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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория, практика и методы обучения.  

Бутенко Н. кандидат педагогічних наук Спринь О. кандидат біологічних наук 

Гусевич Т студентка Херсонський державний університет, Україна.  

МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Поступова інтеграція України до європейського освітнього простору вису- 

ває нові вимоги перед вітчизняною системою освіти, серед яких найбільшого 

значен- ня набуває удосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів. Все гостріше ставляться питання щодо того, який вчитель потрібен 

сьогодні. Навчити професії вчителя неможливо, але навчитися її можна. 

А.С.Макаренко стверджував: “Вміння виховувати – це все таки мистецтво, 

також мистецтво, як до- бре грати на скрипці чи роялі, добре малювати 

картини бути хорошим фрезеруваль- ником чи токарем. Не можна навчити 

людину бути гарним художником, музикантом, фрезерувальником, якщо 

дати йому тільки книжку в руки, якщо він не буде бачити красок, не візьме 

інструмент, не стане за верстат. Біда мистецтва виховання в тому, що 

вивчити виховувати можна тільки на практиці... Як би людина успішно не за- 

кінчила педагогічний вуз, як би вона не була талановита, а якщо не буде 

вчитися на досвіді, ніколи не буде гарним педагогом” [3] Сучасна концепція 

педагогічної освіти передбачає перш за все створення умов для розвитку 

творчих здібностей майбутніх фахівців, завдяки чому можна до- сягти 

глибоко наукової професійно-педагогічної підготовки. Педагогічна майстер- 

ність проявляється в діяльності, але до неї не зводиться, вона 

характеризується ви- соким рівнем спеціальних узагальнених вмінь, але і це 

не головне. Іншими словами, майстерність уособлює комплекс якостей 

особистості, який забезпечує високий рі- вень самоорганізації професійної 

діяльності на рефлексійній основі [5]. Майбутні вчителі повинні в процесі 

професійної підготовки спостерігати за педагогічним процесом в діяльності 

педагогів- майстрів Буде вчитель-майстер чи ні, залежить не тільки від 

системи навчання, а насампе- ред від зусиль того, хто вчиться. Тому система 

навчання у вузі основам педагогічної майстер- ності допомагає майбутньому 

вчителеві побачити і, усвідомити основні гілки професійного росту у 

відповідності з реальним рівнем можливостей кожного студента. Насамперед 

вуз має націлити студента на досягнення високого професійного рівня 

підготовки в процесі на- вчання. Ці положення необхідно усвідомити не 

тільки як суспільно важливі вимоги, але і суб’єктивно значущі для кожного 

педагога. Розвиток педагогічної майстерності являється центральним 

аспектом координації всієї підготовки вчителя. Тому в центрі уваги 



дисципліни пснхолого-педагогічного циклу. У процесі підготовки 

майбутнього педагога до роботи з учнівською молоддю важливу роль 

відіграє професійна умілість, що формується під час вивчення педагогічних 

дис- 87 Pedagogika 2014. Osiągni, projekty hipotez. циплін. Вона реалізується 

через систему умінь, спрямованих на одержання конкрет- ного результату 

професійної виховної діяльності. До основних умінь, які впливають на 

продуктивність такої діяльності відносимо: • гностичні — вміння аналізувати 

літературу, різні соціально-педагогічні концепції, досліджувати об’єкт, 

процес і результат власної праці; аналізу- вати педагогічну ситуацію та її 

вплив на розвиток і формування особис- тості; вивчати індивідуальні й вікові 

особливості різних категорій учнів- ської молоді; правильно сприймати та 

аналізувати соціальні події життя вихованців, їхню поведінку, причини та 

мотиви вчинків; • проектувальні — вміння формувати цілі, систему завдань 

соціально- виховної роботи, прогнозувати програму індивідуального 

розвитку вихо- ванця; моделювати зміст, форми та методи виховної 

діяльності й можливі педагогічні ситуації, моделі поведінки своїх вихованців 

способи виховно- го впливу на них; передбачати труднощі у виховній 

діяльності; • конструктивні — вміння реалізувати поставлені завдання; 

добирати про- дуктивні форми, методи та прийоми у виховній роботі з 

різними категорі- ями учнівської молоді; визначати мету та планувати засоби 

вдосконалення власної діяльності; • комунікативні — вміння встановлювати 

доцільні, доброзичливі стосунки з вихованцями: проявляти педагогічний 

такт, душевну чутливість, делі- катність, терпимість, милосердя у виховній 

роботі з учнями, управляти своїми емоціями за будь-яких обставин; • 

організаторські — вміння сприяти індивідуальному розвитку особистості, її 

природних задатків; формувати високорозвинений учнівський колектив; 

