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Формування професійної спрямованості майбутнього 
вчителя в умовах діяльності асоціації “Педагогічна 

ініціатива” 
 
Процеси демократизації суспільного життя привели до появи багать-

ох нових громадських організацій та об’єднань різних за напрямами 
своєї діяльності. Вони можуть відігравати (при вірній організації власної 
діяльності) активну роль у розвитку особистості молодого громадянина 
держави, надаючи йому можливість задовольнити потреби у 
самореалізації, самоствердженні. Школа як соціальний інститут вихован-
ня не може вирішувати свої завдання без творчої співпраці з громадськи-
ми об’єднаннями, організаціями, членами яких є її учні, які діють на її 
території або у своїй діяльності торкаються її інтересів. В силу цього стає 
необхідним всебічна і глибока підготовка майбутніх вчителів до прове-
дення виховної роботи у нових соціальних умовах.  

З іншого боку, необхідно постійно вдосконалювати професійну 
підготовку майбутнього вчителя, зокрема загальнопедагогічну, формува-
ти у студента спрямованість на майбутню професійну діяльність.  

Оскільки потенціал розвитку особистості у процесі навчально-
виховної роботи значно підвищується в умовах спільної продуктивної 
діяльності, то можливою формою такої роботи може стати спільна твор-
ча діяльність у рамках професійно спрямованого об’єднання. Таким чи-
ном вирішуються зразу ж декілька завдань: можливість показати студен-
ту на практиці діяльність громадської організації (так би мовити ззовні) 
та направляти діяльність організації на формування у студента 
професійної спрямованості.  

Враховуючи закладені завдання у діяльність громадської організації, 
власні можливості 17 жовтня 1997 року студенти Миколаївського дер-
жавного педагогічного інституту на чолі з викладачем – автором статті – 
на загальних зборах вирішили створити Асоціацію “Педагогічна 
ініціатива”, яка була зареєстрована 28 листопада 1997 року 
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Миколаївською міською радою та включена до єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України як професійна організація 
(91.12.0).  

Метою діяльності Асоціації “Педагогічна ініціатива” є: координація 
дій у підвищенні і реалізації творчої, професійної та громадської 
активності у галузях педагогічної діяльності; сприяння підвищенню 
професійного рівня фахівців та студентів педагогічних професій; пропа-
ганда та участь у реалізації державних молодіжних програм та заходів в 
області освіти, які не суперечать положенням Статуту; створення умов 
для всебічного розвитку особистості, для оволодіння та безпосередньої 
участі членів Асоціації у відродженні та розвитку національної культури 
і самосвідомості; пропаганда в закладах освіти передових педагогічних 
технологій; сприяння самореалізації інтелектуального та духовного 
потенціалу членів Асоціації; проведення профорієнтаційної роботи серед 
учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій; сприяння 
розвитку наукового, освітнього та культурного рівня громадян.  

Діяльність Асоціації “Педагогічна ініціатива” спрямована на 
вирішення таких основних завдань: сприяння навчанню і вихованню 
молоді, поширення передового досвіду та пошук нових підходів у 
педагогічній діяльності, розвиток нетрадиційних форм освіти; допомога 
у співробітництві студентських і учнівських колективів навчальних 
закладів, трудових колективів підприємств у проведенні виховних 
заходів, заходів профорієнтаційної спрямованості, культурних акцій, у 
розвитку національної самосвідомості; сприяння розвитку і формуванню 
творчого потенціалу, особистості в цілому, самовихованню та самовдо-
сконалення особистості; розвиток професійних вмінь вчителя, виховате-
ля; розвиток культури спілкування та взаємодопомоги; сприяння розвит-
ку самоврядування в навчальних закладах освіти.  

Як бачимо із Статутних положень громадської організації, її 
діяльність, перш за все, спрямована на розвиток професійних знань з ко-
ла педагогічної професії, на активізацію пізнавальної діяльності як її 
членів, так і оточуючих. Члени організації беруть участь у студентських 
та викладацьких наукових конференціях, семінарах, виступають з 
лекціями перед працівниками освіти міста Миколаєва, проводять 
профорієнтаційну роботу, працюють над проблемою вдосконалення сту-
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дентського самоврядування, займаються на практиці розробкою пробле-
ми цілепокладання серед випускників педагогічних класів.  

Другим, але не менш значним напрямком роботи членів організації 
стала діяльність волонтерського загону. Вже стала традицією допомога 
студентів Миколаївського державного педагогічного університету – 
членів Асоціації “Педагогічна ініціатива” – в організації роботи та 
дозвілля дітей, які приїздять з різних куточків України для участі у 
Всеукраїнському фестивалі “Місто дитячих посмішок”. Також 
традиційно проходить поздоровлення дітей-інвалідів у рамках акції зі 
святом Нового року та Різдва Христова, коли студенти у ролі Діда 
Мороза та Снігуроньки з подарунками їздять по домах та показують 
творчу концертну програму за власноручно складеним сценарієм.  

Таким чином, уся проведена робота формує професійну 
спрямованість і надає можливість студенту зрозуміти діяльність та при-
нади громадських організацій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


