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 Аналізуючи розвиток вищої освіти в 
Україні, ми можемо констатувати досить 
повільні темпи її реформування й пристосування 
до умов ринкової економіки. Ця невідповідність 
освіти умовам ринку наочно простежується у 
тому, що значна частина випускників вищих 
навчальних закладів поповнює лави безробітних. З 
точки зору ринкової економіки така освіта дорого 
коштує суспільству і є нерентабельною. Отже, 
виникають питання: якого фахівця потребує 
українське суспільство на сучасному етапі 
економічного розвитку? І що слід зробити, аби 
покращити ситуацію? 

Сучасні роботодавці зацікавлені у 

розширенні посадових обов’язків працівників й 
наданні їм більших повноважень. Адже це 
дозволяє скоротити кількість керівників 
середньої ланки, контролюючі посади, а також 
заощадити час на прийняття рішень. Але 
водночас від працівників вимагається вміння 
швидкого сприйняття, обробки великих масивів 
виробничої інформації, а також вміння 
знаходження  оптимальних  рішень  у 
нестандартних професійних ситуаціях. Як 
бачимо, ринок вимагає не тільки наявності 
знань, а в першу чергу – вмінь застосувати ці 
знання у нових незвичних умовах, тобто мова 
йде про сформованість практичних вмінь та 

 Проблеми практичної підготовки молодого фахівця          
в умовах університетської освіти 

Розглядаються роль та місце практичних форм навчання в системі університетської освіти. 
Приділяється увага проблемі розбудови навчального плану, виходячи з потреб не лише набуття 
знань, а й формування практичних вмінь та навичок. 

 The role of practical form of the education in the University system is considered. Great attention is 
paid to the problem of the development of curriculum from the point of view not only of getting knowledge 
but also of forming practical skills a experience.  

 Нормальне училище без практичної школи при 
ньому – те ж саме, що медичний факультет без 
клiнiки; але i одна педагогiчна практика без теорiї – 
те ж саме, що знахарство у медицинi [4, с. 19].  
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навичок. З цього приводу, у 1990 р. 
міжнародною групою експертів під егідою 
науково-дослідних установ ЮНЕСКО було 
проведене цікаве, на нашу думку, дослідження. 
Експерти оцінювали знання та вміння 13-річних 
школярів багатьох країн світу. Проведений 
експертами аналіз дав наступні результати. За 
рівнем знань учнів утворилася така ієрархія: 
“Угорщина, Словаччина, СРСР, Англія, Канада, 
Франція, Ізраїль. [...] За рівнем вміння діяти в 
нестандартних ситуаціях ієрархія змінилася і мала 
наступний вигляд: Ізраїль, Канада, Франція, 
Угорщина, Англія, СРСР, Словаччина”. Як 
бачимо, вже на рівні середньої школи наша 
система освіти переважає західні системи щодо 
надання учням теоретичних знань, але 
поступається у напрямку формування практичних 
вмінь та навичок. Слід зазначити, що у вищих 
навчальних закладах це відставання стає більш 
разючим, і як результат – незадоволення 
роботодавців рівнем набутих професійних вмінь та 
навичок молодими фахівцями, а отже, й проблеми 
з працевлаштуванням.  

Питанню використання практики як 
могутнього засобу активізації процесу 
професійного становлення молодого фахівця 
присвятили свої праці багато науковців. На 
нашу думку, є потреба відзначити праці таких 
науковців: Т.Ф. Білоусової, Л.О. Булатової, М.П. 
Задесенця, Н.В. Кузьміної, С.О. Сисоєвої, В.О. 
Сластьон іна ,  Г .В .  Шевцово ї ,  В .О . 
Сухомлинського.  

Великого значення надавав практичним 
формам  діяльності для професійного 
становлення педагога В.О. Сухомлинський: “Без 
участі у виховній роботі уся педагогічна 
культура, усі знання педагога є мертвим 
багажем” [3, с.16].  

Т.Ф. Білоусова вважає, що практика дає 
можливість  студентам  усвідомлювати 
необхідність набуття теоретичних знань, 
накопичує практичний досвід у роботі, що 
сприяє активізації творчої діяльності, а це, в 
свою чергу, веде до інтенсифікації процесу 
професійного навчання. 

