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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК МОТИВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА 

ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

Борисенко Л.Л. 
На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти педагогічна практика 

набуває все більшого значення й перетворюється на один із основних компонентів 

професійної підготовки майбутнього фахівця. Насамперед це обумовлено тим, що 

ефективність педагогічної практики визначається рівнем сформованості знань, 

умінь і розвитком особистісних якостей, що розвинені в процесі навчання. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю підвищення мотивації 

студентів до педагогічної діяльності завдяки оптимізації підготовки до 

педагогічної практики, її проведення й аналізу результатів. 

Ефективність формування професійних знань і вмінь у студентів значною 

мірою обумовлюється співвідношенням, взаємозв’язком їхньої теоретичної та 

практичної підготовки. 

Педагогічна практика — найважливіша сполучна ланка між навчанням 

майбутніх учителів і їхньою самостійною професійною діяльністю в освітніх 

установах. 

Вона покликана забезпечити якісну підготовку майбутнього вчителя до 

творчого й самостійного виконання основних професійно-педагогічних функцій 

педагога-вихователя в реальному навчально-виховному процесі. Формування 

психолого-педагогічних властивостей особистості дипломованого фахівця 

обумовлене основними вимогами державного компонента до обов’язкового 

мінімуму завдань змісту й рівня їхньої підготовки. 

У студентів педагогічних ВНЗ простежується така тенденція, що на початок 

навчання мотиви навчання для подальшої професійної діяльності високі, а після 

того, як розпочинається педагогічна практика, мотивація до навчання знижується. 

Це пов’язано з труднощами, що виникають під час професійного становлення 

майбутнього фахівця. 

Педагогічна практика в освітніх установах забезпечує студентам 

реалізувати весь арсенал здобутих знань, сформованих умінь і навичок для 

вирішення конкретних практичних завдань навчання й виховання учнів. 

Під час педагогічної практики перед студентами стоять такі завдання: 

1. Сприяння вдосконаленню здобутих студентами за роки навчання 

професійно-педагогічних знань, умінь, вироблених навичок, 
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розвинених якостей. 

2. Забезпечення поглибленого вивчення змісту роботи в загальноосвітній 

школі. 

3. Навчання ведення систематичного обліку результатів своєї 

педагогічної діяльності, аналізу й оцінювання власного педагогічного досвіду. 

Будь-яка діяльність протікає ефективніше й дає якісні результати в тому 

випадку, якщо в особистості є сильні та глибокі мотиви. Вони викликають 

бажання діяти активно, із повною віддачею сил, долати неминучі труднощі, 

несприятливі умови та інші обставини, наполегливо просуватися до поставленої 

мети. 

Мотивації й мотивам педагогічної діяльності присвячена велика кількість 

монографій як вітчизняних (А.Н. Леонтьев, В.Г. Асєєв, 

В.К. Вілюнас, В.І. Ковальов, B.C. Мерлін, П.В. Симонов, П.М. Якобсон та 

ін.), так і зарубіжних авторів (Дж. Аткінсон, А. Маслоу, X. Хекхаузен, Г. Холл та 

ін.). 

Ефективність навчального процесу у ВНЗ у цілому прямо пов’язана з тим, 

наскільки висока мотивація навчальної діяльності, мотивація оволодіння 

майбутньою професією в студентів. Особливістю навчання є та обставина, що 

примусити вчитися не можна, необхідна наявність у студента бажання — 

мотивації навчальної діяльності. Формування мотивації й ціннісних орієнтацій є 

невід’ємною частиною розвитку особистості людини. 

До певної діяльності суб’єкта спонукає, зазвичай, сукупність мотивів, що 

можуть бути й суперечливими. Цю сукупність називають мотивацією.

Мотивація - процес, в результаті якого певна діяльність набуває для індивіда 

відомого власного сенсу, створює стійкість його інтересу до неї й перетворює ззовні 

задані цілі діяльності на внутрішні потреби особистості. Характер мотивації, як і 

характер самої діяльності, визначається найбільш значущим мотивом, званим провідним. 

Згідно з законом Иеркса-Додсона, сформульованим кілька десятиліть тому, 

ефективність діяльності залежить від сили мотивації. Іншими словами, чим сильніше 

мотив до дії, тим вищий рівень результативності діяльності. Проте прямий зв’язок 

зберігається лише до певної межі. Якщо якісь результати досягнуті, а сила мотивації 

продовжує збільшуватися, то рівень ефективності діяльності поступово знижується. 

Із вищезазначеного доходимо висновку, що для вчителя недостатньо володіти 

необхідними знаннями й навичками, щоб добре виконувати свої обов’язки, адже ця 

професія вимагає якихось специфічних якостей особистості. Із досвіду відомо: досконале 

знання навчального предмета, методики його викладання, сумлінність іще зовсім не є 

гарантією того, що даний працівник є гарним учителем. 

Подальші розробки планується провести в напрямі більш досконалого вивчення 

проблеми мотивації подальшої професійної діяльності завдяки проходження 

педагогічній практиці. 
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