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Вплив педагогічної практики на активізацію                    
пізнавальної діяльності студентів 

У статті розкриваються теоретичні аспекти педагогічної практики як компонента загально-
педагогічної підготовки. Автор наводить функції педагогічної практики, основні вміння, якими 
повинні оволодіти студенти після її проходження. Окремо розкриваються практичні завдання, 
форми організації та звіту студентів після проходження педпрактики, які активізують пізнаваль-
ну діяльність студентів. Надається матеріал проведеного експериментального обстеження сту-
дентів на вплив педпрактики на їхнє становлення як майбутнього професіонала. 

The theoretical aspects of pedagogical practice as a component of general teacher training are ex-
posed in the article. The author gives the functions of pedagogical practice, basic skills that students are to 
master after the practice. Separately the author exposes tasks, forms of organization and report of students 
after passing pedagogical practice, which is to stir up students’ cognitive activities. The author adds the 
material of the conducted experimental examination of students on the influence of pedagogical practice 
on their formation as future professional.  

На сучасному історичному етапі входження 
України в європейський освітній простір значне 
місце відводиться проблемі підвищення ефекти-
вності підготовки майбутнього вчителя. Важли-
вого значення в особистісному становленні май-
бутнього педагога набуває власне загальнопеда-
гогічна підготовка як складова усієї системи 
професійної підготовки. 

Особливе місце у професійній підготовці 
майбутнього фахівця займає його практична 
підготовка. Це питання завжди поставало поряд 
з питанням розвитку української педагогічної 
школи. Великий внесок у розробку проблем під-
готовки вчителя здійснив великий педагог 
К.Д. Ушинський, який, досліджуючи проблему 
підготовки вчителя, відзначав необхідність його 
всебічного розвитку, оволодіння ним педагогіч-
ною теорією, розвитку творчого мислення та 
стверджував про необхідність єдності педагогіч-
ної теорії і педагогічної практики у підготовці 
вчителів [1]. Тому об’єктом нашої статті є педа-

гогічна практика як складова загальнопедагогіч-
ної підготовки майбутнього вчителя. 

Серед завдань, які вирішуються у поданій 
статті, є такі: розглянути функції педагогічної 
практики; проаналізувати види педагогічних 
практик; представити завдання, які були вклю-
чені до змісту педагогічної практики у ході екс-
периментальної роботи; показати вміння, які 
повинні сформуватися у студентів під час прове-
дення експериментальної роботи; аналіз само-
оцінки студентів ролі педагогічної практики на 
становлення їх як майбутніх професіоналів. 

На початку ХХ ст. в Україні склалися основ-
ні тенденції становлення загальнопедагогічної 
підготовки вчителя. Практичний блок загально-
педагогічної підготовки включав відвідування 
студентами уроків кращих викладачів гімназій, 
аналіз цих уроків з керівником практики, само-
стійне проведення уроків. Навчання у вищій 
педагогічній школі згідно з одним з основних 
принципів загальнопедагогічної підготовки єд-
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ності теорії і практики перетворювалось в актив-
но-дійовий процес реалізації набутих знань на 
практиці. Згідно з цим і була побудована систе-
ма педагогічної практики [2]. 

У системі професійної підготовки майбутніх 
учителів педагогічна практика є важливою лан-
кою між теоретичним навчанням студентів та їх 
самостійною реалізацією надбаних знань, перехо-
дом знань у практичні уміння та навички. Питан-
ням історії становлення педагогічної практики як 
компонента загальнопедагогічної підготовки при-
святили свої праці Дем’яненко Н.М., Майборода 
В.К., Куліш Р.В., Сисоєва М.Є. та інші.  

Усі теоретичні знання, отримані на заняттях 
та у процесі діяльності факультету, студенти 
впроваджують у педагогічну практику. Згідно з 
Законом “Про вищу освіту” практична підготов-
ка студентів, тобто практика, є необхідною скла-
довою підготовки спеціаліста у вищих навчаль-
них закладах і покликана забезпечити набуття 
студентами практичних професійних навичок та 
вмінь. Майбутній вчитель повинен не тільки 
оволодіти всією системою психолого-
педагогічних і методичних знань, а й мати мож-
ливість закріпити їх на практиці [3]. 