С.О. Сисоєва розглядає практичні форми 
навчання як лабораторію, в якій відбувається 
формування молодого фахівця, безпосередня 
підготовка його до професійної діяльності. 

Г.В. Шевцова розглядає проблему виховання 
професійної активності студентів університету у 
процесі неперервної практики. У результаті 

дослідження автор зробила висновок, що 
активність – це активність особистості, яка 
виявляє готовність та прагнення до дій і яка 
проявляється у свідомій організованій та 
цілеспрямованій взаємодії з об’єктом діяльності. 
Отже, стрижнем професійної активності 
студентів в умовах університету є практична 
діяльність. 

 Розвиток практичних форм навчання 
пройшов складний шлях, де успiхи i досягнення 
чергувалися з гiркотою поразок i розчарувань. У 
країнах Заходу також розроблялося це питання, i 
були тут певнi досягнення. Тому вважаємо, що, 
розглядаючи становлення виробничої практики, 
не можна iгнорувати досвiд iнших країн у 
пiдходi до вирiшення цiєї проблеми.  

Систему практичного навчання у вищих 
навчальних закладах ФРН розглянемо на 
прикладі підготовки майбутніх вчителів. У 
проведенні виробничої (педагогічної) практики 
провiдну роль надано ментору (шкiльний 
вчитель), у здiйсненнi керiвництва практикою, в 
обов’язки якого входить: забезпечення 
практикантiв iнформацiєю про ситуацiю у школi 
та класi, складання робочих планiв проходження 
практики разом з практикантом, систематичне 
залучення студентiв до повсякденної роботи з 
навчання, безпосереднє керiвництво практикою, 
обговорення урокiв практикантiв та письмова 
оцiнка досягнень студента за перiод 
практичного навчання. За свою роботу вчитель 
одержує грошову компенсацiю або зниження 
погодинного навантаження: на одного 
практиканта – 2 години, на двох – 3 години. 
Бiльше трьох практикантiв, як правило, мати не 
дозволялося. Вельми складнi завдання, якi 
стоять перед ментором, потребують не тiльки 
вмiнь працювати з дiтьми, але й знань 
психологiї дорослих, умiнь передавати їм свiй 
практичний досвiд. 

На старших курсах студенти включаються до 
другої фази практичної пiдготовки – 
стажистської практики, яка проходить протягом 
шести тижнiв: перший тиждень практикант 
спостерiгає й аналiзує уроки, якi дають вчителi; 
другий та третiй тижнi – дає по одному уроку в 
день i продовжує спостерiгати й аналiзувати 
уроки; четвертий i п’ятий тижнi – по два 
спарених уроки щодня; шостий тиждень – 
практикант повнiстю бере на себе обов’язки 
вчителя i повинен дати 30 урокiв. Стажистська 
практика проходить без керiвництва ментора, 
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тобто на цій стадії практичного навчання 
перевіряється весь комплекс набутих студентом 
знань, вмінь та навичок.  

Цiкавий i своєрiдний досвiд практичної 
пiдготовки молодих фахівців у Францiї. Тут 
пiсля складання теоретичних іспитів в 
ун iв ер си т е т i  майбутн i  сп ец і а л і с ти 
зараховуються в регiональний центр, де 
протягом 27 тижнiв проходять практичну 
пiдготовку. Радниками в регiональному центрi 
(РЦ) працюють кращi фахівці, за якими 
закрiплюються стажисти. Як вiдзначають 
фахiвцi, така практична пiдготовка давала 
позитивнi результати. Цьому значною мiрою 
сприяє органiзацiя керiвництва практикою, яку 
здiйснює директор РЦ. Вiн складає списки 
педагогiчних радникiв і визначає основнi 
напрямки їх роботи, здiйснює постiйний контакт 
із директорами баз практики, де практикуються 
стажисти. Вiн же здiйснює контроль, який 
супроводжується збором, систематизацiєю 
матерiалiв з проходження практики кожного 
стажиста. У подальшому зiбранi матерiали, якi в 
основному складаються  зi звiтiв та 
спостережень радникiв, йдуть до екзаменацiйної 
комiсiї. Причому студент, який не склав іспит з 
практики, не одержує диплома й не 
допускається до професiйної дiяльностi. Таким 
чином, в унiверситетах Францiї простежується 
чiтке розмежування теоретичного i практичного 
навчань. Але завдяки добре органiзованому 
керiвництву, ретельному добору радникiв та баз, 
де буде проходити практика, чiткiй взаємодiї 
радникiв РЦ та їх незалежностi вiд унiверситетiв 
вдалося досягти позитивних результатiв у 
практичному навчаннi студентiв. 

