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ПЕДАГОГІЧНA ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В 
УМОВАХ РЕАЛIЗАЦIЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Окреслено мету й основнi завданнѐ педагогічної практики у професiйнiй 
пiдготовцi майбутніх учителів початкової школи  вiдповiдно до Концепцiї «Нова 
українська школа», Державного стандарту початкової освіти. Визначено, що 
педагогічна практика ю обов’ѐзковоя складовоя професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи. Схарактеризовано педагогічний досвід загальноосвітніх 
шкіл, закладів вищої педагогічної освіти з метоя вдосконаленнѐ мовно-методичного 
курсу ѐк невід’юмного складника підготовки до педагогічної практики.  
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Постановка проблеми. Реформа початкової освіти триваю. Сучасні 
реалії потребуять таких учителів початкової школи, ѐкі здатні забезпечити 
гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, спрѐмовуять роботу учнів на 
розвиток самостійності, творчості й допитливості, проектуять і проводѐть 
інтерактивні уроки, виховні та позакласні заходи із застосуваннѐм 
інноваційних педагогічних технологій; створяять атмосферу дослідницько-
пізнавальної співпраці, зоріюнтовані на особистісний та професійний 
саморозвиток, прагнуть до професійного самовдосконаленнѐ, самореалізації 
та творчого пошуку. Необхідність таких професійних і особистісних рис 
актуалізую вдосконаленнѐ змісту, форм і методів професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи у вищих закладах педагогічної освіти, 
зокрема, під час вивченнѐ професійно оріюнтованих навчальних дисциплін, а 
також проведеннѐ педагогічної практики. 

Педагогічна практика відіграю важливу роль у пiдготовцi майбутніх 
учителів початкової школи, забезпечую більш тісне поюднаннѐ теоретичної 
підготовки із практичноя фаховоя діѐльністя, допомагаю адаптуватисѐ до 
специфічних умов виконаннѐ фахових обов’ѐзків, створяю професійні 
ситуації длѐ практичного застосуваннѐ теоретичних знань, сприѐю 
формування й розвиткові педагогічної ерудиції, інтуїції, здатності до 
імпровізації, педагогічного оптимізму та рефлексії. Нова школа потребую 
вдосконаленнѐ професійної підготовки, зокрема  підготовки до педагогічної 
практики в початковій школі. 

Аналіз актуальних досліджень. Змістове наповненнѐ педагогічної 
практики в початковій школі зумовлено пріоритетними напрѐмами, 
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визначеними в законах України «Про вищу освіту» (2014), «Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» (2013–2021 рр.),  Державного 
стандарту початкової загальної освіти (2018), Концепції «Нова українська 
школа» (2016). Фундаментальноя основоя дослідженнѐ слугуять роботи, у 
ѐких обґрунтовано концептуальні засади професійної підготовки майбутніх 
учителів, у тому числі майбутніх учителів початкової школи засобами 
традиційних та інноваційних технологій (П. Гусак, Н. Ігнатенко, О. Комар, 
Л. Пироженко та ін.); творчої діѐльності вчителѐ та розвитку його педагогічної 
майстерності (В. Андреюв, О. Дубасеняк, І. Зѐзян, А. Кузьмінський, 
О. Лавріненко, О. Огіюнко, Л.Онищук, О. Отич, В. Рибалка, О. Семеног, 
В. Шубинський та ін.); виѐвлено особливості організації педагогічної практики 
у вищих педагогічних навчальних закладах України (О. Абдулліна, 
Л. Булатова, Н. Загрѐзкіна, Н. Кичук, Г. Коджаспірова, М. Козій, Н. Кузьміна, 
В. Максимов, О. Мосін, Л. Хомич, О. Щербаков та ін.).   

Мета статті – окреслити деѐкі аспекти підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до педагогічної практики в початковій школі в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Методи дослідження: аналіз і узагальненнѐ законодавчих 
документів, наукових джерел; вивченнѐ педагогічного досвіду 
загальноосвітніх шкіл. 

