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РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
Постановка проблеми. Педагогічна практика є важливою ланкою професійнопедагогічної підготовки студентів.
Актуальність педагогічної практики полягає в тому, що вона дозволяє організувати
зв'язок навчання з різними формами аудиторних занять по фізиці у межах практичної
діяльності студентів з реалізації засвоєних знань, умінь і навичок. Педагогічна практика
в школі забезпечить логічну завершеність професійної підготовки фахівця.
Сучасний стан системи освіти підвищує вимоги до рівня підготовки вчителя фізики
загальноосвітнього навчального закладу. У навчанні майбутніх педагогів мають бути
враховані нові умови функціонування системи шкільної освіти: зміна співвідношення
родинного і суспільного виховання, різноманітність форм та систем виховання і їх
відповідність новим завданням, багатоваріантність освітньо-виховних програм. Одним
із головних завдань професійно-педагогічної підготовки вчителя фізики у вищих
закладах освіти є досягнення єдності та гармонії аудиторних занять та часу,
проведеного студентами в загальноосвітніх начальних закладах під час педагогічної
практики. Отже, процес формування майбутнього педагога здійснюється не лише на
теоретичному рівні, але і спрямований на здобуття практичних умінь і навичок, що
реалізується в процесі проходження педагогічної практики і є обов’язковою складовою
навчального процесу вишу.
Мета статті – аналіз можливості покращення якості підготовки студентів до
самостійного і творчого виконання основних професійних функцій вчителя фізики в
умовах сучасної школи, формування професійно значущих якостей особистості
майбутнього фахівця.
Виклад основного матеріалу. Основою організації педагогічної практики є
особистісно-діяльнісний підхід до процесу професійного становлення педагога. Саме
включення студента у різні види діяльності повинно мати чітко сформульовані
завдання, тоді активна позиція практиканта сприятиме успішному формуванню його як
фахівця. Педагогічна практика є формою професійного навчання у вузі, що базується на
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фахових знаннях, орієнтується на певний теоретичний фундамент, забезпечуючи
практичне пізнання закономірностей і принципів педагогічної діяльності, засвоєння
засобів її організації. Її результатом є не лише отримання і поглиблення знань,
засвоєння окремих професійних умінь, але й формування особистості майбутніх
педагогів, зміна їх внутрішнього світу, психології поведінки, розроблення основ
індивідуального стилю діяльності із яскраво вираженою рефлексією.
Намагаючись окреслили зміст діяльності з виокремленням для цього основних
напрямків й оптимальних форм роботи, потрібно звернути увагу на те, щоб кожен
студент брав участь у навчальній і суспільній діяльності, у різних заходах.
Педагогічна практика має великі можливості для формування творчого ставлення
до педагогічної діяльності, визначення рівня професійної підготовки та професійної
спрямованості студентів. Саме на практиці студент може визначитися, наскільки
правильно він обрав для себе сферу діяльності, з’ясувати ступінь співвідношення
особистісних якостей із професією вчителя фізики, а також переконатися, наскільки
важливим для сучасного вчителя є володіння теорією та практикою освітнього процесу.
Головною умовою організації практичної підготовки є різнобічна орієнтація
майбутнього вчителя фізики на всі сфери педагогічної діяльності: предметну, навчальну
діяльність учнів, її методичну забезпеченість, особистісні виховні взаємини та їх
організацію, пошукову дослідницьку діяльність й оволодіння її методикою.
Аналіз такої діяльності сприяє усвідомленню практикантом труднощів, що
виникають у процесі роботи, і на цій підставі він віднаходить шляхи їх подолання. При
цьому досить важливо, щоб студент самостійно міг визначити, які помилки допущені
ним через недостатній рівень професійних знань і вмінь, а які – зумовлені
особистісними якостями.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами
організації майбутньої професії, формування в них на базі здобутих у вищому
навчальному закладі знань, вироблених професійних умінь і навичок для прийняття
самостійних рішень під час конкретної роботи за реальних умов, виховання потреби
систематично поновлювати свої знання та творчо їх реалізовувати в практичній
діяльності.