Вивчаючи питання пiдготовки молодих 
кадрiв у рiзних країнах, ми звернули увагу на 
пiдхiд до цiєї проблеми з боку угорських 
вчених, якi визначили для суспільства дві 
найважливіші галузі – це медицина та 
педагогіка. А отже, саме у цих галузях було 
звернуто особливу увагу на практичне навчання. 
Зокрема, угорські вчені вважали, для того, щоб 
лiкувати чи виховувати людину, потрiбно мати 
Божий дар, як казали в давнину, чи талант, як 
кажуть тепер. Тобто мова йде про надання 
педагог iцi та  медицин i  сприятливих 
прiоритетних умов розвитку, залучення до цих 
сфер дiяльностi найбiльш талановитих молодих 
людей. Спрямувавши свої зусилля на вiдбір 
талановитої молодi, яка має нахил до 

педагогiчної і медичної дiяльностi, угорцi з 
перших крокiв зiткнулися з двома проблемами: 
по-перше, що робити з тими студентами, котрi 
протягом перших рокiв навчання не виявили 
здiбностей до педагогiчної та медичної 
дiяльностi; по-друге, як вирiшити питання 
дiагностики професiйної придатностi студентiв, 
щоб одержати найбiльш об’єктивнi данi. Що 
стосується першої проблеми, то вона була 
вирiшена завдяки тому, що студентам 
педагогiчних та медичних вузiв, якi не проявили 
здiбностей до професiйної дiяльностi, було 
надане право переходу у будь-який iнший вуз 
без іспитів. Вирiшуючи питання дiагностики на 
професiйну здатнiсть, угорськi вченi, крiм 
традицiйних тестiв та спiвбесiд, особливу увагу 
звернули на практичну роботу студентiв. Вони 
дійшли висновку, що лише практична робота 
подає найбiльш об’єктивнi данi про професiйнi 
здiбностi студентiв. Виходячи з цього, була 
розроблена низка практик, що мали професiйну 
спрямованiсть. I найбiльш цiкавим є те, що 
значна частина часу, вiдведеного на практичну 
роботу, використовується саме на перших 
курсах навчання. Це дозволило протягом 
першого та другого курсiв визначити студентiв, 
якi проявляють нахил до педагогiчної та 
медичної дiяльностi, i спрямувати основнi 
кошти на їх виховання. Ми вважаємо, що в 
угорському пiдходi до пiдготовки педагогiчних 
та медичних кадрiв є рацiональнi зерна, котрi 
слiд використати на українськiй освiтянськiй 
нивi. Перший важливий момент той, що 
виховання та лiкування людей потребує 
залучення найбiльш здiбних i талановитих 
фахiвцiв. Для вирiшення цього питання потрiбна 
пiдтримка й зацiкавленiсть держави. Другий 
момент – це те, що практичне i теоретичне 
навчання повиннi здійснюватися одночасно, без 
суттєвого розриву у часi. Третiй – стосується 
спецiалiзацiї та професiйної спрямованостi 
окремих видiв практик. Четвертий – 
спрямований на те, що основнi кошти й 
навчальнi години потрiбно витрачати на тих 
студентiв, котрi виявили нахил до фахової 
дiяльностi. 

Як свiдчать дослiдження, у навчальних 
закладах США останнiм часом особлива увага 
приділяється  проведенню  педагогiчної 
практики. У коледжi практика починається з 
першого року перебування студента у 
навчальному закладi i триває протягом усiх 
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рокiв навчання. Практична робота студентiв 
проводиться в базових школах-лабораторiях, 
при вищих навчальних закладах, а також у 
школах-лабораторiях , розташованих  у 
вiддалених вiд навчального закладу школах. 

У школах-лабораторiях класи обладнанi   
замкненою системою телебачення, створенi 
умови для спостереження за уроком, не 
заважаючи його природному розвитку й 
можливостi вести одночасно обговорення того, 
що вiдбувається у класi. Така форма проведення 
практики особливо активно використовується у 
першi роки практичного навчання у коледжах. 
На останнiх же курсах студенти переходять до 
активних форм практичної дiяльностi.  

