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З ПРАКТИКИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Зміни в житті нашого суспільства сприяли істотній переорієнтації 

вузівської освіти як освіти цільової спрямованості, оптимізації конкретних 
форм, засобів і методів навчання, пошуку нових шляхів підвищення 
ефективності підготовки фахівців. Не становить винятку й педагогічна 
освіта, однією з найважливіших складових якої є педагогічна практика. 
Формуванню професійних умінь майбутніх учителів у процесі педагогічної 
практики приділяли увагу О.О.Абдуліна, А.М.Бойко, С.Т.Золотухіна, 
В.І.Лозова, О.А.Лавриненко, К.Й.Щербакова, І.А.Зязюн, А.І.Кузьмінський, 
Н.Г.Ничкало, Л.І.Прокопенко. 

Педагогічна практика студентів університету є складовою частиною 
основної освітньої програми, найважливішою ланкою в системі професійної 
підготовки майбутнього вчителя. Саме на цій практиці студент може 
зрозуміти, чи правильно він обрав для себе сферу діяльності. 

В Україні педагогічна практика існує в кожному педагогічному закладі, 
але її реалізація не завжди є на належному рівні: обмеження в навчальних 
планах часу, відведеного на практику; нераціональне планування окремих 
видів педагогічної практики; невідповідний нагляд за проходженням 
практики, який часто доручається непідготовленим особам; перекладання 
значної частини завдань педагогічної практики на вчителів середніх шкіл при 
мінімальній участі викладачів вищого навчального закладу. 

Багато уваги приділяється поєднанню теоретичної і практичної 
підготовки при вивченні основних психолого-педагогічних предметів, 
підвищенню престижу педагогіки як науки і її роль в підготовці студентів, 
звертається увага на найбільш важливі форми і види діяльності, потрібні 
майбутньому вчителеві. 

На сучасному етапі в теорії і практиці вищої педагогічної освіти в 
багатьох державах намітилася тенденція затвердження самостійності 
загальнопедагогічної підготовки вчителя. У зміст цієї підготовки включено 
чотири окремі цикли предметів: загальноосвітній, спеціальний, психолого-
педагогічний і педагогічна практика.  

Характерними особливостями змісту загальнопедагогічної підготовки 
педагога при цьому є, по-перше, недооцінка ролі вивчення педагогічної 
теорії і переоцінка значущості практичної підготовки майбутніх учителів без 
наступності в практиці: ознайомлювальна, навчальна, виробнича, 
переддипломна; по-друге, диференціація змісту практик для різних студентів 
протягом усіх років навчання; по-третє, відмінності в навчальних планах і 
програмах вищих навчальних закладів, кожен з яких сам визначає зміст 
професійної підготовки педагога, та час (навчальні години), що відводяться 
на неї. 



Педагогічна практика орієнтована на формування особистості 
майбутнього вчителя, впровадження теоретичних знань у практичній 
діяльності, формування й розвиток педагогічних компетенцій, вивчення і 
аналіз педагогічного досвіду. 

Основна мета практики – створення умов для самореалізації, 
самовираження, самовизначення особистості студента як суб’єкта 
професійної діяльності, як особи компетентного педагога, здатного 
працювати в умовах конкуренції і різних типів учбових закладів. 

Реалізація цієї мети вимагає рішення студентами таких задач: 
– організаційних – включення в діяльність щодо організації і 

проведення учбової роботи, виховних і позакласних заходів щодо 
предмета, у тому числі на основі методу проектів;  

– комунікативних – включення у процес спілкування з усіма 
суб’єктами освітнього процесу (учнями різного віку, педагогами, 
батьками, колегами-практикантами); 

– проектувальних – включення в управлінську діяльність (планування, 
реалізація, контроль, оцінка і рефлексія всіх видів педагогічної 
діяльності – учбової і виховної);  

– мотиваційних – усвідомлення цінностей педагогічної діяльності, 
образів «Я-учитель» і «Я-вихователь», стимулювання інтересу до 
педагогічної діяльності;  

– рефлексійних – включення в аналітичну роботу з осмислення 
діяльності вчителів, учнів і власної педагогічної діяльності.  

