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Анотації:
Розглянуто проблему удоскона-
лення процесу організації пе-
дагогічної практики як однієї з 
пріоритетних умов формування 
професійної компетентності май-
бутніх учителів основ здоров’я. 
Визначено, що удосконалення 
процесу організації педагогічної 
практики може здійснюватися 
шляхом удосконалення змісту 
діяльності студентів під час пе-
дагогічної практики; організації 
злагодженої роботи всіх керівни-
ків практики (викладачів вищого 
навчального закладу та вчителів 
загальноосвітнього навчального 
закладу), дотриманням єдиних 
вимог керівників практики до оцін-
ки практичної діяльності студента. 
Зазначено, що цілеспрямоване 
педагогічне керівництво й удоско-
налення змісту діяльності студен-
тів під час педагогічної практики 
створює умови для формування 
всіх компонентів професійної ком-
петентності майбутніх учителів. 

Кара С.И. Совершенствование процесса 
организации педагогической практики – 
приоритетное условие формирования про-
фессиональной компетентности будущих 
учителей основ здоровья. Рассмотрена 
проблема совершенствования процесса ор-
ганизации педагогической практики как одно 
из приоритетных условий формирования про-
фессиональной компетентности будущих 
учителей основ здоровья. Выделено, что со-
вершенствование процесса организации пе-
дагогической практики может осуществлять-
ся путем совершенствования содержания 
деятельности студентов во время педагоги-
ческой практики, организации совместной 
работы всех руководителей практики (пре-
подавателей высшего учебного заведения и 
учителей общеобразовательного учебного 
учреждения); соблюдение единых требова-
ний руководителей практики к оценке практи-
ческой деятельности студента. Отмечено, что 
целенаправленное педагогическое руковод-
ство и совершенствование содержания дея-
тельности студентов во время педагогической 
практики создает условия для формирования 
всех компонентов профессиональной компе-
тентности будущих учителей.

Kara S.І. Аn improvement of process 
of organization of pedagogical 
practice is priority condition of 
forming of professional competence 
of future teachers the basics of 
health. The problem of improving 
the organization of teaching practice 
as one of the primary conditions of 
formation professional competence 
of future teachers of basic health. 
Highlighted that the improvement of 
the process of organizing teaching 
practice can be done by improving 
the content of the students during the 
teaching practice, the organization of 
joint work of all supervisors (teachers 
of higher educational institutions 
and teachers of general educational 
institutions), compliance with the 
uniform requirements supervisors to an 
evaluation of the student’s performance. 
It is noted that purposeful pedagogical 
guidance and to improve the content of 
the students during the teaching practice 
creates the conditions for the formation 
of all the components of professional 
competence of future teachers.
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Вступ.1

За будь-яких умов розвитку суспільства існує 
потреба у висококваліфікованих фахівцях, здатних 
самостійно приймати рішення і нести особисту 
відповідальність за них. Це стосується передусім 
особистості педагога, професіоналізм і компетентність 
якого є провідною умовою успішного розвитку 
підростаючого покоління.

Удосконалення підготовки педагогічних кадрів, 
перебуває у прямій залежності не тільки від орієнтації 
студентів на професію вчителя, а й від організації їх 
підготовки до майбутньої професійної діяльності, 
зокрема під час педагогічної практики. Педагогічна 
практика у професійному становленні майбутнього 
вчителя загальноосвітньої школи посідає вагоме місце 
і є одним із найскладніших і багатогранних видів 
навчальної діяльності студента у вищому закладі 
освіти. 

Безпосередня практична діяльність у школі 
здійснює значний вплив на підготовку майбутніх 
учителів, а педагогічно доцільна її організація, за 
умови постійного удосконалення процесу педагогічної 
практики, дозволяє формувати професійну якість 
особистості майбутнього педагога.

Питання професійної педагогічної освіти, зокрема 
під час педагогічної практики, залишаються актуаль-
ними впродовж багатьох років і висвітлені в робо-
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тах як вітчизняних (О.Абдулліна та Н.Загрязкіна [1], 
А. Волощук [2], Н. Казакова [3], Л. Кацова [4], Г. Кіт 
[5], М. Козій [6], У. Новацка [7] та інших), так і за-
рубіжних (Kwiatkowska H., Lewowicki T. [13], Smith 
B.O., Silverman S., Borg I., Fry B.A. [14] та інших [10, 
11, 15]) учених. 