Виклад основного матеріалу. Передусім проаналізуюмо 
законодавчий аспект нашого дослідженнѐ. Метоя, зокрема, закону «Про 
освіту» (2017) *12+ ю всебічний розвиток лядини ѐк особистості та найвищої 
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формуваннѐ цінностей та необхідних длѐ успішної 
самореалізації компетентностей, вихованнѐ відповідальних громадѐн, ѐкі 
здатні до свідомого суспільного вибору та спрѐмуваннѐ своюї діѐльності на 
користь іншим лядѐм і суспільству, збагаченнѐ на цій основі 
інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 
Українського народу, підвищеннѐ освітнього рівнѐ громадѐн задлѐ 
забезпеченнѐ сталого розвитку України та її ювропейського вибору. 

Під час підготовки Концептуальних засад Концепції «Нова українська 
школа» *14+ фахівці брали до уваги «Концепція розвитку освіти України на 
період 2015–2025 років», підготовлену Стратегічноя дорадчоя групоя 
«Освіта» в рамках спільного проекту Міжнародного фонду 
«Відродженнѐ» *16+. Метоя Нової школи, ѐк показую аналіз документа, ю 
різнобічний розвиток, вихованнѐ й соціалізаціѐ особистості, ѐка 
усвідомляю себе громадѐнином України; здатна до життѐ в суспільстві та 
цивілізованої взаюмодії з природоя; маю прагненнѐ до самовдосконаленнѐ 
і навчаннѐ впродовж життѐ; готова до свідомого життювого вибору та 
самореалізації, трудової діѐльності та громадѐнської активності.  
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Нова українська школа охопляю 10 клячових компетентностей: 
спілкуваннѐ державноя (і рідноя в разі відмінності) мовами; спілкуваннѐ 
іноземними мовами; математична грамотність; компетентності в 
природничих науках і технологіѐх; інформаційно-цифрова компетентність;  
уміннѐ навчатисѐ впродовж життѐ; соціальні і громадѐнські 
компетентності; підприюмливість; загальнокультурна грамотність; 
екологічна грамотність і здорове життѐ.  

Щоб реалізувати головну ідея Нової школи, 21 лятого 2018 року 
Кабінетом міністрів України затверджено Державний стандарт початкової 
освіти *7+. Зокрема, в документі чітко окреслено, що маять знати й уміти 
учні, ідейні засади та принципи освітнього процесу, логіку його організації 
тощо. Користуячись Стандартом, учителі початкової школи можуть 
адаптувати навчальні програми на основі інтеграції предметів. У цьому 
стандарті передбачені ті самі компетентності, що й у законі. Стандарт 
визначаю спільні очікувані результати, ѐкі учень маю досѐгнути за певний 
період. Новий Державний стандарт лише набираю силу, але вже зараз 
питаннѐ про те, ѐкоя буде Нова школа і Новий учитель, ю найбільш 
дискусійними на сторінках освітніх видань, сайтів. 

Окреслимо вимоги до майбутніх учителів початкової школи в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа»; специфіку підготовки 
майбутніх учителів початкової школи в умовах реалізації Концепції «Нова 
українська школа», відповідно до нового закону Про освіту та Державного 
стандарту початкової освіти. 

Аналіз опублікованих праць (О. Нікулочкіна «Розвиток інформаційної 
компетентності вчителѐ початкових класів у системі післѐдипломної 
освіти», 2009 р. *18+, Н. Бібік «Компетенції і компетентність у результатах 
початкової  освіти», 2012 р.) *2+, Л. Біряк «Формуваннѐ комунікативної 
компетентності майбутнього вчителѐ початкових класів у процесі 
професійної підготовки (психолого-дидактичний аспект), 2008 р. *3+, 
І. Дичківська «Інноваційні педагогічні технології, 2015 р. *8+, 
А. Крижановський «Професійна  підготовка майбутніх учителів початкової 
школи в педагогічних коледжах на засадах компетентнісного підходу, 
2016 р. *17+, О. Будник «Теоретичні і методичні засади професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної 
діѐльності», 2016 р. *4+) даю змогу окреслити такі блоки професійної 
підготовки майбутнього вчителѐ початкової школи: соціально-
гуманітарний, психолого-педагогічний, фаховий, особистісно-
оріюнтований, практичний. Прокоментуюмо ці блоки. 

Соціально-гуманітарна підготовка передбачаю поглибленнѐ знань 
студентів із таких напрѐмів: українознавчого, мовознавчого, 
філософського, політологічного, соціального, історичного, економічного, 
екологічного, культурологічного, етико-естетичного, фізкультурно-
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оздоровчого, релігіюзнавчого. Цей блок забезпечую наступність, 
ступеневість і неперервність здобуттѐ освіти впродовж життѐ.  