Основними завданнями педагогічної практики згідно з нормативними
документами є: виховання професійно значущих якостей особистості вчителя фізики,
потреби в педагогічній самоосвіті; виховання стійкого інтересу й любові до професії
вчителя; закріплення, поглиблення та збагачення суспільно-політичних, психологопедагогічних та спеціальних знань у процесі їх реалізації при вирішенні конкретних
педагогічних завдань; формування й розвиток професійних умінь і навичок;
вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;
ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи в загальноосвітній школі,
передовим педагогічним досвідом.
Існують різні види педагогічної практики: позакласна виховна робота; пробні
уроки та заняття в школі; літня педагогічна практика; перші дні дитини в школі;
переддипломна практика тощо.
При проходженні педагогічної практики були використані наступні види
діяльності:
а) ознайомлення зі специфікою школи певного типу (їх специфіка була різною);
б) планування навчально-виховного процесу, проведення уроків і позакласних
заходів з фізики;
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в) проведення методичного аналізу та прогнозування можливих труднощів
засвоєння матеріалу підручника та навчальних посібників;
г) відвідування та аналіз уроків і позакласних заходів;
д) участь у підсумкових заходах з педпрактики.
Обов’язковими компонентами діяльності студента-практиканта є аналіз та оцінка
ефективності своєї роботи як на уроці, так і після нього шляхом порівняння отриманих
результатів з накресленою метою уроку. Отримані дані беруть до уваги при плануванні
наступних уроків.
Позакласна робота налічувала такі компоненти:
а) вивчення системи роботи вчителя фізики, спрямованої на формування в учнів
зацікавлення до фізики;
б) оволодіння вміннями виховання учнів на уроці засобами фізики;
в) опанування знань і вмінь з питань підготовки та проведення позакласної
роботи з фізики: тижнів фізики, бесід, конференцій, диспутів, вечорів, екскурсій; випуск
радіогазет, стіннівок з фізичної тематики.
Дослідницька робота студента-практиканта передбачає:
а) вивчення наукової літератури;
б) узагальнення досвіду викладання фізики у певній школі;
в) наукові спостереження, проведення елементів експериментального
дослідження за темами курсових та майбутніх дипломних робіт.
Важливою частиною практики є виконання творчих завдань, які стимулюють
дослідницький підхід до професійної діяльності, оскільки на прикладі поглибленого
аналізу однієї з проблем навчання фізики студенти легше долучаються до педагогічного
процесу. Творча робота сприяє формуванню комплексу умінь – обрати проблему,
сформулювати завдання, обґрунтувати шляхи вирішення, проаналізувати з науковотеоретичних позицій.
Виходячи з завдань та змісту педагогічної практики, сучасні науковці [1; 2; 3]
виокремлюють такі її функції:
- адаптаційну (приходячи педагогічну практику в різних навчальних закладах я не
тільки знайомилась з різними типами навчально-виховних закладів та
організацією роботи в них, але й звикала до ритму педагогічного процесу
школярів);
- навчальну (отримані в процесі теоретичної підготовки знання перевіряються
практично; відбувається процес вироблення основних педагогічних умінь і
навичок, формування педагогічної свідомості);
- виховну (пройшовши практику в школі виробляються почуття відповідальності до
виконання своїх обов’язків);
- діагностичну (я мала реальну можливість оцінити свій емоційний стан при
спілкуванні з дітьми, вчителями, батьками, адміністрацією).
Виконання усіх цих функцій вимагає від майбутнього вчителя не лише спеціальних
знань, але й умінь, які формуються в конкретній педагогічній діяльності. Отож головним
завданням педагогічної практики є розвиток у студентів організаційних і
комунікативних умінь та навичок, а не просто проведення певної кількості уроків і
позакласних заходів. Отже, уміння знаходити певні методи та прийоми навчання
відображає лише одну зі сторін діяльності студента-практиканта, а саме – підготовчий
етап у вирішенні завдання. Практика засвідчує, що успіх навчання визначається не лише
правильним плануванням, але й умінням організувати виконання та коректування
складеного плану під час уроку з урахуванням непередбачених обставин. Організаційна
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діяльність вчителя є не лише реалізацією на практиці планів вчителя, але й умовою
більш цілеспрямованого планування. З іншого боку, відомо, що управління процесом
навчання вчитель здійснює не прямо, а опосередковано, через навчальну ситуацію, в
якій він представляє навчальний матеріал як об’єкт пізнання та засвоєння. Отож перед
плануванням та проведенням уроку, студент-практикант повинен вивчити та взяти до
уваги головні чинники навчальної ситуації.
