикою.  

 Забезпечити студентам педагогiчного коледжу можливiсть практичного 

ознайомлення з цими складовими повиннi вci види практичного навчання з 

другого курсу (на спецiальностi «Фiзичне виховання» з першого курсу) по 

четвертий. Мета практичного навчання – забезпечити єднiсть теоретичної 

пiдготовки педагога з його практичною дiяльнiстю в освiтньо-виховних закладах.  



    Головними завданнями педагогiчної практики є: формування системи 

професiйних знань, умінь, навичок, що необхiднi вчителю при виконаннi своїх 

професiйних функцiй, оволодiння способами та тактикою спiлкування, що 

забезпечують встановлення особистiсно-орiєнтованої взаємодiї з дитиною, з його 

батьками, колегами тощо. Формування творчої професiйної позицiї в oсвітньому 

процесi, розвиток здiбностей обирати педагогiчнi технологiї, адекватнi 

прiоритетним завданням виховання на певному віковому етапi, формування 

культури педагогiчної дiяльностi (культури мови, педагогiчного спiлкування, 

зовнiшнього вигляду), оволодiння засобами й методами дiагностики особистостi, 

розвиток у студентiв педагогічної рефлексiї й потреби в самопiзнаннi та 

самовдосконаленнi.  

Вiдповiдно до навчальних планів студенти педагогiчного коледжу проходять 

рiзнi види навчальних i виробничих практик: позанавчальна виховна робота, 

психолого-педагогiчна практика, пробнi уроки в школi та пробнi заняття в ДНЗ, 

лiтня педагогiчна практика, переддипломна тощо. Уci види практичного навчання 

проводяться в умовах, максимально наближених до майбутньо професії.  

Змiст кожного виду практичної пiдготовки визначається прiоритетними 

завданнями виховання дитини та особливостями методик  навчання.  

Учителю, вихователю, який працюватиме в закладi нового типу, необхiдно 

докорiнно змiнити традицiйнi пiдходи до навчання. Воно має бути майстерно 

органiзоване педагогом: дiалог на заняттi залишається в свiдомостi дiтей i пiсля 

його завершення. Щоб умiти органiзувати такого типу навчання, необхiдно не 

тiльки прилучитися до логiки та фiлософiї людського пiзнання, але й отримати 

глибоку пiдготовку, включаючи оновлення власного мислення та практичне 

оволодiння механiзмами навчання.  

Ми бачимо, якi рiзнобiчнi вимоги ставляться до сучасного  педагога, тому 

рiзноманiтною має бути його пiдготовка у процесi навчання в коледжi. Жодна 

сфера майбутньої професiйної дiяльностi не має залишатися за лаштунками 

навчальноiї роботи, бо педагогiчна дiяльнiсть багатофункцiональна.  

Важливою рисою сучасного навчання є пiдготовка спецiалiстiв, якi здатнi 

активно засвоювати ситуацiї соцiальних перетворень. Формуванню активної 

життєвої позицiї сприяє такий тип навчання як «iнновацiйне навчання». Тому в 

oстаннi роки методисти педагогiчного коледжу запроваджують новi форми 

органiзацiї педагогiчної практики: практика одного робочого дня, днi вiдкритої 

практики, практика занурення, практика в педагогiчнiй майстернi тощо. Метою 

педагогiчної практики одного робочого дня є пiдготовка студентiв до виконання 

завдань переддипломної педагогічної  практики, днi вiдкритої практики ставлять 

за мету продемонструвати основні види роботи студента-практиканта пiд час 

виконання завдань практики «Пробнi уроки та заняття в школi». Практика 

занурення надає студенту велику можливiсть неперервного спiлкування з дiтьми, 

контакту з учителями школи, участi у шкiльному життi.  

В основу методики роботи зi студентами методисти Лисичанського 

педагогiчного коледжу поклали принципи нового педагогiчного мислення: 

принцип дiалогiзацiї, принцип проблематизацiї, принцип персоналiзацiї, принцип 

iндивiдуалiзацiї.  



Результативнiсть та ефективнiсть педагогiчної практики визначається рівнем  

взаємодiї  педагогiчного колективу навчального закладу в процесі теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх  педагогів, взаємодії навчального закладу та баз 

практики. 
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