Психолого-педагогічна підготовка даю змогу оволодіти знаннѐми з 
педагогіки й психології, окресляю функціональне самовизначеннѐ педагога 
в освітньому процесі; знаннѐ про критерії педагогічної дії, взаюмодії, 
процесу; педагогічні здібності ѐк основний показник фахової майстерності; 
рефлексія педагогічних дій на кожному етапі освітнього процесу. Фахова 
(методична) підготовка забезпечую розв’ѐзаннѐ питань набуттѐ студентами 
теоретичних знань зі спеціальності, виробленнѐ практичних умінь і 
навичок, необхідних длѐ реалізації здійсненнѐ професійної діѐльності.   

Практична підготовка маю на меті активізувати теоретичні знаннѐ 
на основі практичного навчаннѐ; формуваннѐ в майбутніх учителів 
початкової школи умінь і навичок практичної діѐльності в навчально-
виховних закладах; розвиток професійних умінь і навичок; оволодіннѐ 
сучасними методами й формами педагогічної діѐльності, новими 
високоідейними формами навчаннѐ; формуваннѐ дослідницького 
підходу до педагогічної діѐльності. 

Практична підготовка здійсняютьсѐ через педагогічні практики. 
Розглѐнемо докладніше понѐттѐ «практика». Термін походить від 
грецького слова «праксис», що в перекладі означаю «діѐннѐ», «активність», 
«діѐльність». Філософи доводѐть, що практика повинна бути відокремлена 
від такої більш широкої категорії, ѐк діѐльність, оскільки діѐльність ю 
практикоя лише тоді, коли в ході її здійсненнѐ народжуятьсѐ знаннѐ або 
перевірѐютьсѐ їхнѐ істинність. Інше визначеннѐ даю О. Абдуліна: «зміст 
педагогічної практики полѐгаю в навчально-виховній роботі з дітьми з 
урахуваннѐм комплексного підходу» *1, с. 105+.  

В «Енциклопедії освіти» *9+ зазначено, що педагогічна практика ю 
обов’ѐзковоя складовоя навчального процесу педагогічних університетів і 
передбачаю професійну підготовку педагогічних кадрів та підвищеннѐ їхньої 
кваліфікації. Основноя метоя педагогічної практики у ВНЗ ю формуваннѐ у 
студентів умінь творчо використовувати в педагогічній діѐльності науково-
теоретичні знаннѐ і практичні навички, набуті у процесі вивченнѐ педаго-
гічних дисциплін; сприѐннѐ оволодіння студентами сучасними формами й 
методами організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах; вихованнѐ в них інтересу до педагогічної роботи, 
формуваннѐ потреб систематично поповнявати свої знаннѐ та творчо 
застосовувати їх у практичній педагогічній діѐльності *9, с. 647].  

Аналіз досліджень за останню десѐтиліттѐ свідчить, що педагогічна 
практика залишаютьсѐ в центрі уваги науковців. Фахівцѐми досліджено 
теоретико-методологічні, історико-педагогічні та науково-методичні засади 
практичної підготовки майбутніх педагогів *6+; визначено й охарактеризовано 
психолого-педагогічні умови вдосконаленнѐ педагогічної практики 
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студентів *13+; науково обґрунтовано соціально-педагогічні аспекти 
професійної діѐльності молодого вчителѐ *21+.  

З оглѐду на сучасні ювроінтеграційні процеси, вимоги до освіти в 
Концепції педагогічної освіти, розробленій Національноя Академіюя 
педагогічних наук України, містѐтьсѐ чіткі і науково обґрунтовані завданнѐ 
педагогічної практики *15+. У цьому документі наголошуютьсѐ, що «практична 
підготовка здійсняютьсѐ через навчальні та фахові педагогічні практики» *23, 
с. 17+. Форма, тривалість і терміни проведеннѐ практики визначаятьсѐ 
окремо длѐ кожної спеціальності з урахуваннѐм особливостей освітньо-
кваліфікаційного рівнѐ ціюї спеціальності й специфіки ВНЗ. 