Успішне функціонування будь-якої педагогічної системи, у тому числі 
системи педагогічної практики, може здійснюватися лише на основі 
послідовної реалізації таких принципів:  

– взаємозв’язок теоретичного навчання і практики – з одного боку, 
осмислення і вживання студентами на практиці теоретичних знань 
про людину і суспільство,  

– придбане при вивченні дисциплін загальнокультурного, медико-
біологічного, психолого-педагогічного блоків, усвідомлення їх 
значущості для успішної професійної діяльності, а з іншого – 
закріплення при вивченні теоретичних дисциплін і в учбово-
дослідницькій роботі емпіричних знань, одержаних на практиці;  

– системність і послідовність – поетапне освоєння всіх видів 
професійної діяльності, системне оволодіння всіма професійними 
функціями фахівця; 

– спадкоємність – змістовний взаємозв’язок усіх видів практики, коли 
освоєння нового здійснюється на основі досвіду, придбаного 
студентами на попередніх етапах практичної підготовки; 

– динамічність – поступове розширення спектра соціальних ролей і 
видів діяльності, в які включається студент, збільшення обсягу і 
ускладнення змісту діяльності,  яка від курсу до курсу стає все 
ближчою до діяльності професіонала; 



– поліфункціональність – одночасне виконання в ході практики різних 
професійних функцій (організаторської, соціально-виховної, 
соціально-освітньої, коректувально-реабілітаційної, правозахисної, 
попереджувально-профілактичної) і оволодіння різними 
професійними ролями (організатора діяльності, вихователя, 
захисника, посередника, помічника, консультанта і т.д.);  

– перспективність – знайомство зі сферами соціально-педагогічної 
діяльності з урахуванням їх перспективного розвитку;  

– свобода вибору і відповідальність – облік інтересів і потреб як 
студентів, так і керівників практики через вибір місця проходження 
практики, зміст діяльності в рамках загальних задач даного виду 
практики, тематики освітніх і соціальних проектів, спільної 
практичної і науково-дослідної роботи, а також ухвалення особистої 
відповідальності за цей вибір; 

– співпраця – створення в ході практики таких умов, за яких 
відносини між студентом і керівником практики будуються на 
пріоритеті довір’я і партнерства, а студент виступає не в ролі 
пасивного об’єкта навчання, а усвідомлює себе самостійним 
суб’єктом професійної діяльності.  

При визначенні змісту педагогічної практики для конкретної категорії 
ми виділяємо інваріативний і варіативний компоненти. Інваріативний 
компонент відображає ключовий і базовий рівні компетентності і включений 
у практичну підготовку фахівців-педагогів будь-якого профілю. Варіативний 
же компонент покликаний уточнювати і розширювати базовий рівень і 
визначати спеціальний рівень компетентності майбутнього педагога. 
Варіативний компонент розглядається з позиції викладачів і з позиції 
студентів-практикантів. Викладачі і методисти визначають набір спеціальних 
умінь, необхідних практикантам, і види діяльності, за допомогою яких вони 
можуть бути сформовані.  

Студенти ж можуть розраховувати на індивідуально орієнтований 
підхід до них з боку викладачів, виявити бажання прослуховувати ті або інші 
курси, брати участь у дослідницькій роботі з різної тематики і т.п. На 
старших курсах студенти повинні мати нагоду самостійно вибирати 
майданчик практики залежно від майбутньої професійної діяльності, вносити 
у програму практики індивідуальні елементи відповідно до своїх 
професійних інтересів.  

Але при цьому, освоюючи різні види діяльності, вони вчаться 
концентруватися на головному, думати і рефлексувати, вести діагностику, 
організовувати процес навчання, проектувати свою роботу і т.д.  

Таким чином, як засвідчує досвід роботи в університеті, у змісті та 
організації педагогічної практики реалізуються діяльністний і компетентний 
підходи. Студент не виконує набір розрізнених завдань, а спостерігає, 
аналізує, проектує, вирішує проблеми, розвивається, на аудиторних заняттях 
пізнає себе як учителя. 