Серед учених і практиків існує думка про залеж-
ність ефективності педагогічної практики від ство-
рення організаційно-методичних умов для студен-
тів у процесі її організації. На думку Л. Поважної 
[9, с. 132], проблема організаційно-методичних умов 
для підвищення ефективності освіти є однією з клю-
чових. Від її розв’язання залежить успішність педа-
гогічного процесу. У процесі педагогічної практики 
складаються такі умови, які дозволяють прогнозува-
ти поступовий розвиток педагогічної концепції щодо 
формування професіоналізму. 

Незважаючи на те, що з боку науковців велика 
увага приділяється вказаній вище проблемі, досі за-
лишається недостатньо розробленим питання удоско-
налення процесу організації педагогічної практики 
студентів вищих навчальних закладів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета пропонованої роботи розглянути шляхи удо-

сконалення процесу організації педагогічної практи-
ки як однієї з пріоритетних умов формування про-
фесійної компетентності майбутніх учителів основ 
здоров’я.
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Результати досліджень.
Взявши за основу ідеї Л. Поважної, ми прогнозували 

формування всіх компонентів (змістово-операційного, 
мотиваційного, рефлексивного) професійної компе-
тентності майбутніх учителів основ здоров’я у процесі 
створення організаційно-методичних умов під час педа-
гогічної практики. Виходячи із зазначеного вище, нами 
було визначено організаційно-методичні умови, які б 
могли забезпечити ефективне формування професійної 
компетентності майбутніх учителів основ здоров’я, се-
ред яких важливою визначаємо удосконалення процесу 
організації педагогічної практики, а саме:
• удосконалення змісту діяльності студентів під час 

педагогічної практики; 
• організація злагодженої роботи всіх керівників 

практики (викладачів вищого навчального закладу 
та вчителів основ здоров’я); 

• дотримання єдиних вимог керівників практики до 
оцінки практичної діяльності студента. 

• У процесі педагогічної практики формування про-
фесійної компетентності студентів передбачає 
трансформацію теоретичних знань з усіх напрям-
ків професійної діяльності в педагогічні уміння та 
навички, що необхідні майбутнім педагогам. Для 
розв’язання цієї проблеми ми пропонуємо такі дії:

• інтеграцію знань з гуманітарних і соціально-
економічних, фундаментальних та професійно-
орієнтованих дисциплін і застосування їх студентами в 
практичній діяльності у період педагогічної практики;

• визначення шляхів гармонійного входження студен-
тів у професійну діяльність на кожному етапі педаго-
гічної практики, оскільки від успішності оволодін-
ня студентами професійними уміннями залежить їх 
професійна спрямованість і мотивація професійної 
діяльності, адекватність в оцінці досягнутих резуль-
татів, рішучість, творчість і самостійність у процесі 
формування професійної компетентності;

• взаємозв’язок діяльності всіх суб’єктів освітньо-
го процесу (викладачів університету та вчителів 
основ здоров’я) щодо формування професійної 
компетентності студентів на всіх етапах педагогіч-
ної практики.   

Формування професійної компетентності майбут-
ніх учителів знаходиться в динаміці та постійному 
вдосконаленні. Якщо в процесі вивчення теоретичних 
дисциплін переважає навчально-пізнавальний аспект, 
то під час педагогічної практики домінуючу роль віді-
грає формування професійно-практичних умінь, на-
вичок та професійно значущих якостей особистості. 
Тому, в період педагогічної практики, коли відбуваєть-
ся активний процес професійної діяльності студентів 
під педагогічним керівництвом викладачів, здійсню-
ється трансформація професійно значущих знань в 
уміння та навички. Це дає змогу не тільки простежи-
ти динаміку формування професійної компетентнос-
ті, але й побачити результати організації керівництва 
практикою.

У зв’язку із цим ефективність процесу формування 
професійно-педагогічних умінь та навичок значною 

мірою залежить від характеру організації керівництва 
педагогічною практикою студентів.