На основі аналізу нормативних документів *7; 14; 15; 16; 20; 22+, 
наукових досліджень з-поміж основних завдань педагогічної практики 
виділѐюмо завданнѐ: 

- формуваннѐ особистісно-мотиваційної готовності студента до 
роботи вчителѐ початкової школи; виробленнѐ практичних професійних 
умінь і навичок організації освітнього процесу роботи з учнѐми; 
застосуваннѐ на практиці знань, отриманих при вивченні психолого-
педагогічних дисциплін і фахових методик; 

- формуваннѐ у практикантів уміннѐ проводити уроки з 
використаннѐм сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної 
діѐльності; самостійно вивчати та узагальнявати передовий педагогічний 
досвід роботи вчителів. 

Педагогічна практика в Україні, ѐк наголошую академік С. Гончаренко, – 
це обов’ѐзковий складник навчального процесу педагогічних інститутів, 
університетів, училищ, інститутів післѐдипломної педагогічної освіти, ѐкий 
передбачаю професійну підготовку кадрів і підвищеннѐ їхньої кваліфікації *5, 
331+. Учений розглѐдаю педагогічну практику студентів ѐк спосіб вивченнѐ 
навчально-виховного процесу на основі безпосередньої участі в ньому 
практикантів *5 +.  

Наш досвід роботи вчителем початкової школи Комунальної 
установи Сумська загальноосвітнѐ школа І–ІІІ ступенів № 23, м. Суми, 
Сумської області підтверджую: педагогічна практика маю бути спрѐмована 
на формуваннѐ у студентів професійної спрѐмованості та інтересу до 
професійної діѐльності, що ю необхідним компонентом длѐ здійсненнѐ 
успішного освітнього процесу в сучасній школі. Педагогічний досвід 
переконую, що мета і завданнѐ педагогічної практики маять бути 
доповнені, зокрема акцентуваннѐм на педагогіці партнерства. 

Виконуячи дослідну роботу в інституті педагогіки і психології Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, акцентуюмо 
увагу на досвіді українських шкіл. Зазначаюмо, що серед українських шкіл, ѐкі 
з 1 вереснѐ 2017 року апробуять пілотний проект нового державного 
стандарту початкової освіти, чотири – розташовані на Вінниччині. Одна з 
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таких – школа № 25 у Вінниці. 60 першокласників ціюї школи розпочали 
навчатисѐ за новими стандартами навчаннѐ Концепції «Нова українська 
школа». Учні й учителі «перевірѐтимуть на собі» концепція «дослідницького 
та компетентного ставленнѐ до життѐ», представлену Міністерством освіти і 
науки. За словами заступника директора з навчально-виховної роботи 
О. Воложаніної, діти навчаятьсѐ у спеціально облаштованих класах. 
Наприклад, тут ю куточок длѐ відпочинку, невисокі меблі, змінні стенди на 
стінах, а самі стіни – ѐк додатковий простір длѐ творчості дітей. «Під час 
упровадженнѐ інновацій, відповідно до Концепції Нова українська школа, 
діти стали більш розкутими. Вони сміливіше висловляять власні думки. 
Діткам даютьсѐ більше часу длѐ самостійної роботи, а вчитель просто 
керую цим процесом», – ділитьсѐ про враженнѐ від першого місѐцѐ апробації 
стандарту учитель Н. Балан *10+. 

Охарактеризуюмо мету і завданнѐ педагогічної практики в умовах 
реалізації Концепції «Нова українська школа». У документі акцентовано 
увагу на педагогіці партнерства, в основі ѐкої покладено спілкуваннѐ, 
взаюмодіѐ та співпрацѐ між учителем, учнѐми та батьками. Учитель маю 
бути другом, а родина залучена до побудови освітньої траюкторії дитини. 

На основі аналізу програм педагогічних практик у початковій школі 
длѐ студентів спеціальності 013 Початкова освіта *19+ Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського, Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка *20+ дійшли 
висновку, що потрібно формувати у студентів цілісне уѐвленнѐ про 
навчально-виховний комплекс сучасної початкової школи і вчителѐ ѐк 
головного суб’юкта навчально-виховного процесу в початковій школі.  

