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УКРАЇНА 

 
Вчителеві належить втілити в життя основні принципи освіти суверенної 

демократичної держави. Від його інтелекту, характеру, загальної ерудиції, 
педагогічної культури, творчого натхнення залежить успішне вирішення 
багатьох актуальних проблем. Саме вирішення складних проблем 
відродження і розвитку національної освіти залежить від підготовки 
педагогічних кадрів, оскільки саме від них, в значній мірі, залежить її успіх. На 
сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, в умовах переходу 
до демократичної політичної системи і ринкових відносин діяльність педагога 
наповнюється якісно новим змістом, пов’язаним із ускладненням соціальних 
завдань виховання молоді, посиленням соціальної значущості педагогічної 
праці, розширенням сфери діяльності, демократизацією навчально-виховного 
процесу. А це, в свою чергу, викликає необхідність поліпшення підготовки 
майбутніх вчителів, особливо їх загальнопедагогічної підготовки, яка 
покликана озброювати студентів педагогічних вузів знаннями основ 
педагогічної теорії та шкільної практики, розвинути у них нове професійне 
мислення, сформувати пе6дагогічні уміння  і навички, виховати кожного з них 
як активну творчу особистість. І як справедливо зазначав, І.А. Зязюн, що 
сучасний педагог повинен виконувати «не роль фільтра» для пропускання 
через себе навчальної інформації, а бути «помічником в роботі учня, 
перебираючи на себе роль одного з джерел інформації», в ідеалі педагог стає 
організатором самостійного навчального пізнання учнів, не головною діючою 
особою в групі учнів, а джерелом їхньої взаємодії з навчальним матеріалом, 
один з одним і з учителем [2]. 

Ухвалена Кабінетом міністром України Концепція реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року вимагає підготовку висококваліфікованих 
учителів, з високим рівнем володіння теорією та практикою проектування, 
практичного втілення і особистісного підходу, безумовно розвитку здібностей 
учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності 
забезпечують психолого-педагогічний комфорт і сприяють вияву творчості 
школярів [3]. 

Нова українська школа повинна давати учням не тільки знання, а й вміння 
застосовувати їх у житті. Інтеграція освіти України в європейський освітній та 
науковий простір вимагає від учителя зміни методологічних засад педагогічної 
діяльності, професійної активності  і мобільності, здатності до сприйняття 
інноваційного досвіду, рівня його професійної компетентності, загальної 
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культури, педагогічної майстерності та постійного самовдосконалення. 
Сьогоднішня школа чекає вчителя нової формації, який опанував надбання 
загальної і професійної культури, з послідовним педагогічним мисленням, 
вільним від стереотипів минулого і політико-ідеологічного тиску. 

У цьому контексті виняткова роль у підготовці такого вчителя належить 
педагогічній практиці,  специфіка якої полягає в самостійному виконанні 
студентами – практикантами повноцінної професійної навчально-виховної 
діяльності. Педагогічна практика – найефективніша форма підготовки вчителя 
до професійної діяльності, провідна ланка в системі озброєння майбутнього 
вчителя професійними уміннями та навичками, під час якої студент глибоко і 
повно осмислює вікові й індивідуально-психологічні особливості дітей та 
формує власні, особистісні якості, характер; цілеспрямованість, 
організаторські здібності, витримку, такт, уміння будувати взаємостосунки з 
дітьми та батьками. 

Оцінка професійної майстерності на рівні результативних показників 
вимагає від студентів володіння наступним: оцінювати реальний стан 
освіченості учнів, їх здатність до навчання, стан вихованості й схильності до 
виховання; застосовувати індивідуальний і диференційований підхід до них; 
визначити перспективу їх індивідуального подальшого просування, 
проникнення у внутрішній світ особистості вихованців, уміння, будувати плани 
роботи з урахуванням індивідуальних завдань розвитку учнів. 

Важливими прийомами активізації творчого мислення студентів у період 
проходження педагогічної практики є система завдань, які стимулюють 
використання педагогічної теорії на практиці, а саме: наукове обгрунтування 
мети і структури уроку, теоретичне обгрунтування методів навчання, 
визначення мети виховного заходу, вибір методів для вивчення окремого учня, 
класного колективу тощо. 

Підсумовуючи сказане вище підкреслимо, що педагогічна практика – 
обов’язкова складова навчального процесу педагогічних університетів, 
училищ, інститутів вдосконалення вчителів, інститутів післядипломної освіти, 
яка передбачає професійну підготовку педагогічних кадрів і підвищення їх 
кваліфікації. На педагогічну практику відводиться час у навчальному плані з 
урахуванням специфіки навчального закладу. Педагогічна практика – 
особливий вид соціальної діяльності, спрямованої на передачу від старших 
поколінь молодшим накопичених людством культури й досвіду, створення 
умов для їх особистого розвитку і підготовку до виконання певних соціальних 
ролей в суспільстві. 
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