Практична пiдготовка фахівців в унiвер-
ситетi вiдрiзняється вiд пiдготовки у коледжах. 
Тут основний наголос зроблено на надбання 
теоретичних знань. У зв’язку з рiзноманiтнiстю 
програм практичної пiдготовки вчителiв час, 
початок та тривалiсть практики всюди рiзнi, але 
в основному цей вид педагогiчної дiяльностi 
припадає на IV курс. Слiд також зазначити, що 
педагогiчна практика в унiверситетах США не 
набула широкого розповсюдження з причин 
труднощiв органiзацiї “шкiльного семестру”. 
Але в унiверситетах значне мiсце у змiстi 
загальнопедагогiчної пiдготовки вiдведено 
педагогiчнiй майстерностi, у зв’язку з чим 
передбачено велику кiлькiсть практикумiв та 
практичних семiнарiв.  

Що ж стосується безпосередньо органiзацiї 
педагогiчної практики, то вона у США 
зiткнулася з тими ж проблемами, що i у нас, 
тобто: переважання теоретичної пiдготовки над 
практикою; подiл теоретичного i практичного 
навчання в практицi роботи унiверситетiв; 
невир iшен iсть  питань ,  пов’язаних  з 
кер iвництвом  практикою .  Хоча  слiд 
констатувати, що останнім часом в провідних 
університетах все активніше створюється 
мережа різноманітних лабораторій, які 
складають основу практичного навчання. 
Сьогодні в США більш чітко розуміють вимогу 
ринку щодо підготовки якісного фахівця, тому 
одним із пріоритетів освітньої політики є 
розуміння того, що не можна якісно навчати, 
якісно навчатися, засновуючись лише на 
теоретичному сприйнятті знань. Саме в умовах 
лабораторії студенти мають відчути на практиці 
знання, отримані на лекціях та у ході 
самостійної роботи. 

Розбудова власної концепції питань 
практичного навчання студентів у нашій 
державі також має свою історію, але не 
вдаючись до подробиць, мусимо констатувати, 
що вирішення цього питання в освітній системі 
України характеризується використанням 
максималістських підходів. Так у 40-х роках ХХ 
ст. пріоритети було надано саме практичним 
формам навчання, тому години в навчальних 
планах інститутів розподіляли таким чином, що 
50% спрямовувалося на теоретичне засвоєння 
знань, а 50% – на практичне їх вдосконалення. В 
умовах, коли практичні форми навчання ще не 
були розроблені, такий розподіл годин був 
неефективним і не дав позитивного результату, а 
саме: значну частину часу, виділеного на 
виробничу практику, використовували не за 
призначенням, а для роботи студентів на 
колгоспних ланах та майстернях підприємств. 
Таке розбазарювання навчального часу не могло 
не позначитись на якості підготовки фахівців, 
що призвело до “шарахання” в інший бік, тобто 
практично – до відмови Міністерства освіти 
серйозно сприймати виробничі практики в 
умовах університету.  

Якщо поглянути на сучасний стан 
використовування у навчальному процесі 
університету різноманітних видів практик, то ми 
побачимо знову ж таки крайнощі, але іншого 
порядку. Аби з’ясувати сутність питання, 
звернемося до навчальних планів, де закладені 
години на всі види теоретичних та практичних 
занять. Це – органiзацiйна основа пiдготовки 
майбутнього фахівця. Тут зафiксоване 
спiввiдношення теоретичної та практичної роботи 
студента. Щоб уявити це спiввiдношення, 
наведемо данi, обчисленi на основi навчальних 
планiв державних українських університетів. 
Так, наприклад: 

− на економічному факультеті за перші 
чотири роки навчання на теоретичні 
дисципліни виділено 9116 годин, а на 
різні види практик – 180 годин, що 
складає 2% від загальної суми годин; 

− навчальний план з підготовки соціальних 
працівників передбачає за перші чотири 
роки навчання виділити на теоретичні 
дисципліни 7892 години, а на різні види 
практик – 262 години, що складає 3,3%.  