Ми погоджуємося, результатом процесу цілеспрямованої професійної 
підготовки майбутнього вчителя є основні педагогічні компетенції: 

– професійно-особові – здатність учитися на прикладі успішної 
практики; здібність до проектування, організації, дослідження і корекції 
власної педагогічної діяльності, до рефлексії своєї професійної поведінки; 
здатність брати на себе відповідальність, організовувати себе, проявляти 
витримку, толерантність, упевненість у своїх діях у скрутних і конфліктних 
ситуаціях, перебудовувати свою діяльність у разі непередбачених обставин;  

– прояв симпатії до учнів; дотримання норм, що вказані 
законодавством і статутом школи;  

– психолого-педагогічні – здатність аналізувати педагогічні явища, 
передовий педагогічний досвід;  

– адекватно використовувати різні способи моніторингу й оцінки 
досягнення тими, що вчаться, запланованих результатів, а також 
інтерпретувати результати для вдосконалення власної роботи;  

– оцінювати і використовувати ці дані для планування учбово-
виховного процесу; створювати для учнів ситуацію успіху, надавати 
необхідну психолого-педагогічну підтримку обдарованим дітям, дітям із 
затримками в розвитку, дітям із проблемами поведінки;  

– коректно описати досягнення учня його батькам, опікунам, іншим 
професіоналам, здатність враховувати інтереси, соціальний і культурний 
досвід, вчаться забезпечувати умови для їх успішного навчання; 

– предметні – знання і вміння користуватися документами, що 
регламентують і регулюють освітній процес; знання вимог і очікувань 
ступеня, на якому ведеться викладання, знання вимог попереднього і 
подальшого ступенів; підготовленість до викладання одного або декількох 
предметів на різних ступенях навчання; 

– усвідомлене володіння спеціальною термінологією в необхідному 
обсязі у взаємозв’язку зі змістом учбового матеріалу;  

– здатність інтерпретувати і систематизувати наукову інформацію; 
– інтегрувати знання у своїй науковій області в цілісні курси; 
– наочно-методичні – здатність адаптувати зміст учбового курсу до 

можливостей, вчаться диференціювати методи навчання і виховання залежно 
від потреб, вчаться мотивувати учнів чітко поставленими задачами, 
інтерактивними методами навчання і наданням ним можливості самостійної 
творчої роботи; 

– адекватно використовувати інноваційні технології; програмувати 
домашню роботу, вчаться добиватись їх уміння працювати самостійно;  

– комунікативно-організаторські – здатність працювати в команді, 
брати участь в ухваленні рішень, взаємодіяти з основними суб’єктами 
учбово-виховного процесу; 

– формувати в учнів відчуття співпереживання і причетності у 
спільній діяльності; підтримувати дисципліну, не порушуючи самостійності і 
незалежності;  



– здатність уміло розпоряджатися учбовим часом, приміщенням, 
устаткуванням і ресурсами, мобілізувати додаткові освітні ресурси (робота в 
музеї, в польових умовах, відвідини театру і т.п.);  

– здатність регулювати конфліктні ситуації; 
– проектно-дослідницькі – здатність вибрати і позначити траєкторію 

проблеми, що цікавить, організувати дослідження або реалізувати проект, 
пред’явити результати колегам, винести результати дослідження або проекту 
на наукове співтовариство для обговорення; 

– аналітико-діагностичні – здатність здійснювати аналітико-
діагностичну діяльність і визначати на її основі ефективність власної 
професійної діяльності і учбово-виховної роботи в цілому, аналізувати 
недоліки, навчати учнів аналізу і самоаналізу діяльності і поведінки. 

Важливим аспектом кожної практики є розробка і впровадження 
студентами контрольно-вимірювальних матеріалів (тести, анкети, опитні 
листи, зошит-паспорт і т.д.). З одного боку, такий інструментарій 
виступатиме як навчальний засіб, що дозволяє студенту проводити 
самооцінку практичної діяльності, ступені професійної готовності 
(самомоніторинг), з другого боку – експрес-методу зовнішньої оцінки і 
засобу експертної оцінки досягнень студентів (моніторинг).  