Керівництво педагогічною практикою розглядається 
вченими як спрямована діяльність старших представ-
ників педагогічно-освітньої інституції суспільства, яка 
в певний період професійної підготовки фахівця освіти 
знаходиться на чолі творчого прагнення студентської 
молоді, яка конкретизує власні дії на здобуття знань, 
умінь та навичок управління освітнім розвитком дітей. 
Воно сприяє визначеності студента в доборі механізмів 
виходу на професійну платформу освітніх дій, відно-
син із вихованцем і суб’єктом взаємодії. Як соціальне 
явище керівництво веде до чіткої визначеності щодо 
предметності в діях та стосунках суб’єктів [6, с. 6].  

Ми розглядаємо педагогічне керівництво як 
організацію діяльності студентів у період педагогічної 
практики з метою формування їхньої професійної 
компетентності. Від якості цієї організації залежить 
ефективність практики та результативність майбутньої 
педагогічної діяльності студентів.

У процесуальному плані педагогічне керівництво 
може бути представлено як єдність спеціальних 
дій керівника практики, що складає основну його 
функцію організації, яка послідовно і циклічно змінює 
ці дії і тим самим утворюється певна педагогічна 
технологія. Функція організації складається зі 
спеціальних організаційних дій, збору інформації, 
прогнозування, прийняття рішень, процесу організації 
дій виконання, діагностики і корекції при провідній 
ролі цілепокладання [8, с. 109].  

Для ефективного формування професійної 
компетентності студентів вважаємо за необхідне 
організувати взаємодію всіх суб’єктів: учителів 
загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів та 
студентів вищого навчального закладу.

Процес керівництва педагогічною практикою має 
двобічний характер і повинен ґрунтуватися на взаємодії 
викладачів університету та вчителів основ здоров’я. 
У спільній роботі викладачі та вчителі виробляють 
загальну стратегію організації педагогічної практики 
залежно від її цілей, змісту курсу, на якому навчаються 
студенти, очікуваних результатів, форм контролю тощо.  

Для керівництва педагогічною практикою 
призначаються методисти від кафедр основ здоров’я, 
педагогіки і психології, а також вчителі шкіл, які під 
час практики виконують певні обов’язки. 

Функції керівників практики різні, різне й 
навантаження з організації педагогічної практики. 
Якщо методисти кафедр педагогіки і психології після 
інструктажу студентів на настановчій конференції 
зустрічаються зі студентами епізодично, то методисти 
фахової кафедри працюють з ними систематично 
впродовж усієї педагогічної практики. 

Безпосереднє керівництво педагогічною практикою 
здійснюють учителі основ здоров’я, а методисти 
університету виступають консультантами. Викладачі 
університету надають допомогу в змістовому 
оформленні і наповненні навчально-виховного 
процесу, вчитель – у методичному. 
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Вважаємо, що підсилення ролі вчителів у 
керівництві педагогічною практикою студентів суттєво 
змінює стиль цього процесу. По-перше, знаходячись у 
повсякденних контактах зі студентами-практикантами, 
вчитель оперативно спрямовує і коригує їх діяльність. 
По-друге, він демонструє зразки педагогічної діяльності, 
регулярно консультує студентів-практикантів з 
питань організації навчально-виховного процесу з 
учнями, допомагає в плануванні уроків і виховних 
заходів, аналізує уроки та інші заходи, які проводить 
студент-практикант. По-третє, повсякденна практична 
допомога в організації навчально-виховного процесу, 
методична допомога і турбота про позитивні результати 
роботи студентів з учнями сприяють виникненню 
між практикантами і вчителями доброзичливого 
співробітництва, що позитивно впливає на формування 
мотиваційного компонента професійної компетентності 
майбутніх учителів. 

Викладачі університету координують роботу 
керівників практики загальноосвітніх закладів зі 
студентами, знайомлять адміністрацію та вчителів 
основ здоров’я з інструктивно-методичними 
рекомендаціями з організації педагогічної практики, 
їх обов’язками, формами контролю та критеріями 
оцінювання досягнень студентів. 