З наведеного простежується чітка тенденція 
збільшення теоретичного навантаження і 
нехтування випрацьовування у випускників 
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практичних вмінь та навичок професійної 
діяльності. Тобто після закінчення університету 
молодому фахівцю потрібно ще 2-3 роки 
відпрацювати за фахом, аби дійсно відчути свою 
спеціальність та набути необхідної впевненості. 
Адже не дарма ми часто можемо прочитати в 
об’явах, що запрошуються на роботу фахівці, які 
мають стаж професійної діяльності не менше 3-х 
років. На жаль, як видно з наведених прикладів 
навчальних планів, наші університети на ці 
вимоги ринку праці не звертають уваги. 

Розвиток практичних форм навчання, а 
також взаємозв’язок вузу та баз практики 
значною мiрою залежать вiд тих годин, якi 
закладенi у навчальному планi. Тому, 
розглядаючи питання взаємовiдносин теорiї та 
практики, слiд звернути увагу i на проблему 
недосконалостi навчальних планiв. Зрозумiло, 
що практика повинна спиратися на теоретичну 
пiдготовку студентiв. Теорiя надає знання, 
пояснює i спрямовує практичну дiяльнiсть, але 
вона залежить вiд практики. Теорія виникла на 
основi практики i як знання практики, 
теоретичне вчення розкриває практичну 
дiяльнiсть людини, але вона не є критерiєм у 
вирiшеннi найважливiших питань. На вiдмiну 
вiд теорiї, на практицi перевiряється 
життєздатнiсть того чи iншого теоретичного 
положення. Таким чином, недостатня увага до 
розвитку одного з видiв дiяльностi призводить 
до уповiльнення розвитку iншого, тобто 
нерозвинута теорiя гальмує розвиток практики, 
а нерозвинута практика стримує розвиток теорії. 
Розглянувши ж у єдностi теоретичну i 
практичну пiдготовку студентiв, маємо 
можливiсть досягти нового якiсного рiвня у 
вихованнi молодого фахiвця. Володiючи 
теоретичними знаннями та практичними 
вміннями та навичками, студент набуває бiльш 
ширшої сфери для професiйної дiяльностi.  

У наших вищих навчальних закладах 
практичне навчання на ІІ курсах носить характер 
суспiльної роботи, і тому воно вiдiрване вiд 
теоретичного навчання. Лише на ІІІ-IV курсах 
передбачена виробнича практика, в процесi якої 
студент має змогу повною мiрою випробувати 
свої здiбностi i здобутi знання. Таким чином, у 
навчальний план заздалегiдь закладено розрив 
мiж вивченням теоретичних дисциплiн i 
навчальною практикою, що означає розрив мiж 
засвоєнням знань та формуванням професiйних 
вмiнь i навичок.  

Яким же чином можна виправити цей 
незадовiльний стан?  

Концентрація практичної роботи на останнiх 
курсах призводить не тiльки до рiзкого 
збiльшення самостiйної дiяльностi, але й рiзкої 
змiни характеру навчальної роботи студента. А 
як вiдомо, тiльки послiдовнiсть та поступовiсть 
створюють умови для якiсного закрiплення 
матерiалу. Тому цей рiзкий перехiд вiд 
теоретичних занять до практичних не тiльки не 
допомагає у формуваннi мiцних вмiнь та 
навичок, а навпаки, ускладнює цей процес. 
Безумовно ,  це  не  сприяє  побудов i 
високоякiсного навчального плану. Таким 
чином, процес пiзнання постає не у виглядi 
поступового накопичення знань, вмiнь та 
навичок, а скорiше нагадує снiговий клубок, 
коли студент обростає теоретичними знаннями 
вiд курсу до курсу, а на останнiх курсах цей 
клубок знань лягає марним тягарем на студента, 
не перетворюючись на практичнi вмiння та 
навички. Безумовно, такий рiзкий перехiд вiд 
теоретичних до практичних занять призводить 
до невпевненостi у своїх силах.  

Вiдсутнiсть системи набуття практичних 
вмiнь та навичок призвела до того, що відсутня 
цiлiснiсть у процесi виховання молодого 
фахівця. Вiдсутнiсть органiчного зв’язку мiж 
теоретичним та практичним навчанням 
виявляється у тому, що знання випускникiв 
часто носять абстрактний характер. Вони не 
перевiренi i не закрiпленi на практицi. Цi знання 
фрагментарнi, не пов’язанi у єдине цiле, iснують 
у виглядi окремих, слабо пов’язаних мiж собою 
елементiв, заснованi на iнформацiї, одержанiй з 
окремих предметiв.  

