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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ  
В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Анотація. Метою статті є аналіз стану проведення різних видів практики в закла-
дах вищої освіти за результатами опитування викладачів, керівників практик, вико-
наного співробітниками відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені 
Івана Зязюна НАПН України у 2020–2021 рр. У ході дослідження було використано такі 
методи: опитування, системного аналізу та узагальнення. Доведено, що основною 
проблемою проведення різних видів практик у закладах вищої педагогічної освіти є 
суперечність, зумовлена наявністю задекларованих у законодавчо-нормативних  
документах якісних змін у педагогічній освіті, зокрема в процесі організації практик, 
і водночас неефективністю практичної підготовки (через відсутність належного 
фінансування, дискретність педагогічного партнерства, брак ресурсів для проведен-
ня практик в умовах змішаного й дистанційного навчання тощо). Результати опиту-
вання засвідчили, що викладачі усвідомлюють потребу у внесенніякісних змін у прове-
дення практик, таких як створення якісного науково-методичного забезпечення про-
ведення практик; налагодження стійкого взаємозв’язку з освітніми закладами; роз-
роблення віртуальних ресурсів з організації практики; використання результатів 
практик у дослідницькій роботі, створенні бази даних; структурування змісту прак-
тик на міждисциплінарних засадах; налагодження ефективного партнерства між 
керівництвом закладів вищої педагогічної чи фахової передвищої освіти, закладами 
освіти та іншими стейкхолдерами; доцільність взаємодії з науковими установами. 
Запропоновано шляхи подолання сучасних викликів практичної підготовки майбут-
ніх учителів.
Ключові слова: практика, практична підготовка, заклад вищої педагогічної освіти, 
виклики, опитування.
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У контексті імплементації Стан-
дартів і рекомендацій щодо забез-
печення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (2015) актуа-
лізується проблема підвищення яко-
сті підготовки майбутніх фахівців 
педагогічного фаху в закладах вищої 
педагогічної освіти на всіх освітніх 
рівнях. Нині в українській освіті від-
буваються трансформаційні зміни в 
підготовці педагогічних кадрів, що 
зумовлено як євроінтеграційним 
вектором поступу вищої освіти за-
галом та педагогічної зокрема, так і 
державною потребою в забезпеченні 
закладів освіти висококваліфікова-
ними, професійно-компетентними 
педагогами, що здатні здійснювати 
відповідні якісні зміни на власне дер-
жавному, регіональному й локаль-
ному рівнях. Таких педагогів мають 
готувати заклади вищої та фахової 
передвищої освіти, тому актуалізу-
ється проблема підвищення якості 
саме практичної підготовки педаго-
гів на бакалаврському, магістерсько-
му, докторському рівнях. 

Основним викликом проведен-
ня різних видів практик у закладах 
вищої педагогічної освіти є супереч-
ність, зумовлена наявністю задекла-
рованих у законодавчо-нормативних 
документах якісних змін у педагогіч-
ній освіті (закони України «Про вищу 
освіту» (2014), «Про освіту» (2017), 
Концепція розвитку педагогічної 
освіти в Україні (2018)), у т. ч. у про-
цесі організації практик, і водночас 
неефективністю практичної підго-
товки, що пов’язана з відсутністю на-
лежного фінансування, дискретністю 
педагогічного партнерства, браком 
ресурсів для проведення практик в 
умовах змішаного й дистанційного 
навчання тощо. Зокрема, державна 

політика у сфері вищої освіти ґрунту-
ється на таких принципах: сприяння 
сталому розвитку суспільства шля-
хом підготовки конкурентоспромож-
ного людського капіталу та створен-
ня умов для освіти протягом життя; 
доступності вищої освіти; міжнарод-
ної інтеграції та інтеграції системи 
вищої освіти України в Європейській 
простір вищої освіти за умови збере-
ження й розвитку досягнень і про-
гресивних традицій національної 
вищої школи; державної підтримки 
підготовки фахівців із вищою осві-
тою для пріоритетних галузей еко-
номічної діяльності, напрямів фунда-
ментальних та прикладних наукових 
досліджень, науково-педагогічної, 
мистецької й педагогічної діяльно-
сті [1]; забезпечення та реалізації 
освітнього процесу, що гарантує здо-
буття особами якісної освіти й від-
повідає вимогам, встановленим за-
конодавством про надання освітніх 
послуг [2]; модернізації педагогічної 
освіти (шляхом професійного відбо-
ру), стандартів освіти, її структури і 
змісту тощо [3]. Окреслені виклики 
практичної підготовки майбутніх пе-
дагогів на різних рівнях потребують 
узагальнення з метою їх поступового 
подолання й реагування з боку мене-
джерів освіти, гарантів освітніх про-
грам, груп забезпечення якості підго-
товки педагогічних кадрів на різних 
освітніх рівнях.

