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Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під 

час  педагогічної практики  

 

Головним спрямуванням  модернізації освіти стало те, що вимоги 

суспільства до якості підготовки студентів  постійно підвищують, а навчання 

залишається усередненим. За таких умов активний пошук інструментів 

побудови ефективного навчального процесу для масового навчання в період 

педагогічної практики, які б гарантовано забезпечували успіх в руках 

звичайного педагога є актуальною потребою сьогодення. Потрібно знайти такі 

навчальні засоби, які б змогли перетворити навчання на технологічний процес 

із гарантованим результатом. 

Проблему досліджували багато вітчизняних учених, зокрема Л. Аврамчук, 

М. Аузіна,  І. Котик та ін. [1; 2; 4; 8; 10]. 

Якщо звертатися до джерел тлумачення  поняття «технологія», походить із 

двох грецьких слів: tehne – мистецтво, майстерність і logos – слово, навчання. 

Тобто, технологію можна визначити як усвідомлену майстерність, усвідомлене 

практичне мистецтво. Технологія вказує на засоби здійснення професійної 

діяльності і конкретні способи, з іншої сторони на результати. Ступінь 

досягнення за допомогою зазначених засобів і дій характеризує майстерність 

педагога. 

Так, технологія – це форма реалізації людського інтелекту, сфокусованого 

на розв’язанні суттєвих проблем буття.  

Інноваційна освітня технологія – сукупність форм, методів і засобів 

навчання, виховання та управління, об'єднаних єдиною метою; добір опе-

раційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується мо-

тивація учнів до навчального процесу. 

Проблема підвищення якості підготовки сучасного вчителя  з 

інноваційними принципами на фоні педагогічної практики до професійної 

діяльності  є основною потребою нашого суспільства. Вона є надзвичайно 



актуальною, оскільки вміння  сучасного педагога активно й креативно мислити, 

моделювати й діагностувати педагогічну оновлену практику, самостійно 

генерувати і втілювати нові ідеї та технології навчання й виховання не лише 

позитивно впливають на формування кожного учня як особистості, але й 

дозволяють вчителеві повніше реалізувати свої професійні можливості, досягти 

кращих результатів у педагогічній практиці. 

Теоретичний аналіз різних підходів до розуміння сутності інноваційної 

педагогічної практики дозволяє зробити висновок про те, що шкільна практика 

– це, перш за все, безпосередня педагогічна дійсність, практика і досвід 

навчання і виховання. Вона є і об’єктом педагогічної підготовки вчителя і 

одночасно засобом пізнання педагогічного процесу, тобто є практичною 

педагогічною діяльністю, у ході якої пізнаються, перетворюються і 

конструюються педагогічні  інноваційні явища. 

Метою виробничої  педагогічної практики є оволодіння студентами 

інноваційними методами і формами організації навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах різних типів (для  молодших спеціалістів) та вищих 

навчальних закладах різних рівнів акредитації (для магістрів), формування у 

них на базі одержаних в коледжі, університеті знань професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично 

поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. 

Тому, мета нашої статті полягає у визначенні умов перетворення  

інноваційної педагогічної практики в активний засіб формування професійно-

мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи: 

· дозволяє студентам відчути специфіку спілкування з молодшими 

школярами; 

· створює умови для інтенсифікації процесу формування умінь і навичок 

педагогічного спілкування. 

Підготовка студентів до життя,  до педагогічної практики, праці й творчої 

діяльності закладається в загальноосвітній школі. Тому навчальний процес  у 



ВУЗі потрібно будувати таким чином, щоб заохочувати студентів до 

самостійної творчої діяльності, метою якої є засвоєння нових знань та їхнє 

успішне застосування на  педагогічній практиці. Педагогічна наука й шкільна 

педагогічна практика скеровують свої зусилля на пошуки шляхів 

удосконалення  нової освіти.[6.с.26] 

Усі інноваційні технології в освіті мають зробити навчальний процес 

повністю керованим, тому ми маємо виділити головні правила й принципи 

технологій навчання: 

 взаємозв’язок викладання й навчання. К. Д. Ушинський головною за-

дачею вчителя вважав перетворення діяльності учня на його самостійну 

діяльність[12, с. 192-193]; 

 стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не 

тільки  знаючого, а й умію чого; 

 різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсалізації 

певних засобів і форм;  

 принцип педагогічної доцільності, що сформулював ще А. С. Макаренко: 

жодна дія педагога не повинна бути осторонь від запланованих цілей; 

 організація контролю на кожному етапі навчальної діяльності учнів 

необхідність тематичного планування. 

У цілому за великої кількості визначень понять «технології навчання», 

«педагогічна технологія» їх функціонування можна описати такими важливими 

принципами (голланд. психолог Кларк Ван Парререн): 

Принцип 1: навчати у відповідному темпі, використовувати оптимальні 

способи й засоби. 

Принцип 2: навчати діагностично (постійне спостереження за навчанням, 

корекція, стимулювання). 

Принцип 3:  навчати діалогічно, тобто в гармонії з студентами. 

Принцип 4: варіативність структури навчання. 

Принцип 5: викликати в студентів стійку мотивацію до навчання. 

Принцип 6: стимулювання ініціативи й творчості студентів.  



Принцип 7: створення таких умов в аудиторіях, що сприятимуть формуван-

ню соціально інтегрованої особистості студента.  

Принцип 8: забезпечення студентами такими наборами завдань для 

самостійної роботи, що допомагають уникнути «ригідності» дій, мислення. 

Принцип 9 : навчати й допомагати студентам на рівні їх фактичних 

здібностей. 

Принцип 10: здатність студентів до рефлексії та оцінювання свого прогре-

су. 

Таким чином, перетворення  інноваційної педагогічної практики у дієвий 

засіб підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності є можливим 

при наявності чіткої програми формування його професійно-мовного стилю 

спілкування під час педагогічної практики, інтеграції діяльності школи та ВНЗ 

на методичному та навчальному рівнях, надання індивідуальної 

консультативної допомоги студентам-практикантам (обов’язково залучення їх 

до самоаналізу) та ін.  
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