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ПЕДАГОГIЧНА ПРАКТИКА У ПРОФЕСIЙНIЙ ПIДГОТОВЦI 

ВЧИТЕЛЯ 

 

 Педагогiчна практика є важливою ланкою в системi професiйної пiдготовки 

вчителя. Метод викладання можливо вивчити зi слiв викладача, по книзi, але 

виробити вмiння застосувати конкретний метод можна тiльки у процесі практики, 

вважав К. Д. Ушинський. Саме на практицi студент розумiв, чи правильно він 

обрав для себе сферу дiяльностi. Kpiм того, необхiдно пам'ятати про психологiчнi 

закономiрностi формування творчої iндивiдуальностi, яке можливе тільки на 

основі єдності навчання і діяльності. 

 Вирiшальною необхiдною умовою органiзацiї практичної пiдготовки є 

рiзнобiчна орiєнтацiя майбутнього вчителя на вci сфери педагогічної дiяльностi: 

навчальну дiяльнiсть учнiв та її методичну обгpунтованiсть, виховну взаємодiю та 

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

формування педагогiчної дiяльностi виступає розвиток у майбутнього вчителя 

педагoгiчної caмocвiдoмості й особистої професiйної позитивної Я-концепцiї. 

Практика допомагає реально формувати в умовах педагогiчного процесу 

методичну рефлексiю, коли для вчителя протягом його роздумiв стають засоби i 

методи особистої педагогiчної дiяльностi, процеси вироблення i прийняття 

практичних рiшень. Аналiз особистої дiяльностi допомагає практикантовi 

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

подолання. Важливо, щоб студент навчився визначати, якi помилки допущено 

ним у роботi внаслiдок недостатнiх професiйних знань i вмiнь (умiння 

активiзувати учнiв, органiзувати їхню самостiйну дiяльнiсть на ypоцi, ощадливо 

використовувати час, добирати темп та методи уроку тощо), а якi обумовленi 

особистими якостями (поведiнка на уроцi, способи взаємодiї, емоцiйнiсть тощо).  

Як зазначається в Нацiональнiй доктринi розвитку освiти України у ХХI ст., 

oсвітa «є засобом вiдтворення й нарощування iнтелектуального, духовного 

потенцiалу народу, ...дiєвим чинником модернiзації суспiльства, змiцнення 

авторитету держави на мiжнароднiй apeнi". Належне виконання цих завдань 

можливе за умови модернiзацiї насамперед самоосвiти, ключовими позицiями 

якої мають стати такі  принципи, як вiдродження нацiонально-культурних 

традицiй українського народу, демократизацiя та гуманiзацiя навчального 

процесу.  



Нинi загальноосвiтня школа, дитячi дошкiльнi заклади як суспiльнi iнститути 

переживають реформи, ознаки яких єдинi для вcix учасникiв навчально-виховного 

процесу (вихователiв, учителiв, учнiв, батькiв), а саме: психолого-педагогiчна 

неготовнiсть навчати i навчатись у нових, нетрадицiйних умовах.  

Здiйснювати справжню, а не декларовану перебудову навчально-виховного 

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

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

капiталом кожної людини.  

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

докорiнно змiнити традицiйнi пiдходи до процесу навчання. Навчання має бути 

майстерно органiзоване педагогом. На заняттi має вiдбуватися дiалог, який 

залишається у свiдомостi дiтей i пiсля його завершення. Щоб умiти органiзувати 

такого типу навчання, необхiдно не тiльки прилучатися до логiки та фiлософiї 

людського пiзнання, а й отримати глибинну пiдготовку, включаючи оновлення 

власного мислення та практичне оволодiння механiзмами навчання.  

Ми спостерiгаємо, якi рiзноманiтнi вимоги ставляться до сучасного педагога, 

такою ж має бути i його пiдготовка у процесi навчання у коледжi. Жодна сфера 

майбутньої  професiйної дiяльностi не повинна залишатися для студента "за 

лаштунками" навчальної роботи, адже педагогiчна дiяльнiсть 

багатофункцiональна. Спецiальнi дослiдження виявили понад тисячу рiзних її 

складникiв. Забезпечити студентам можливiсть практичного ознайомлення з ними 

мають yci види практичного навчання з 2-го, а на спецiальностi "Педагогiка i 

методика середньої освiти. Фiзична культура" з l-гo до 4-го курсу.  

На практицi педагогiчна дiяльнiсть cтyдeнтiв удосконалюється на пiдставi 

змiстовного фактичного матерiалу, пiзнання i результативне засвоєння якого 

можливе тiльки на основi живих вражень та спостереження. Саме у процесi 

дiяльної та тривалої практики виявляється  протирiччя мiж запасом знань, що 

маєш i що потрiбен мати. Це є рухомим фактором безперервної самоосвiти.  

Caмi студенти практичнiй пiдготовцi вiдводять значне мiсце, висловлюють 

невдоволення, коли, з їхнього  погляду, на навчальних заняттях недостатньою 

виявляється практична спрямованість знань.  

Важливою рисою сучасного навчания є пiдготовка спецiалiстiв, якi здатнi 

активно засвоювати ситуацiї соцiальних перетворень. Формуванню активної 

життєвої  позицiї сприяє такий тип навчання, як "iнновацiйне навчания".  

В основу методики роботи зi студентами методисти Лисичанського 

педагогiчного коледжу поклали принципи нового педагогiчного мислення, а саме:  

• принцип дiалогiзацiї (в обмiнi iнформацiєю, у рольовiй соцiальнiй 

взаємодiї; у мiжособистiсному спiлкуваннi забезпечується рівність 

партнерiв, емоцiйна вiдкритiсть та довiра);  

• принцип проблематизацiї (стимулювання тенденцій до iнтелектуального 

зростання, навчання студентів  постановки пізнавальних завдань);  

• принцип персоналiзацiї (включення особистiсного досвiду тих, хто 

навчається, умiння проектувати педагогiчну взаємодiю);  



• принцип iндивiдуалiзацiї (орiєнтацiя на специфiчнiсть iнтepeciв i 

здiбностей кожного, хто навчається, розвиток творчих можливостей 

майбутнього педагога).  

Головними завданнями педагогiчної практики є:  

• формування системи професiйних знань, умінь, навичок, якi необхiднi 

вчителю при виконаннi своїх функцiй;  

• оволодiння способами i тактикою спiлкування, якi забезпечують 

встановлення особистiсно-opiєнтoвaнoї взаємодiї з дитиною, iї батьками, 

колегами;  

• формування творчої  професійної  позиції в oсвітньому процесі;  

• розвиток здiбностей добирати педагогiчнi технологiї, адекватнi 

прiоритетним завданням виховання в даному віковому перiодi;  

• формування культури педагогічної  дiяльностi (культури мовлення, 

педагогiчного спiлкування, зовнiшнього вигляду);  

• оволодiння засобами i методами дiагностики особистостi;  

• розвиток у студентiв педагогічної  рефлексiї та потреби в самоопiзнаннi й 

самовдосконаленнi.  

Змiст кожного виду практики визначається прiоритетними завданнями 

виховання дитини та особливостями методик навчання. 

Вiдповiдно до навчального плану педагогiчного коледжу студенти проходять 

різні види навчальних і виробничих практик: позанавчальна виховна робота, 

психолого-педагогічна, пробні уроки і заняття, літня педагогічна практика, 

переддипломна тощо. Всі види практики проводяться в умовах, максимально 

наближених до майбутньої професії. Їх мета – забезпечити єдність  теоретичної 

підготовки педагога з його практичною діяльністю в освітньо-виховних закладах. 

 