Викладачі-методисти звертаять увагу студентів на формуваннѐ 
професійного інтересу до педагогічної діѐльності вчителѐ початкової 
школи, створеннѐ у студентів установки на: формуваннѐ професійної 
позиції; вивченнѐ специфіки праці вчителѐ (функції і професійні обов’ѐзки 
педагога початкової школи); стимуляваннѐ потреби у формуванні культури 
педагогічної діѐльності; формуваннѐ вмінь вести записи спостережень, 
оброблѐти, узагальнявати отриману в ході спостережень інформація, 
повно і правильно відображати її в щоденнику практики; розвиток потреби 
в самопізнанні й самовдосконаленні; формуваннѐ вмінь спостереженнѐ, 
аналізу та оцінки навчально-виховного процесу в початковій школі, його 
відповідності програмним вимогам; оволодіннѐ студентами засобами 
елементарної діагностики особистості та діѐльності вчителѐ, 
індивідуальних особливостей дитини та класу загалом.  

Зупинимосѐ детальніше на програмі педагогічної практики Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. На 
навчальну практику відводѐть 54 години/1,5 кредити ЕСТS. Навчальна 
програма містить 2 змістові модулі. Навчальну практику проводѐть на 
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3 курсі (2 семестр, 3 тижні). Студентів розподілѐять у групи (4–5 осіб). 
Перебуваячи щоднѐ у школі не менше 6 годин, студенти виконуять 
завданнѐ, передбачені програмоя практики. Кожний студент, керуячись 
завданнѐми і змістом практики, веде педагогічний щоденник, у ѐкому 
фіксую результати виконаннѐ завдань, аналізую роботу вчителів і своя 
власну, активно допомагаю вчителя. 

Важливоя вимогоя підготовки майбутніх учителів початкової школи 
до педагогічної практики ю їх вільне володіннѐ державноя українськоя 
мовоя. Педагог, писав відомий дослідник ХІХ ст. К. Ушинський, маю бути 
освіченим, знати своя справу, бути завжди зацікавленим у вдосконаленні 
своїх знань і педагогічної майстерності; повинен володіти педагогічним 
тактом, чітко уѐвлѐти мету своюї діѐльності. І головне, педагог, за глибоким 
переконаннѐм ученого, повинен лябити своя професія, з почуттѐм 
відповідальності ставитисѐ до високого покликаннѐ педагога *23, 338+.  

Значноя міроя компетентність у володінні державноя мовоя забез-
печуютьсѐ мовно-методичними навчальними дисциплінами, що ю невід’юм-
ним складником професійної підготовки. Зокрема курс «Методика навчаннѐ 
української мови та літературного читаннѐ» посідаю важливе місце серед 
навчальних дисциплін, ѐкі забезпечуять вищу педагогічну освіту, оскільки 
рідна мова й читаннѐ ю невичерпним джерелом знань, важливим засобом 
духовного, емоційного та розумового розвитку учнів початкових класів.  

Проаналізуюмо робочу програму «Методика навчаннѐ української мови 
та літературного читаннѐ» нормативної навчальної дисципліни освітньо-
кваліфікаційного рівнѐ підготовки бакалавра напрѐму підготовки 6.010102 
«Початкова освіта» *22+ Східноювропейського національного університету 
імені Лесі Українки. Згідно з програмоя, мета занѐть – опануваннѐ 
майбутніми вчителѐми знань шкільних програм і підручників з української 
мови та літературного читаннѐ, розуміннѐ  закономірностей формуваннѐ  
знань, умінь і навичок молодших школѐрів з мови та літературного читаннѐ, 
оволодіннѐ студентами методикоя формуваннѐ в учнів системи початкових 
уѐвлень і понѐть із фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису; 
прийомами ознайомленнѐ школѐрів із найважливішими нормами 
української літературної вимови та правопису і формуваннѐ їхньої 
мовленнювої культури, опануваннѐ студентами методикоя формуваннѐ в 
молодших школѐрів повноцінної навички читаннѐ, здатністя аналізувати 
різні за жанрами літературні твори та виховувати в молодших школѐрів 
загальнолядські цінності засобами художнього слова.  