У педагогічних закладах освіти практика 
завжди носила довготривалий та неперервний 
характер, що забезпечувало фундамент для ово-
лодіння новими педагогічними знаннями, умін-
нями та навичками [4].  

Педагогічна практика виконує ряд функцій: 
адаптаційну (студент ознайомлюється з різними 
видами навчально-виховних закладів, звикає до 
ритму педагогічного процесу, роботи з дітьми); 
навчальну (актуалізація, поглиблення та застосу-
вання теоретичних знань, формування педагогі-
чних умінь і навичок); виховну (формування ста-
влення до педагогічної професії, професійно 
значущих якостей особистості вчителя, розумін-
ня необхідності самоосвіти та самовиховання); 
розвиваючу (розвиток педагогічних здібностей 
студентів, педагогічного мислення, мотивацій-
ної сфери до педагогічної діяльності); діагнос-
тичну (перевірка рівня особистісних та профе-
сійних якостей майбутнього вчителя, професій-
ної придатності та підготовленості до педагогіч-
ної діяльності) [5]. 

Студенти педагогічних закладів освіти у про-
цесі навчання включаються у такі види практик, 
як ознайомча педпрактика у 4 та 5 семестрах 
тривалістю по 2 тижні; навчальна педпрактика у 
дитячих оздоровчих таборах у 6 семестрі трива-
лістю 4 тижні; стажувальна педпрактика у 8 се-
местрі тривалістю 8 тижнів; виробнича практика 
у 9 семестрі тривалістю 9 тижнів. Кожний вид 
практики має свої завдання, комплексне вирішу-
вання яких вдосконалює процес професійної 
підготовки студентів та формує особистість май-
бутнього педагога. 

Вірно організована педагогічна практика 
забезпечує особистісно орієнтований, комплекс-
ний, ускладнений, неперервний та творчий хара-
ктер підготовки студентів. Керівник практики 
вбачає у кожному студентові особистість, яка 
має право на власну думку, на власні дії, на вла-
сну оцінку, на власні помилки та свободу вирі-
шення цих помилок. Особливе місце займає пе-
дагогічна рефлексія, яка розвивається у студен-
тів завдяки самоаналізу, веденню педагогічного 
щоденника та аналізу на завершальному етапі 
педагогічної практики. Комплексний характер 
передбачає поступове проходження та виконан-
ня студентом усіх видів педагогічної діяльності 
вчителя. Розвиваюча функція педагогічної прак-
тики забезпечується постійним ускладненням її 
змісту, що підвищує зацікавленість практикантів 
у виконанні завдань педпрактики, збагачує сту-
дентів новими знаннями та вміннями. Принцип 
безперервності надає студентам можливість бу-
ти обізнаними з новими вимогами у школах та 
стикатися з проблемами навчально-виховного 
процесу. Творчий характер педагогічної практи-
ки передбачає розвиток дослідницьких здібнос-
тей у студентів, здатності нестандартно інтер-
претувати нові ситуації навчально-виховного 
процесу. Деякі прийоми активізації пізнавальної 
діяльності можуть розкрити творчий потенціал 
особистості студента: нестандартні уроки та 
виховні заходи з участю батьків, міні-
конференції тощо. 

Таким чином, педагогічна практика надає 
студентам можливість перевірити на практиці 
отримані теоретичні знання з педагогічних дис-
циплін, закріпити вироблені вміння та перевести 
їх в автоматизовані навички, ідентифікувати 
свої здібності стосовно професійної придатнос-
ті, актуалізує потребу в пізнанні нового, само-
розвитку тощо. 

Організовуючи педагогічну практику на фа-
культеті іноземної філології, ми керувалися за-
гальною метою педпрактики – оволодіння сту-
дентами сучасними методами і формами органі-
зації праці в освітянській галузі; формування у 
майбутніх вчителів професійних вмінь і навичок 
роботи в реальних ринкових і виробничих умо-
вах, виховання потреби систематично поповню-
вати свої знання та творчо їх використовувати в 
практичній діяльності.  