Такі матеріали можуть складатися з трьох компонентів: навчального 
(теоретичні знання і вміння), діяльнісного (рішення задач професійної 
діяльності) і рефлексії (здібність до самоаналізу і коректування власної 
педагогічної діяльності, своєї професійної поведінки). Їх використовування 
можливе як для допуску студента до проходження педагогічної практики, так 
і після завершення етапу практики для виявлення ступеня її ефективності. 
При визначенні конкретних етапів педагогічної практики є виправданим 
виходити з реальних організаційних умов. На більшості факультетів 
педагогічна практика реалізується в два етапи на IV і V курсах і носить 
активний характер.  

Ми переконані: особливу увагу необхідно приділяти оформленню 
результатів практики – звіт повинен носити не формальний, а науково-
творчий характер (захист проектів, доповідь на навчально-методичній або 
науково-практичній конференції, публікація і т.п.). Важливим кроком у 
напрямі підвищення якості педагогічної практики стане переклад вимог до її 
результатів на рівень критеріїв оцінювання практичної підготовки. Для 
перетворення форм звітності з практики в інструмент моніторингу і 
управління важливо визначити єдиний перелік звітної документації 
незалежно від спеціальності. Для кожного виду документації слід розробити 
інваріативну і варіативну частини відповідно до змісту діяльності студентів у 
період педагогічної практики.  

Створення педагогічних умов для реалізації оновленого змісту 
педагогічної практики в рамках традиційно організованого учбового процесу 
можливо зробити досяжним – це означає, що професійно-педагогічну 
підготовку студентів протягом усього періоду навчання необхідно 



організовувати на основі компетентного і діяльнісного підходів, у 
проектному, дослідницькому режимі. 

Таким же чином слід організовувати і безпосередню підготовку 
студентів перед виходом на педагогічну практику. Дотепер основною 
формою роботи служили настановчі конференції, на яких уточнювалися 
завдання для студентів і розв’язувалися організаційні питання. З 
урахуванням нового змісту педагогічної практики буде доцільним 
проведення настановчих міні-тренінгів, на яких студенти зможуть 
відрефлексувати свою статусну позицію в період практики, психологічно 
настроїтися на виконання передбачуваних задачами практики видів 
професійної діяльності, обговорити і програти суб’єктивно складні ситуації 
майбутньої роботи і т.п. 

Необхідно уточнити зміст і організацію методичного керівництва 
студентами у процесі проходження педагогічної практики: з розрізненого 
управління і контролю над виконанням окремих видів завдань його слід 
перевести в комплексний психолого-педагогічний і методичний супровід 
професійно-педагогічної діяльності студента.  

Оскільки в основний зміст практичної професійно-педагогічної 
підготовки майбутнього вчителя входить загальнокультурна, психолого-
педагогічна і наочно-методична підготовка, необхідна тісна інтеграція 
роботи всіх кафедр університету. 

Традиційно кафедри, що забезпечують соціально-гуманітарний цикл 
дисциплін, і частина кафедр, що реалізують цикл загальнопрофесійних 
дисциплін, практично не беруть участі в підготовці студентів до практики. В 
той же час зміна соціальної ситуації розвитку підростаючого покоління 
вимагає від педагога високого рівня мовної і комп’ютерної письменності, 
правової і економічної компетентності, уміння орієнтуватися в сучасній 
суспільно-політичній ситуації, використовувати новітні технології і т.д. 

Для того, щоб став можливим грамотний супровід студентів у період 
педагогічної практики, необхідна відповідна підготовка викладачів – 
методичних і групових керівників. Підвищення кваліфікації слід 
організовувати у вигляді тренінгів, проектної діяльності, щоб викладачі 
могли оволодіти відповідними технологіями роботи зі студентами.  

Якісна професійна підготовка неможлива без створення матеріально-
технічної бази практики, що відповідає сучасним вимогам. Учбово-
лабораторне устаткування, яким користуються студенти як у процесі 
навчання у вузі, так і під час практики в освітніх установах, не завжди 
відповідає цим вимогам. Те ж відноситься і до навчально-методичного 
забезпечення практики.  