Якщо звернемося до роздiлу практичного 
навчання, тобто формування професiйних вмiнь 
та навичок, то побачимо, що жодна з програм не 
визначає, якi професiйні вмiння, на яких курсах i 
як повиннi бути сформованi. Не передбачена 
перевiрка рiвня сформованостi вмiнь на залiках, 
семінарських та державних іспитах. Якщо 
конкретнiше, то програми практичного навчання 
повиннi б визначати найбiльш важливi вмiння та 
навички, що потребують практичного 
удосконалення, а також мiсце проведення та 
кiлькiсть годин, необхiдних для практики. 
Нерозробленiсть цього не дає змогу досягти 
чiткостi й ясностi при створеннi навчального 
плану.  

Iнший захiд, який також може позитивно 
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вплинути на формування якісних та міцних 
професійних вмінь та навичок – це скорочення 
часу мiж набуттям теоретичних знань i 
переростанням їх у вмiння та навички. Добитися 
цього у навчальному процесi можна за 
допомогою створення розкладу занять у виглядi 
блокiв, де група теоретичних дисципiн пов’язана 
з одним iз видiв спецiальних практик. Мета 
такого об’єднання – швидке переростання знань 
у практичнi вмiння та навички. Слiд 
констатувати, що увага придiляється 
виробленню конкретних вмiнь та навичок, а це 
сприяє пiдвищенню їх якостi та допомагає бiльш 
оперативно використовувати в подальшiй 
роботi.  

Студент мрiє доторкнутися до творчого 
процесу виробництва Але замiсть того, щоб 
якнайкраще використати позитивний емоцiйний 
настрiй студентiв до працi, розвиваючи далi їх 
зацiкавленiсть i любов до професiї, у вузах, 
особливо на перших етапах, спостерiгаємо iнше 
– зниження зацiкавленостi, а часом певну 
розгублен iсть  i  нав iть  розчарування 
практикантiв своєю майбутньою роботою. Як 
нам здається, одним iз факторiв, який визначає 
складність переходу вiд теоретичних знань до 
практичних вмiнь та навичок, є, з одного боку, 
рiзке зростання частки самостiйної роботи 
студентiв i їх психологiчна непiдготовленiсть до 
виконання професiйних функцiй; з iншого боку, 
невмiння оптимально використовувати набутi 
знання в конкретнiй виробничій ситуацiї. Знання 
в даному процесi виступають базисом розумової 
дiяльностi практиканта, впливаючи на якiсть, 
змiст i цiлеспрямованiсть цiєї дiяльностi. 
Причому “вирiшальне значення для успiшного 
застосування знань на практицi має не стiльки 
обсяг, скiльки точнiсть, систематичнiсть й 
рухливiсть знань” [248, с. 69]. У наших же 
педагогiчних вузах прагнуть якраз бiльше дати 
студентам знань за допомогою лекцiй, тобто – у 
готовому виглядi. “Одержавши, як по водогону, 
здобутi впертою працею попереднiх поколiнь 
знання, студент “доносить” їх до залiкiв та 
екзаменiв, здає (не лише у переносному, але 
часто й у прямому значеннi) і порожні, не 
обтяженим зайвим вантажем, переходить на 
наступний курс, готовий пiдключитися до 
наступного пiзнавального “водогону” й 
одержувати у спорожнілі ємкостi пам’ятi новi 
порцiї знань та вмiнь” [1, с. 48]. Iншими 
словами, одержавши знання i не закрiпивши їх 

практичною дiяльнiстю, студент не вiдчув 
необхiдності цих знань для подальшої роботи, а 
це, у свою чергу, призвело до пасивностi 
засвоєння знань, не сприяло активiзацiї в 
оволодiннi спецiальнiстю, поставило студента у 
роль не активного шукача потрiбної iнформацiї, 
а роль споживача певної суми знань. 