Наразі проблеми якості педаго-
гічної освіти досліджують Н. Лаза-
ренко [4], В. Луговий [5], Н. Ничкало, 
Л. Лук’янова [6] та ін. У їхніх працях 
особливу увагу приділено змісту й 
методичним засадам організації різ-
них видів практики, упровадженню 
певної моделі практичної підготовки 
вчителя з урахуванням зарубіжного 
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досвіду. Водночас проблема прове-
дення практик на різних освітніх 
рівнях потребує поглибленого ана-
лізу, що уможливить проєктування 
подальших векторів оновлення їх 
змісту, форм, методів, технологій у 
сучасних реаліях.

Актуалізується питання модерні-
зації в педагогічній освіті, зокрема 
розбудови інноваційного освітнього 
середовища в закладах вищої педа-
гогічної освіти, створення умов для 
інтерактивного навчання за допо-
могою різних технологій, насампе-
ред інформаційно-комунікаційних і 
мережевих. Модернізаційні процеси 
в підготовці сучасного вчителя спри-
чинені соціально-економічними ви-
кликами, що продукуються на рівні 
світу, європейських країн, держави 
та пов’язані з необхідністю опрацю-
вання, передання, використання ін-
формації за допомогою різних засо-
бів [7, с. 156].

Аналіз зарубіжного досвіду по-
казав, що важливе місце в професій-
но-педагогічній підготовці західноєв-
ропейських студентів посідає практи-
ка, на яку відводиться більш ніж 50 % 
освітньої програми. Практична скла-
дова підготовки вчителів у закладах 
вищої освіти спрямована на розвиток 
фахових компетентностей – педаго-
гічної, психологічної, соціокультурної, 
комунікативної та ін. [4, с. 98].

Мета статті – охарактеризувати 
стан проведення різних видів прак-
тики в закладах вищої освіти за ре-
зультатами опитування викладачів, 
керівників практик у 2020–2021 рр.; 
окреслити сучасні виклики в органі-
зації практичної підготовки майбут-
ніх педагогів на бакалаврському, ма-
гістерському та докторському освіт-
ніх рівнях.

Педагогічна практика є важливою 
складовою професійної підготовки 
майбутніх педагогів, у процесі якої 
студенти мають можливість закріпи-
ти знання, здобуті в процесі навчан-
ня, проявити свої особистісні риси, 
удосконалити набуті вміння й нави-
чки в реаліях освітнього процесу. Си-
стема педагогічної практики студен-
тів в умовах ступеневої освіти залеж-
но від освітньої програми передбачає 
проходження різних видів практики: 
навчальної (екскурсійна, ознайом-
лювальна, для отримання первинних 
професійних умінь і навичок тощо); 
виробничої (технологічна, педаго-
гічна, науково-дослідна, педагогічна, 
викладацька, асистентська, науко-
во-виробнича, переддипломна та ін.); 
магістерської (асистентська, науко-
во-дослідна). На кожному з етапів 
педагогічної практики відбувається 
формування професійної компетент-
ності та педагогічної майстерності 
майбутнього педагога [8, с. 200].

На основі аналізу законодав-
чо-нормативних документів з’ясова-
но, що обсяг безперервної педагогіч-
ної практики має становити мінімум 
30 кредитів ЄКТС обов’язкової ча-
стини бакалаврських програм (по-
чинаючи з першого року навчання 
в різних закладах освіти й на різних 
курсах) та щонайменше 30 креди-
тів (включно з магістерським дослі-
дженням) у межах обов’язкової ча-
стини магістерських програм. Прак-
тична педагогічна діяльність здобу-
вача вищої або фахової передвищої 
педагогічної освіти під час навчання 
може бути зарахована як практична 
підготовка [1]. На думку Н. Ничкало, 
Л. Лук’янової, С. Хомич, «наразі у під-
готовці вчителя педагогічна практи-
ка здійснюється за паралельною мо-
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деллю; зміст та організація практич-
ної підготовки передбачає одночасне 
опанування теоретичного матеріалу 
і набуття практичного досвіду, по-
чинаючи з ІІ–ІІІ курсів бакалаврату. 
Таку ідею можливо зреалізувати за 
умови достатньої матеріально-тех-
нічної бази, належного фінансуван-
ня організації тривалої практичної 
підготовки, що є прерогативою ав-
тономного функціонування закладу 
освіти» [6, с. 23].