Укладаячи програму з курсу «Методика навчаннѐ української мови 
та літературного читаннѐ», вважаюмо за доцільне враховувати Концепція 
«Нова українська школа» та Державний стандарт початкової освіти, 
потребу таких завдань, ѐк формуваннѐ комунікативної та читацької 
компетентності; вихованнѐ свідомого громадѐнина України; втіленнѐ 
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нових методичних ідей у вивченнѐ рідної словесності; використаннѐ 
загальнодидактичних та лінгвометодичних принципів навчаннѐ української 
мови; форми організації навчальної діѐльності учнів на уроці: фронтальна, 
індивідуальна, групова навчальна діѐльність. 

Готуячи студентів до проектуваннѐ уроків, акцентуюмо увагу на методи 
навчаннѐ української мови: поѐснявально-ілястративний, репродуктивний, 
проблемний, частково пошуковий, дослідницький, серед дидактичних 
засобів навчаннѐ – слово вчителѐ, навчально-методичний комплекс та 
різноманітні технічні  засоби: додаткові дидактичні засоби: роздавальний та 
демонстраційний матеріал; інтерактивні технології навчаннѐ літератури на 
уроках літературного читаннѐ в початковій школі; організаціѐ проектної 
діѐльності молодших школѐрів із літературного читаннѐ; індивідуально-
диференційоване навчаннѐ на уроках літературного читаннѐ. Методи й 
форми роботи маять допомогти урізноманітнити уроки української мови і 
літературного читаннѐ в початковій школі. 

Висновки. Отже, проведений аналіз законодавчих документів і 
наукових джерел даю підстави зробити такі висновки. Метоя нової школи ю 
здатність забезпечити гармонійний розвиток дитини; це не тільки знаннѐ, 
це вміннѐ їх використовувати длѐ власних індивідуальних і професійних 
завдань. А ще – це ставленнѐ й цінності, а також уміннѐ з позиції цих 
цінностей критично переосмислити інформація. Щоб збудувати таку 
школи, треба перепідготувати вчителів початкових класів. Працявати за 
новим Державним стандартом початкової освіти, що визначаю основні 
засади й підходи до навчаннѐ в початковій школі, а також вимоги до 
обов’ѐзкових компетентностей та результатів навчаннѐ здобувача освіти. 

Педагогічна практика маю відповідати вимогам Концепції «Нова 
українська школа». На основі аналізу нормативних документів, наукових 
досліджень з-поміж основних завдань педагогічної практики виділѐюмо 
завданнѐ формуваннѐ особистісно-мотиваційної готовності студента до 
роботи вчителѐ початкової школи; виробленнѐ практичних професійних 
умінь і навичок організації освітнього процесу роботи з учнѐми; застосуваннѐ 
на практиці знань, отриманих при вивченні психолого-педагогічних 
дисциплін і фахових методик; формуваннѐ вмінь проводити уроки з 
використаннѐм сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної 
діѐльності; самостійно вивчати та узагальнявати передовий педагогічний 
досвід роботи вчителів. 

Майбутнiй учитель початкових класів повинен бути готовим до 
практичної дiѐльностi в умовах сучасних освітніх реформ. Укладаячи 
програму курсу «Методика  навчаннѐ української мови та літературного 
читаннѐ», враховуюмо потребу таких компетентностей, ѐк формуваннѐ 
комунікативної та читацької компетентності.  
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Педагогічна практика ю обов’ѐзковоя складовоя підготовки 
майбутніх учителів початкової школи з курсу «Методика навчаннѐ 
української мови та літературного читаннѐ». Основноя її метоя ю 
практичне засвоюннѐ майбутніх фахівців закономірностей і принципів 
педагогічної діѐльності. Саме у процесі педагогічної практики майбутні 
вчителі початкової школи можуть визначитисѐ у правильності вибору 
професії педагога, переконатисѐ у важливості володіннѐ теоріюя та 
практикоя освітнього процесу. 

Перспективою наших подальших розвідок ю теоретичне 
обґрунтуваннѐ педагогічної практики ѐк чинника ефективної професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи. 
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РЕЗЯМЕ 

Дихныч Екатерина. Педагогическаѐ практика будущих учителей начальной 
школы в условиѐх реализации Концепции Новой украинской школы.  

Определены цели и основные задачи педагогической практики в 
профессиональной подготовке будущих учителей начальной школы в соответствии с 
Концепцией «Новаѐ украинскаѐ школа», Государственным стандартом начального 
образованиѐ. Определено, что педагогическаѐ практика ѐвлѐетсѐ обѐзательной сос-
тавлѐящей профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы. Оха-
рактеризован педагогический опыт общеобразовательных школ, учреждений высшего 
педагогического образованиѐ с целья усовершенствованиѐ культурно-методического 
курса как неотъемлемого компонента подготовки к педагогической практике. 