У ході проведення експериментальної роботи 
до змісту педагогічної практики серед загально-
відомих завдань були включені завдання, які 
передбачали активізацію пізнавальної діяльності 
студентів. Отже, система завдань має таку стру-
ктуру: поглиблення та закріплення теоретичних 
знань студентів; формування та закріплення го-
ловних професійно-педагогічних вмінь, нави-
чок, досвіду педагогічної діяльності; розвиток у 
майбутніх вчителів педагогічної свідомості і 
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професійно значущих якостей особистості; роз-
виток професійної культури; вироблення основ 
володіння освітніми технологіями і педагогіч-
ною технікою; ознайомлення з методами ви-
вчення та аналізу педагогічного досвіду та за-
стосування його в педагогічній діяльності; фор-
мування творчого мислення, індивідуального 
стилю професійної діяльності, дослідницького 
підходу до неї; вироблення вмінь здійснювати 
диференційований та індивідуальний підходи до 
дітей; розвиток потреби в педагогічній самоосві-
ті та постійному самовдосконаленні; професійне 
діагностування придатності до професії.  

У ході педагогічної практики під час прове-
дення експериментальної роботи нами було по-
ставлене завдання: сформувати у студентів фа-
культету іноземної філології основні професійні 
вміння за різними областями. Так, в області ди-
дактичних, виховних, конструктивних та орга-
нізаторських функцій: визначати конкретні на-
вчально-виховні завдання з урахуванням вікових 
та індивідуальних особливостей учнів та соціа-
льно-психологічних особливостей колективу; 
планувати та аналізувати навчально-виховний 
процес з психологічних, дидактичних, методич-
них позицій з урахуванням сучасних вимог; об-
ґрунтовано вибирати ефективні форми, методи 
та засоби навчання і виховання, визначати ре-
зультати засвоєння дітьми програмного матеріа-
лу, рівень їх вихованості та розвитку; керувати 
навчальною діяльністю дітей і формувати у них 
загально навчальні уміння та навички; раціона-
льно розподіляти час на уроці, в період виховно-
го заходу та виконувати намічений план; здійс-
нювати сьогоденне та перспективне планування 
навчально-виховною роботою; проводити різно-
манітну роботу з розвитку пізнавальної активно-
сті, інтересів та потреб учнів; здійснювати вихо-
вну роботу в класному колективі; проводити 
індивідуальну роботу з учнями та батьками; 
проектувати та прогнозувати розвиток особисто-
сті та дитячого колективу на основі знань про 
вікові та індивідуальні особливості дітей і особ-
ливостей колективу; розвивати у школярів по-
требу у здоровому способі життя; розробляти 
дидактичні матеріали; ознайомлювати батьків з 
основами педагогічних знань; проводити само-
аналіз, самооцінку, корекцію власної діяльності. 
В області комунікативних функцій: використо-
вувати різноманітні форми та методи педагогіч-
ного спілкування з дітьми, батьками, колегами; 
будувати ділові та особистісні відносини з усіма 
особами, які беруть участь у вихованні дітей. В 
області дослідницьких функцій: вивчати особис-
тість учня та колективу в цілому з метою діагно-
стики та проектування їх розвитку і виховання; 
спостерігати й аналізувати організацію навчаль-
но-виховного процесу; вивчати передовий педа-
гогічний досвід. 