Поступовiсть у збiльшеннi питомої ваги 
самостiйної практичної роботи, а також у 
переростаннi теоретичних знань у практичнi 
вмiння та навички повинна полегшити 
перехiдний перiод. Сприяти цiй поступовостi 
повинна система спеціальних практик, 
спроектована таким чином, щоб кожний 
наступний вид практики був логiчним 
продовженням попереднього, базувався на вже 
добутих знаннях, вмiннях та навичках. Причому 
в попередньому видi практики повинен вже бути 
закладений визначений мiнiмум завдань із того 
виду практики, який належить проходити 
студентам у наступному семестрi. Тобто якоюсь 
мiрою ми пропонуємо використати таку 
послiдовнiсть подачi теорiї та практики, при 
якiй у деяких випадках практична дiяльнiсть 
випереджає теоретичну або йде паралельно з 
нею. Використання такої послiдовностi подачi 
теоретичної та практичної дiяльностi дозволить 
досягти бiльш уважного ставлення з боку 
студентiв до теоретичних дисциплiн, 
спрямованих безпосередньо на пiдготовку до 
практичної роботи, а також свiдомого засвоєння 
знань, необхiдних у подальшiй роботi. Як 
бачимо, форми взаємозв’язку теоретичних знань 
та практичної дiяльностi рiзноманiтнi та 
багатограннi. Практика ставить проблеми перед 
педагогiчною наукою, якi потрiбно вирiшити. 
Вона ж контролює і перевiряє життєздатнiсть 
конкретних знахiдок i теоретичних узагальнень, 
висновкiв, стимулює розвиток теорiї. 

Ми вважаємо, що для створення навчального 
плану, спрямованого на гармонiйне набуття 
теоретичних знань i практичних вмiнь та 
навичок, необхiдно мати щонайменше три 
вихiднi точки: теоретичнi дисциплiни, що 
забезпечують             необхiднi знання; систему 
спецiальних практик, здатних формувати вмiння 
та навички; професiограму фахівця. Маючи у 
своєму арсеналi цi компоненти, ми маємо змогу 
вiдобразити поетапну роботу над навчальним 
планом, видiливши такi етапи:  

 1. Виявлення знань, вмiнь та навичок, 
необхiдних молодому фахівцю, тобто створення 
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професiогpами молодого фахівця. 
 2. Визначення вмiнь та навичок, якi мають 

потребу у практичному удосконаленнi, й 
видiлення конкретних видiв спецiальних 
практик iз зазначенням часу їх проведення. 

 3. Формування дисциплiн навколо 
конкретних видiв спецiальних практик, тобто 
подача навчального плану у виглядi блокiв, де 
певна  група  теоретичних  дисципл iн 
концентрується навколо конкретного виду 
практики з метою теоретичного забезпечення 
практичної дiяльностi. 

 4. Введення до навчального плану 
загальноосвiтнiх та загальнокультурних 
дисциплiн.  

Ми докладно зупинилися на створеннi 
навчального плану у зв’язку з тим, що наскiльки 
науково буде вирiшене питання взаємовiдносин 
теорiї та практики, настiльки ретельно будуть 
розробленi спецiальнi види практик, настiльки 
це дозволить гарантувати бiльш якiсну 
пiдготовку молодого спецiаліста.  

Слiд також зазначити, що органiзацiя та 
проведення практичної роботи студентiв за 
межами вузу (на базах практик) бiльш складний 
та трудомісткий процес, нiж заняття з тими ж 
студентами у стiнах університету. I справа тут 
навiть не стiльки у бажаннi чи незацiкавленостi 
адмiнiстрацiї баз прктик займатися вихованням 
майбутнiх фахівців, скiльки в тому, що перед 
базами практик стоять власні виробничі 
завдання. Методист з вищого навчального 
закладу із проблемами виховання студентiв 
знаходиться на базі практики далеко не на 
першому мiсцi, часто зазнаючи не тiльки 
організацiйних, але й моральних незручностей.  

Безумовно, така копiтка й багатопланова 
дiяльнiсть потребує видiлення певної кiлькостi 
годин. I якщо ми хочемо, щоб практична робота 
була на належному рiвнi, то ця кiлькiсть годин 
повинна бути відповідною затраченiй працi. 
Методист та представник бази практики, який 
відповідає за практичне навчання, повиннi бути 
зацiкавленi у якостi проведення практичної 
роботи зi студентами. Методична робота зi 
студентом повинна стати престижною як в очах 
вузiвських викладачiв, так i в очах працiвникiв 
баз практик.  