спільно з учнями організовувати різноманітні виховні заходи; навчати їх 

засобам орієнтації у можливих соціальних ситуаціях; вчити приймати са- 

мостійні, оптимальні рішення; розвивати організаторські здібності; • оцінні 

— вміння оцінювати результати власної виховної роботи з учнями; 

контролювати свої дії, психічний стан, поведінку, професійні стосунки та 

діяльність вихованців; • прикладні — вміння грати на музичних 

інструментах, малювати, виразно читати, займатися спортом, мати технічні 

навички тощо [ 5]. Технології формування професійної умілості майбутніх 

педагогів спирають- ся на принцип саморозвитку і послідовне навчання їх 

методам, що розвивають ви- значені вміння. У процесі експериментальної 

роботи було вивчено комплекс методів навчання розвивального характеру, 

які запропоновані науковцями для професійної підготовки майбутніх 

вчителів. Охарактеризуємо основні з них. Методи пізнання педагогічної 



професії. Життя і діяльність видатних людей підтверджують давню істину: 

для того, щоб змінювати навколишній світ на краще, спочатку його 

необхідно пізнати. Пізнання професії — процес об’єктивного відображення 

педагогічної діяль- ності, середовища у формі знань. Будь-яке знання, в тому 

числі й професійне, збері- гається у вигляді ідей, теорій, закономірностей, що 

визначають ціннісний аспект ви- ховної діяльності педагога. У процесі 

пізнання майбутні вихователі можуть не тільки сприймати знання про 

професію вчителя та її соціальні й виховні функції (чуттєве 88 Zbiór raportów 

naukowych: пізнання), а й оперувати ними (логічне пізнання), узагальнювати 

(теоретичне пізнан- ня), пристосовувати до власних професійних потреб 

(практичне пізнання). Розмаїття існуючих методів пізнання професії може 

бути умовно поділене на дві великі групи: 1. методи спостереження за 

професійною діяльністю, соціальним серед- овищем; 2. методи осмислення 

(аналізу, синтезу, порівняння, моделювання, ана- логії), результатів 

спостереження виховної діяльності. Методи першої групи можуть 

розрізнятися залежно від виду та об’єктів спостережень: включене, коли 

майбутній вчитель є безпосереднім учасником про- фесійної діяльності, 

наприклад, у період педагогічної практики; невключене — спо- стереження 

«з боку», коли студенти не належать до суб’єктів професійної діяльності і 

спостерігають за навчально-виховним процесом під час окремих відвідувань 

шкіль- них занять; відкрите, коли за діяльністю студентів спостерігають 

викладачі під час практичних занять, методисти, вчителі в період проведення 

різних видів практик; приховане, коли за майбутніми педагогами ведеться 

опосередковане спостереження. Відповідно й самі студенти користуються 

різними видами спостережень за діяльніс- тю учнів у період практики. При 

цьому їм рекомендується визначити мету, виділити суттєві ознаки об’єкта 

спостереження, скласти його якісний і кількісний опис, вести протокол. 

Водночас важливе значення надається спостереженню студентів за про- 

фесійною діяльністю вчителів різного рівня виховної майстерності. При 

цьому їхня увага звертається на вміння учителя орієнтуватися у навчально-

виховній ситуації; його соціальну перцепцію; створення творчого 

самопочуття, володіння професійно- педагогічною увагою, емпатійними 

засобами; вміння встановлювати доцільні сто- сунки з учнями, враховувати у 

своїй діяльності індивідуальні особливості кожного, визначати впливові 

чинники підвищення рівня успішності й вихованості школярів; розвиток 

мовленнєвої культури вчителя та засоби комунікативного забезпечення 

уроку, виховного заходу. Проведений теоретичний аналіз і вивчення 

практичного досвіду викладання відповідних навчальних дисциплін на 

різних етапах професійної підготовки дозво- лили виявити, що пріоритетне, 



найбільш ефективне для практичних цілей поняття педагогічної 

майстерності – це процес і результат творчої професійної діяльності, ін- 

теграція особистісних якостей конкретного виконавця , інтегрований 

показник сту- пеню готовності конкретної людини до виконання 

професійних обов’язків вчителя і вихователя, технічне і технологічне 

забезпечення реалізації в справі його гуманістич- ного направлення. В 

останні два десятиріччя увага вчених, які займаються проблемами профе- 

сійної підготовки педагогічних кадрів, і практичних працівників професійної 

і за- гальноосвітньої школи прикута до кола явищ, які охоплюють поняття 

“педагогічна майстерність” і технологія формування педагогічної 

майстерності на різних рівнях функціонування педагогічної системи. 
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