Безсумнівним є те, що результативність педагогічної 
практики студентів залежить від злагодженої роботи 
всіх керівників практики: методистів кафедри 
основ здоров’я, педагогіки і психології, працівників 
загальноосвітнього закладу та їх уміння ефективно 
керувати педагогічною практикою студентів. Завдяки 
цьому формуються всі компоненти професійної 
компетентності студентів (змістово-операційний, 
мотиваційний, рефлексивний) та здійснюється 
взаємозв’язок між ними. 

Вважаємо, що на професійне становлення майбутніх 
учителів основ здоров’я у процесі педагогічної 
практики суттєво впливає якість контролю за діяльністю 
студентів та адекватність її оцінки.

Під час спостереження уроку та при проведенні 
його аналізу з метою об’єктивної оцінки практичної 
діяльності студента і підвищення ефективності 
його діяльності важливо, щоб керівник практики 
дотримувався таких основних принципів:
• невтручання або нейтралітет (керівник практики не 

має права втручатися в хід уроку). Помилки студента-
практиканта обговорюються після уроку і виправ-
ляються ним самим на наступних уроках, що в разі 
необхідності також можна проконтролювати); 

• коректність поведінки (керівник практики 
зобов’язаний проявляти максимум доброзичливості 
і тактовності);

• врахування всіх складових уроку під час його спо-
стереження та аналізу (урок – органічне ціле).

Урахування вищезазначених принципів дає змо-
гу стверджувати, що оперуючи різними відомостями 
про хід, стан і результати навчально-виховного про-
цесу на уроці, володіючи методом наукового контр-
олю за діяльністю студента-практиканта й учнів, 

керівник практики зможе якісно проаналізувати цей 
урок, дійти реальних та обґрунтованих висновків про 
ступінь досягнення поставлених цілей і завдань. Це, 
у свою чергу, допоможе кваліфіковано керувати педа-
гогічною практикою, приймати адекватні й ефективні 
рішення, які сприяли б підвищенню її якості та фор-
муванню професійної компетентності майбутніх учи-
телів основ здоров’я.

Нами були визначені такі основні критерії оціню-
вання результатів діяльності студентів під час прак-
тики:
• ставлення до педагогічної діяльності (прагнен-

ня ширше і глибше познайомитися з навчально-
виховною роботою, оволодіти професійними 
вміннями та навичками; уміння використовувати 
теоретичні знання у практичній діяльності тощо);

• теоретичне осмислення студентами своєї практич-
ної діяльності (її мети, завдань, змісту, методики);

• сформованість професійно-педагогічних умінь;
• наявність професійної спрямованості студентів, їх 

соціальної активності (інтерес до своєї майбутньої 
професії, активність, відповідальне і творче став-
лення до роботи, якість її виконання);

• результативність навчально-виховної діяльності 
(здатність та спроможність здійснювати відповідну 
навчально-виховну роботу);

• ставлення до дітей (стиль взаємовідносин);
• дисциплінованість;
• науковий рівень проведення аналізу та самоаналізу 

педагогічної діяльності.
Висуваємо такі важливі вимоги до адекватної оцін-

ки роботи студентів під час практики: об’єктивність, 
дотримання єдиних вимог керівників практики до 
оцінки якості роботи студента; врахування індивіду-
альних особливостей кожного студента. При оцінці 
роботи студентів-практикантів також варто врахову-
вати рівень теоретичної і практичної підготовки май-
бутніх учителів до самостійної педагогічної діяльнос-
ті; оволодіння педагогічними уміннями та навичками; 
знання основних завдань, змісту і методики навчання 
та виховання на сучасному етапі, ставлення до педаго-
гічної професії, учнів, школи. 

Висновки. 
Отже, ми переконані, що на процес формування 

професійної компетентності майбутніх учителів основ 
здоров’я впливає організоване системне керівництво 
педагогічною практикою. Цілеспрямоване педагогіч-
не керівництво й удосконалення змісту діяльності сту-
дентів під час педагогічної практики створює умови 
для формування професійних знань, умінь, навичок 
та професійно значущих якостей майбутніх учителів; 
сприяє професійному самовизначенню, розвитку ін-
тересу до професії вчителя; призводить до формуван-
ня уміння прогнозувати результати діяльності, реалі-
зовувати свої професійні цілі. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напряму пошуку інших шляхів удосконалення проце-
су організації педагогічної практики студентів вищих 
навчальних закладів.
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