У методичній літературі вирізняють два типи чинників навчальної ситуації:
а) чинники, що існують незалежно від вчителя (наповненість класу, готовність
учнів до уроку, їхній емоційний стан );
б) чинники, які вчитель може змінювати залежно від мети уроку (навчальний
матеріал, його дозування та способи методичної організації; час, який має вчитель;
використання наочних і технічних засобів; відношення учнів до предмета та до самого
вчителя).
Підготовка майбутніх вчителів до професійної роботи – це доволі складний і
тривалий процес, в результаті якого формується певна модель такої готовності.
Наприклад, у дослідженні А. Ф. Линенко структура готовності до педагогічної діяльності
складається з чинників особистісних і процесуальних. У цю модель автор зачисляє:
педагогічну самосвідомість, ставлення, інтерес до педагогічної діяльності і потребу в
ній, мотиви діяльності, педагогічні здібності, знання предмета і способів діяльності,
навички та уміння, професійно-значущі якості майбутнього педагога [4, c. 58].
Труднощі, що зустрічаються під час практики:
– недостатня готовність учителів здійснювати рефлексію, відсутність готовності до
аналізу не лише конкретних проведених форм роботи, але й ставлення практиканта до
підготовки та здійснення практичної діяльності, переживання ним успіхів і невдач.
Недостатній розвиток рефлексії у самих педагогів, що й зумовило їх необ’єктивне
ставлення до відповідних проявів практикантів;
– відсутність систематичного методичного підходу щодо самовиховання педагога,
його фрагментарність, формальний характер;
– недостатня забезпеченість процесу формування практичних умінь та навичок
під час педагогічної практики необхідним навчально-методичним матеріалом (із
використанням диференційованих, індивідуальних завдань, інноваційних технологій,
комп’ютерних засобів, сучасних діагностичних методик);
– педагогічну практику доречно будувати таким чином, щоб у студента
формувалися потреби віднайти свій педагогічний стиль, діяти неординарно,
прогнозувати наслідки педагогічних учинків.
Висновки. Отже, педагогічна практика, з одного боку, слугує перевіркою
професійних якостей майбутнього вчителя фізики, а з іншого – вона є найважливішим
етапом формування педагогічних здібностей, їхнього прояву у самостійній педагогічній
діяльності. При цьому студент-практикант проявляється у різних функціональних
позиціях: організатора навчально-виховної діяльності учнів та організатора власної
діяльності, зміст якої є для нього особливим предметом усвідомлення, аналізу та
оцінки.
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Анотація. Богославська Є.М. Роль педагогічної практики у професійній
підготовці майбутнього вчителя фізики.
У статті Висвітлено проблему практичної підготовки майбутнього вчителя
фізики. Проаналізовано роль педагогічної практики в навчально-виховному процесі
підготовки студентів педагогічних спеціальностей як їхнє професійне випробування.
Показано, що педагогічна практика є важливим чинником у формуванні самооцінки
професійно важливих якостей, усвідомлення себе в ролі майбутнього педагога.
Ключові слова: педагогічна практика, пробні уроки та заняття в школі,
професійна підготовка, майбутній педагог.
Аннотация.
Богославская Е.Н.
Роль
педагогической
практики
в
профессиональной подготовке будущего учителя физики.
В статье Освещены проблему практической подготовки будущего учителя
физики. Проанализирована роль педагогической практики в учебно-воспитательном
процессе подготовки студентов педагогических специальностей как их
профессиональное испытание. Показано, что педагогическая практика является
важным фактором в формировании самооценки профессионально важных качеств,
осознание себя в роли будущего педагога.
Ключевые слова: педагогическая практика, пробные уроки и занятия в школе,
профессиональная подготовка, будущий педагог.
Abstract. Bogoslavskaya Y. The role of teaching practice in the training of the future
teacher of physics.
This paper deals with the problem of practical training future teachers of physics. The
role of teaching practice in the educational the preparation of future teachers as their
professional specialties test. It is shown that teaching practice is an important factor in the
formation of self-esteem professionally important qualities awareness of themselves as
future teachers.
Keywords: teaching practice, trial lessons and classes in school, training, future teacher.
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