Ключевые слова: педагогическаѐ практика, будущий учитель начальной 
школы, профессиональнаѐ подготовка, Концепциѐ «Новаѐ украинскаѐ школа», 
ѐзыково-методический курс. 

 
SUMMARY 

Dikhnych Kateryna. Pedagogical practice of the future primary school teachers in the 
context of the Concept of New Ukrainian School. 

Introduction. Pedagogical practice plays an important role in the preparation of the 
future teachers of primary school, provides a closer combination of theoretical training with 
practical professional activities, helps to adapt to the specific conditions of professional 
duties, creates professional situations for practical application of theoretical knowledge, 
promotes formation and development of the pedagogical erudition, intuition, ability to 
improvise, pedagogical optimism and reflection. The new school needs improvement of 
professional training, in particular preparation for pedagogical practice in primary school. 

The aim of the article is to outline some aspects of the preparation of the future 
primary school teachers for pedagogical practice in primary school in the context of the 
implementation of the Concept of “New Ukrainian School”. 

Research methods: analysis and generalization of legislative documents, scientific 
sources; studying pedagogical experience of schools. 

Research results. The author has outlined and characterized the following blocks of 
professional training of the future primary school teacher: social-humanitarian, 
psychological-pedagogical, professional, personality-oriented, practical. 

On the basis of the normative documents analysis, the main tasks of the pedagogical 
practice have been distinguished: formation of the student’s personality-motivational 
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readiness for work as a primary school teacher; development of practical skills and skills in 
organizing the educational process of working with students; application in practice of 
knowledge obtained in the study of psychological-pedagogical disciplines and professional 
techniques; formation of skills to conduct lessons using modern methods and techniques of 
educational-cognitive activity; study independently and generalize the advanced pedagogical 
experience of teachers. 

Conclusions. Pedagogical practice is an obligatory part of the preparation of the 
future primary school teachers for the course “Methodology of teaching Ukrainian language 
and literary reading”. In the process of pedagogical practice future primary school teachers 
may master the theory and practice of the educational process. 

Key words: pedagogical practice, future primary school teacher, professional training, 
Concept of “New Ukrainian school”, language and methodology course. 
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІа ЗАБЕЗПЕЧЕННа аКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 

ІСТОРІа І СУЧАСНІСТЬ 
 
У статті розглѐдаютьсѐ проблема інтернаціоналізації забезпеченнѐ ѐкості 

вищої освіти (ЗЯВО) в Україні. Мета дослідженнѐ полѐгаю в аналізі й узагальненні 
шлѐхів та підходів до інтернаціоналізації ЗЯВО в Україні в контексті історичного 
дискурсу. Длѐ реалізації поставленої мети було використано методи 
ретроспективного, системно-логічного, структурно-функціонального аналізу. 
Результатами проведеного дослідженнѐ стало обґрунтуваннѐ авторської 
періодизації розвитку інтернаціоналізації ЗЯВО в Україні,  визначеннѐ провідних 
тенденцій досліджуваного процесу на кожному з виокремлених етапів. Практичне 
значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю у використанні його теоретичних положень та 
висновків при розробці національних, регіональних, інституційних стратегій 
розвитку ЗЯВО в Україні, у викладанні навчального курсу з педагогіки вищої школи у 
процесі підготовки магістрів у закладах педагогічної освіти.  

Ключові слова: інтернаціоналізаціѐ, вища освіта, ѐкість вищої освіти, ґенеза, 
законодавство, Болонський процес, Європейський простір вищої освіти, університет, 
Україна. 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізаційних процесів, що 
відбуваятьсѐ у світовому освітньому просторі, переходу до суспільства знань 
вища освіта перетворяютьсѐ на діювий механізм конкурентоспроможності 
держави. Водночас розбудова світового освітнього простору, виникненнѐ 
транснаціональної освіти, транскордонна інтелектуальна експансіѐ, 
загостреннѐ конкуренції на міжнародному ринку праці зумовляять стрімку 
інтернаціоналізація вищої освіти. На думку експертів з проблем розвитку 