Нинi вуз та база практики знаходяться не в 
рiвних умовах, що породжує багато труднощiв, у 
тому числi фактичну байдужiсть працiвникiв баз 
практик до потреб вузу. Це пов’язане з тим, що 

база практики практично розглядається як 
допомiжне пiдприємство, покликане допомагати 
вузу виховувати молодого фахівця. Згiдно з 
укладеним договором база практики повинна 
забезпечити практикантiв висококваліфікованими 
працівниками, аудиторiями, матеріалами для 
практичної діяльності та ін. Але це не все, чим 
повинна поступитися  база практики . 
Найголовнiше і най-значнiше – це зниження якостi 
свого основного виробництва, чи то рiвня 
проведення урокiв i пiдготовки виховних заходiв, 
чи то зниження якості та темпів певних виробів. 
Адже, як не перевiряй пiдготовку практиканта, 
який вперше розпочав активнi форми практичної 
дiяльностi, а все-таки досвiчений фахівець на 
бiльш високому рiвнi виконає завдання, 
використовуючи свiй досвiд, вмiння орiєнтуватися 
в рiзних ситуацiях, прийоми спiлкування з людьми 
та iн. Тому практичне навчання слiд побудувати 
таким чином, щоб до IV курсу студент набув 
практичний багаж, який би забезпечував 
можливiсть впевнено себе почувати на 
майбутньому робочому місці. 

Аналiзуючи й порiвнюючи стан справ на 
сучасному етапi, ми бачимо, що в педагогiцi 
спостерiгається значна перевага теорiї над 
практикою. Крiм навчальних планiв, на високий 
рiвень теоретичного забезпечення вказує 
значний науковий потенцiал вузiв, а також 
широкий матерiал спостережень, накопичений у 
процесi проведення багатьох експериментiв та 
узагальнень передового досвiду. I все це на фонi 
низького рiвня розвитку практичних форм 
навчання, які поки не в змозi вирiшити багатьох 
професійних та спецiальних питань у пiдготовцi 
молодих  спец iал iст iв .  Виходячи  і з 
закономiрностей про взаємозв’язки теорiї та 
практики, ми дійшли висновку, що такий 
значний теоретичний потенцiал, розвиток якого 
суттєво стримується низьким рiвнем практики, 
неминуче повинен привести до нового якiсного 
рiвня побудови, органiзацiї та впровадження 
педаго г iчно ї  практики .  Безумовно , 
впровадження нових форм виробничої практики 
– це науковий експеримент, який, виникнувши, 
не  залишиться  незм iнним .  Швидко 
розвиваючись, вiн дасть велику рiзноманiтнiсть 
конкретних виявлень, якi полягатимуть, перш за 
все, у стимулюваннi подальшого розвитку 
теоретичної думки, особливо в галузi 
становлення конкретних видiв практики. 

Система педагогiчної практики покликана 
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доповнити й збагатити теоретичну пiдготовку 
студента, створити можливiсть для закрiплення 
й поглиблення одержаних знань у процесi 
вирiшення практичних завдань, сприяти 

активному формуванню професiйних вмiнь, 
навичок та культури майбутнього фахівця. А 
процес формування професійної культури 
відбувається більш ефективно, якщо: 

− організація практичного навчання за 
рівнем наближена до організації 
теоретичного навчання, на факультеті 
створені центри практичної підготовки, 
які займаються науковою розробкою 
питань  практичного  навчання , 
координацією  дій кафедр щодо 
практичної роботи студентів, збором та 
обробкою інформації про професійну 
діяльність практикантів на базах 
практики; 

− основним принципом є неперервний 
характер побудови практики з першого по 
п’ятий курси, з уведенням з першого 
курсу активних форм практичного 
навчання; 

− введено у навчальний процес вузу таку 
систему практичного навчання, за якої 
кожний наступний вид практики є 
логічним продовженням попереднього, 
базується на вже здобутих знаннях, 
уміннях та навичках і має тенденцію до 
поступового збільшення самостійної 
роботи студентів; 

 
− навчальний процес організовано таким 

чином, щоб теоретичні знання без 
тривалої перерви перетворювалися у 
практичні вміння та навички.  
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