Для ефективного здійснення практичної під-
готовки студентів був проведений ряд організа-
ційних заходів. Були складені програми прохо-
дження педагогічних практик усіх видів таким 
чином, щоб максимально активізувати пізнава-
льну діяльність студентів під час її проходжен-
ня. Здійснювався контроль керівником педпрак-
тики за рівнем підготовленості навчального за-
кладу до забезпечення якісної практичної підго-
товки студентів. Був проведений розподіл студе-
нтів на педагогічну практику та закріплення за 
ними методистів. При цьому враховувалася мо-
жливість подальшого проходження навчальної 
практики та стажування в цьому навчальному 
закладі. Перед проведенням установчої конфере-
нції для методистів проводився семінар, на яко-
му обговорювалася програма практики, підні-
малися питання її якісного проходження та фо-
рми проведення підсумкової конференції. На 
установчій конференції студентам-практи-
кантам були розкриті етапи програми практики, 
наданий деякий теоретичний матеріал, було 
розглянуто пакет документів, необхідних для 
звіту, та завдання для виступу на підсумковій 
конференції. 

Основне завдання програми педагогічної 
практики усіх видів, складеної нами, визначало-
ся в чіткому плануванні та регламентуванні усієї 
діяльності студентів і викладачів в період навча-
льного процесу, підборі завдань, які активізують 
пізнавальну активність студентів на практиці. 

За змістом роботи, яка проводилася, кожен 
вид практики мав свої цілі та завдання, але    
об’єднує їх завдання з виховної роботи, педаго-
гічної майстерності, які присутні у кожному 
виді. Деякі завдання, які виконуються студента-
ми на практиці, стосуються окремих розділів 
загальнопедагогічної дисципліни і тому входять 
до програми певного виду практики. Якщо на 
другому курсі студенти лише знайомляться з ви-
ховною роботою, яка проводиться у школі, то на 
третьому курсі студенти на практиці вже мають 
певні завдання з методики виховної роботи. Якщо 
на ознайомчій практиці другого курсу завданнями 
з основ педагогічної майстерності є спостереження 
за роботою вчителя, то на третьому і подальших 
курсах завдання стосуються аналізу педагогіч-
ного досвіду роботи вчителя-майстра. 

Педагогічна практика являється тією твор-
чою лабораторією, де студенти спробували свої 
наукові можливості при виконанні творчих за-
вдань практики для написання курсової та дип-
ломної роботи.  

Однією з форм активізації пізнавальної дія-
льності студентів під час педагогічної практики 
вважаються звіти про вивчення педагогічного 
досвіду вчителя-майстра, про впровадження 
нових технологій навчання та виховання з пода-
льшим використанням цих матеріалів у ході 
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ділової гри “Конференція передового педагогіч-
ного досвіду”.  

З метою активізації пізнавальної діяльності 
студентів та підготовки їх до педагогічних прак-
тик була впроваджена форма “Методичної скри-
ньки”, до якої на кожен вид педагогічної практи-
ки студенти збирали матеріали з питань вихо-
вання дітей: це розробки виховних заходів з різ-
них методичних джерел, ігри, пісні, читацький 
щоденник, авторські розробки виховних заходів 
тощо.  

Особливого значення для професійного ста-
новлення студентів набула практика з виховної 
роботи у позашкільних дитячих виховних закла-
дах (3 курс, 6 семестр). З метою підготовки сту-
дентів до педагогічної практики у дитячих оздо-
ровчих таборах читався спецкурс “Технологія 
виховного процесу у дитячих оздоровчих табо-
рах та позашкільних закладах освіти”, заняття 
якого проводилися у таких формах, які максима-
льно стимулювали активність студентів у пізна-
вальній діяльності стосовно питань організації 
літнього дозвілля дітей. Це були і ігрові заняття, 
тобто ігри – конкурси, естафети, і заняття – вирі-
шення педагогічних ситуацій, які виникають у 
процесі роботи з дітьми у дитячих оздоровчих 
таборах, і заняття у формі інструктивно-
методичного семінару, який проводився безпо-
середньо на базі табору “Партизанська іскра” [3; 
6; 7]. Студенти на зборі зустрічалися з кращими 