У 2020–2021 рр. науковцями від-
ділу змісту і технологій педагогічної 
освіти Інституту педагогічної освіти 
і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України проведено онлайн-о-
питування викладачів закладів фа-
хової передвищої та вищої освіти, ме-
тодистів, керівників практик (усього 
взяло участь 85 осіб). 95 % опита-
них безпосередньо беруть участь у 
проведенні різних видів практик на 
бакалаврському й магістерському 
рівнях вищої освіти. Викладачі за-
значили, що в закладах вищої освіти 
різних регіонів відповідно до освіт-
ніх програм підготовки найбільше 
кредитів відведено на виробничу 
(педагогічну) практику, яка прово-
диться в закладах середньої освіти, 
та на науково-дослідну практику на 
магістерському рівні. Чимало опи-
таних (73 %) підтвердили, що в за-
кладах освіти існують певні традиції 
щодо практики: уніфіковано зміст її 
проведення відповідно до програм, 
налагоджено партнерство з певними 
закладами середньої освіти, вико-
ристовуються розроблені методичні 
рекомендації з їх проведення впро-
довж тривалого періоду, звітування 
за результатами проходження прак-
тик відбувається у формі конферен-
цій тощо. 

Респонденти (81 %) наголоси-
ли на необхідності впровадження 
інновацій у практичну підготовку 
майбутніх учителів у зв’язку з про-
ходженням на сучасному етапі акре-
дитації освітніх програм підготовки 
майбутніх учителів на бакалаврсько-
му й магістерському рівнях, каран-
тинними умовами проведення прак-
тик, що передбачає дистанційну чи 
змішану форму їх організації. Серед 
основних труднощів педагоги назва-
ли організаційні (29 %), психологічні 
(18 %); фінансові (43 %), інші (10 %), 
у т. ч. слабку мотивацію щодо забез-
печення ефективності проведення 
практик, несистемність виконання їх 
програм. 

Більшість керівників практик, ви-
кладачів зауважили, що існує пробле-
ма навчально-методичного забезпе-
чення організації різних видів прак-
тики (81 %), отже, є потреба у ство-
ренні електронних ресурсів щодо 
проведення практики в закладах ви-
щої педагогічної освіти (77 %). Окрім 
того, необхідно створити реальні або 
віртуальні фонди за результатами 
проходження практики студентами 
в закладах вищої педагогічної освіти, 
що дасть змогу використовувати на-
бутий емпіричний матеріал у процесі 
дослідницької роботи, формування 
ресурсів для проходження практики, 
створювати алгоритми аналізу зі-
браної інформації тощо. 

Викладачі зробили акцент на не-
обхідності зміни змісту проведення 
практик у закладах вищої педагогіч-
ної освіти (67 %) та форм, методів і 
технологій їх організації (87 %). Рес-
понденти підтвердили, що навчаль-
ними планами підготовки майбут-
ніх учителів передбачено достатню 
кількість кредитів на проведення 
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практик, однак найчастіше їх вико-
ристання є недоцільним і характери-
зується певною імітаційністю, непро-
дуктивністю. Педагоги констатували 
(89 %), що в умовах дистанційного 
навчання проведення практик є 
неефективним, неорганізованим та 
потребує значних витрат часу, ре-
сурсів, засобів. Відповідно, є потреба 
в науково-методичному супроводі 
проведення різних видів практик у 
співпраці з науковцями (74 %), що 
сприятиме істотному підвищенню 
науковості програм практик, іннова-
ційності їх змісту, оптимізації форм і 
методів організації практичної під-
готовки. Більшість керівників прак-
тики усвідомлюють необхідність 
вивчення досвіду вітчизняних і зару-
біжних університетів, інших закладів 
освіти задля вдосконалення змісту, 
форм та методів проведення практик 
у сучасних умовах (69 %).

З метою з’ясування проблем про-
ведення фахової практики в процесі 
підготовки майбутніх викладачів у 
закладах вищої педагогічної освіти 
було здійснено анкетування керів-
ників фахових практик магістрантів 
у педагогічних університетах в Укра-
їні. Відповідаючи на запитання «Чи є 
у Вашому закладі освіти певні тради-
ції проведення практики у підготов-
ці майбутніх учителів?», більшість 
викладачів підтвердила, що під час 
здобуття освітнього рівня «магістр» 
реалізується один із принципів нав-
чання – єдність теорії та практики. 
Практика є об’єднуючою ланкою між 
теоретичними навичками й само-
стійною апробацією знань, які сприя-
ють адаптації студентів-магістрантів 
до педагогічної діяльності у вищій 
школі. У ході практики вони вико-
нують усі види та функції професій-

ної діяльності. У кожному закладі є 
власні напрацьовані форми, методи, 
технології проведення фахової прак-
тики відповідно до основних напря-
мів фахової підготовки майбутнього 
викладача, що сприяють здобуттю 
знань, джерелом яких є власна діяль-
ність магістрантів, тобто емпірич-
них, практичних знань, що отримані 
з особистого досвіду в ході педагогіч-
ної практики. На думку викладачів, 
інтеграція загальної й професійної 
освіти магістрів на базі педагогічної 
діяльності значно підвищує мотива-
цію до здобуття знань і формування 
відповідних фахових компетенцій.