Навчально-методичне забезпечення самого процесу педагогічної 
практики сьогодні представлено рекомендаціями і допомогами, у яких 
приведені програма практики, набір завдань, зразки звітної документації, 
деякі методичні матеріали, які можуть бути корисні студентам. З 
урахуванням змін у змісті практики слід відновити і супровідні матеріали для 
студентів. 



Доцільне створення в ресурсних центрах інформаційно-методичної 
бази (схеми аналізу діяльності, діагностичні матеріали, опису технологій, 
методів, прийомів навчання і виховання, бібліографія з різних проблем, 
пов’язаних із діяльністю вчителя, посилання на педагогічні портали і т.д.), 
що дозволяє студентам самостійно управляти своєю професійною діяльністю 
в рамках реалізовуваних на практиці освітніх, соціальних, дослідницьких 
проектів.  

До складання такої бази, окрім представників всіх кафедр університету, 
слід залучати і педагогів базових освітніх установ, а також самих студентів.  

Зміна змісту й організації педагогічної практики вимагає ретельного 
аналізу існуючої бази практики. Необхідно чітко визначити критерії, за 
якими визначатимуться базові школи і дошкільні установи, при цьому 
пріоритетом повинне стати прагнення освітніх установ до розвитку, 
інноваційної діяльності. Школи і дошкільні установи, які, приймаючи 
практикантів, думають у першу чергу про своє майбутнє, треба включати в 
педагогічний комплекс, що формується. 

Важливою умовою реалізації нового змісту педагогічної практики є 
встановлення партнерських відносин з установами освіти. Традиційно роль 
шкіл і дошкільних установ в основному обмежувалася наданням бази для 
проходження студентами університету педагогічної практики. При цьому 
програми практики мінімально враховували потреби освітніх установ, що в 
поєднанні з невисокою оплатою вчителям, що приймають студентів, 
знижувало зацікавленість педагогічних колективів у спільній роботі з вузом.  

Для того, щоб педагогічна практика стала майданчиком спільної 
діяльності викладачів і студентів вузу, колективів освітніх установ, що 
вчаться, батьків, важливо, щоб у процесі освоєння професійної діяльності 
студенти реалізовували освітні і соціальні проекти, актуальні і значущі для 
шкіл і дитячих садів. Такі проекти, з одного боку, дозволять студентам 
освоїти професійно-педагогічну діяльність у її системній цілісності, а з 
іншого – дадуть можливість освітнім установам просунутися в рішенні 
власних проблем і повсякденних задач, одержати науково-методичну 
допомогу від викладачів університету і раціонально використовувати 
можливості і здібності студентів на користь розвитку кожного колективу. 
Реалізовувана в період практики науково-дослідна або дослідно-
експериментальна діяльність також може бути співвіднесена з актуальними 
потребами освітніх установ, а випускні кваліфікаційні роботи – виконуватися 
за їх замовленнями. Це забезпечить реальну практичну значущість випускних 
робіт, дозволить студентам усвідомити важливість педагогічних компетенцій 
у професійній діяльності. 

Не менш важливою спільною діяльністю в період педагогічної 
практики може стати сумісна апробація студентами вузу і педагогами 
освітніх установ нових технологій навчання і виховання. Для університету це 
можливість просування в школи і дитячі сади науково-методичних розробок, 
створюваних на кафедрах і в лабораторіях, для педагогів освітніх установ – 
можливість одержати експертну оцінку на авторські методичні розробки, для 



студентів – можливість у проектно-практичній діяльності освоїти сучасні 
способи навчання і виховання. 

Для координації діяльності вузу і освітніх установ доцільно 
створювати методичні ради з практики, до складу яких включати (як у 
масштабах освітньої установи, так і в рамках окремих спеціальностей) 
представників обох сторін. Це дозволить дістати нові можливості для 
сумісного проектування педагогічної практики, використовуючи роботу 
нарад як майданчик, на якому можна уточнювати потреби і очікування 
сторін, їх участь у супроводі студентів під час педагогічної практики, 
підведенні підсумків практики і т.д. 
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