начальниками таборів, в бесіді з якими пізнава-
ли тонкощі життя у дитячих оздоровчих табо-
рах; слухали лекції представників санепідемста-
нції, проходили інструктаж з техніки безпеки 
безпосередньо при роботі з дітьми у дитячих 
оздоровчих таборах. Самі студенти чергували у 
таборі, у відведений час працювали зі сценарія-
ми у методичній кімнаті, готували виховні захо-
ди для вечірнього показу перед усіма, тобто ак-
тивно пізнавали та конструювали нове для себе 
– життя дітей у таборі. Така активна підготовка 
до цього виду педагогічної практики виправдана 
тим, що студенти, перебуваючи всі 24 години 
разом із дітьми, проходять серйозний іспит на 
професійну придатність. Саме після цього виду 
практики студент вирішує для себе, наскільки у 
нього сформовані усі властиві вчителю-майстру 
якості особистості, на якому рівні він оволодів 
знаннями, вміннями та навичками, так необхід-
ними для майбутньої професійної діяльності. 

Для аналізу впливу педагогічної практики на 
становлення професійних та особистісних якос-
тей майбутнього педагога серед студентів п’ято-
го курсу була проведена анкета після прохо-
дження ними педагогічної практики. Студентам 
необхідно було поставити бал від 1 (мінімально) 
до 5 (максимально) в залежності, наскільки за-
пропонований зміст педагогічної практики впли-
нув на їх становлення як професіонала. 

Результати анкетування наведені у таблиці. 

№ Зміст впливу практики 
Загаль-
ний бал 

Серед- 
ній бал 

Відсоток 

1 Підтвердила правильність вибору професії 190 3,33 66,7% 

2 Змінила відношення до педагогічної діяльності на краще 187 3,28 65,6% 

3 Підвищила інтерес до навчання в цілому 197 3,46 69,1% 

4 Показала важливість педагогічних дисциплін 227 3,98 79,6% 

5 Активізувала процес професійного становлення 217 3,81 76,1% 

6 
Примусила задуматися над проблемою професійного вдос-
коналення 

242 4,25 84,9% 

7 Показала необхідність планування життєвого часу 232 4,07 81,4% 

8 
Поставила перед проблемою необхідності постійного само-
освітнього читання 

214 3,75 75,1% 

9 Поглибила та розширила теоретичні знання 199 3,49 69,8% 

10 Допомогла побачити їх застосування на практиці 222 3,89 77,9% 

11 Сприяла формуванню професійної відповідальності 222 3,89 77,9% 

12 Показала необхідність формування творчої активності 230 4,03 80,7% 

13 
У ході проходження практики до вирішення завдань підхо-
дили з почуттям обов’язку 

243 4,26 85,3% 

Самооцінка впливу педагогічної практики на становлення професійних та особистісних якостей 
майбутнього педагога  
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Як бачимо, значна більшість студентів з по-
чуттям обов’язку ставилися до виконання за-
вдань педагогічної практики (85,3%). Це опосе-
редковано характеризує їх організованість та 
систематичність у проведеній пізнавальній дія-
льності. На друге місце студенти поставили про-
блему професійного самовдосконалення 
(84,9%). Продовження подальшої роботи над 
професійним самовдосконаленням проводилося 
для студентів п’ятого курсу при читанні спецку-
рсу “Сучасні технології виховного процесу”, в 
якому розглядалися технології, пов’язані з про-
цесом самовдосконаленням. Третє місце зайняла 
пропозиція стосовно необхідності життєвого 
планування (81,4%). Студенти зрозуміли, що, не 
плануючи своє майбутнє життя, неможливо до-
сягти найвищого ступеня його розвитку. Насту-

пним положенням стало визнання необхідності 
бути творчою активною особистістю у пізнава-
льній діяльності (80,7%). Знання з педагогіки – 
завершує градацію важливих питань (79,6%). 
Тобто без наявності теоретичних знань, які сту-
денти отримують під час навчання, не може бу-
ти ефективне науково обґрунтоване застосуван-
ня вмінь та навичок у практичній діяльності. 

Отже, при виконанні завдань, які були поста-
влені на педагогічній практиці у програмах різ-
них курсів, студенти факультету іноземної філо-
логії відчули зацікавленість таким компонентом 
загальнопедагогічної підготовки, як педагогічна 
практика, та стимулювали свою активність у 
пізнавальній діяльності в новій для них пізнава-
льній сфері.  
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