Відповідаючи на запитання «Чи 
спостерігаються у Вашому закладі 
певні інновації проведення практики 
у підготовці майбутніх викладачів?», 
респонденти зауважили, що в кожно-
му закладі вищої педагогічної освіти, 
незважаючи на відсутність держав-
ного стандарту підготовки магістрів, 
розроблено власну освітньо-профе-
сійну програму підготовки майбут-
ніх викладачів у закладах освіти ІІ–
ІV рівнів акредитації, у рамках якої 
застосовуються авторські інновацій-
ні технології проведення фахових 
практик магістрів.

Цікавими виявилися відповіді на 
запитання: «Які труднощі виника-
ють у керівників практики під час її 
проведення?», «Чи існує проблема 
навчально-методичного забезпечен-
ня організації різних видів практи-
ки?», «Чи є потреба створення елек-
тронних ресурсів щодо проведення 
практики у закладах вищої педаго-
гічної освіти?». Зокрема, на думку 
викладачів, для якісного виконання 
практичних завдань бракує техно-
логічного стилю як фактора стабіль-
ності отримання об’єктивних, під-
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тверджених практичним досвідом 
результатів. Елементи технологізації 
як системної сукупності й функціо-
нування особистісних та інструмен-
тальних засобів, що використову-
ються для досягнення педагогічних 
цілей, виявляються в неухильному 
дотриманні змісту й послідовності 
етапів діяльності, у певному алгорит-
мі впровадження нововведень, на-
дійному та гарантованому результа-
ті тощо. На переконання викладачів, 
такі аспекти педагогічної діяльності, 
як алгоритмізація й інструменталь-
ність, сприяють активнішому форму-
ванню професійних умінь у здатно-
сті приймати самостійні педагогічні 
рішення, чітко визначати мету та 
завдання, інтенсивно подавати ма-
теріал, здійснювати самоконтроль і 
самокорекцію. Викладачі вважають, 
що серед умов, за якими може відбу-
ватися продуктивна підготовка фа-
хівців у сфері освіти, домінують воло-
діння оригінальними педагогічними 
техніками, здатність до педагогічної 
імпровізації в нестандартних ситуа-
ціях, а також до саморозвитку та са-
мовизначення з урахуванням факто-
ра мінливості освітніх обставин.

Серйозним недоліком педаго-
гічної роботи викладачів досі зали-
шається неналежне навчально-ме-
тодичне забезпечення організації 
різних видів практики. Зокрема, 
студентам і викладачам бракує ін-
структивної літератури з організації 
самостійної роботи студентів щодо 
планування та проведення фахової 
практики. Є нагальна потреба в роз-
робленні сучасних технологій, форм 
і методів проведення фахової прак-
тики магістрантів, спрямованих на 
діалогічні стратегії міжособистісно-
го спілкування учасників освітнього 

процесу, оволодіння студентами мо-
більною системою методичних знань 
і фахових умінь; на розвиток непо-
вторних індивідуальних рис педаго-
га, професійне самовдосконалення 
та самоорганізацію в контекстному 
полі наскрізного розвитку професій-
них компетентностей майбутніх ви-
кладачів. На думку викладачів, наразі 
недостатньою мірою застосовуються 
мультимедійні технології та сучасні 
наочні засоби навчання (електронна 
дошка, синтезатор, електронний під-
ручник, навчальні комп’ютерні про-
грами, у т. ч. ігрові). 

Водночас технологічність дій ви-
кладачів не може повністю задоволь-
нити потребу в живому людському 
спілкуванні, міжособистісній кому-
нікації. Тому велику увагу до питань 
забезпечення персоналізації учасни-
ків педагогічної взаємодії незмінно 
привертає особистісна орієнтова-
ність освітнього процесу як фактор 
практичної підготовки майбутніх 
викладачів. Ефективне розв’язання 
цієї проблеми можливе в разі враху-
вання індивідуальних особливостей 
кожного на основі принципів приро-
довідповідності й самореалізації.

Візуалізуємо результати опиту-
вання з урахуванням основних ви-
кликів у процесі організації практич-
ної підготовки майбутніх педагогів 
на різних освітніх рівнях. Відповіда-
ючи на запитання «Які труднощі ви-
никають у керівників практики під 
час її проведення?», більшість викла-
дачів назвали організаційні та фінан-
сові проблеми (рис. 1).

Відповіді на запитання «Чи існує 
проблема навчально-методичного 
забезпечення організації різних ви-
дів практики?» показали, що 34,1 % 
викладачів, керівників практик усві-
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домлюють необхідність оновлення 
навчально-методичного супроводу 
їх проведення, що свідчить про їхню 
недостатньо цілісну позицію, адже в 
умовах змішаного й дистанційного 
навчання впродовж 2020–2021 рр. 
назріла потреба в оновленні супро-
відних навчально-методичних праць.

На запитання «Чи є потреба ство-
рення електронних ресурсів щодо 
проведення практики у закладах 
фахової передвищої і вищої педаго-
гічної освіти?» ствердно відповіли 
88,6 % респондентів, що вже част-
ково суперечить відповіді на попе-
реднє запитання (адже майже 66 % 

не вважають за необхідне оновлення 
навчально-методичного забезпечен-
ня для практичної підготовки). Вод-
ночас потребу в розробленні елек-
тронних ресурсів можна пояснити 
проблемами, що виникли в умовах 
змішаного й дистанційного навчан-
ня (рис. 2).

Становлять інтерес відповіді на 
запитання «Чи є необхідність ство-
рення реальних або віртуальних фо-
ндів за результатами проведення 
практик студентами у закладах фа-
хової передвищої і вищої педагогіч-
ної освіти?». Більшість викладачів 
(77 %) усвідомлює цінність форму-

Рис. 1. Труднощі в проведенні практик у закладах вищої педагогічної освіти, %
Побудовано авторами за результатами опитування.
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Рис. 2. Потреба у створенні електронних ресурсів щодо проведення практики  
в закладах фахової передвищої та вищої педагогічної освіти, %
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вання таких фондів за результатами 
практик, що уможливлює викори-
стання відповідних матеріалів під 
час написання кваліфікаційних робіт, 
створення віртуальних навчальних 
лабораторій тощо (рис. 3).

Серед відповідей респондентів на 
запитання «Чи потрібно змінювати 
зміст проведення практик у закладах 
фахової передвищої і вищої педаго-
гічної освіти?» переважали ствердні 
(50 %); інші їх варіанти (13,56 %), за 
винятком заперечних (36,4 %), мі-

стили трактування на кшталт «онов-
лювати зміст», «додавати до бази», 
«потрібно оновлювати періодично», 
«додавати елементи дистанційного 
навчання», «оновлювати при потре-
бі змін в освітній програмі», «онов-
лювати поступово, використовуючи 
інтерактивні форми і методи» та ін. 
(рис. 4). 

Аналіз відповідей на запитання 
«Чи потрібно змінювати форми, ме-
тоди і технології проведення прак-
тики у закладах фахової передвищої 

Рис. 3. Необхідність створення реальних або віртуальних фондів  
за результатами проведення практик студентами в закладах фахової передвищої 

та вищої педагогічної освіти, %
Побудовано авторами за результатами опитування.
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Рис. 4. Потреба в оновленні змісту проведення практик у закладах фахової 
передвищої та вищої педагогічної освіти, %

Побудовано авторами за результатами опитування.
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і вищої педагогічної освіти?» засвід-
чив, що 75 % викладачів, керівників 
практик усвідомлюють потребу в 
оновленні форм, методів і техноло-
гій у процесі практичної підготовки; 
інші викладачі підкреслили необ-
хідність оновлення відповідного ін-
струментарію з коментарями типу 
«при оновленні потрібно врахову-
вати специфіку онлайн-навчання», 
«варто розширювати спектр мето-
дів практичної підготовки», «онов-
лення змісту передбачає оновлення 
форм і методів» (усього 11,4 %, тоб-

то в сукупності 86,4 % опитаних) 
(рис. 5).

Під час опитування було важливо 
з’ясувати, чи вважають викладачі, ке-
рівники практик процес практичної 
підготовки в умовах дистанційного 
навчання ефективним (рис. 6). На пи-
тання «Чи ефективним є проведен-
ня практик в умовах дистанційного 
навчання?» 75 % респондентів дали 
заперечну відповідь, що підтвер-
джує актуальність оновлення змісту 
практик, пошуку оптимальних форм 
і методів їх проходження в умовах 

Рис. 5. Потреба в оновленні форм, методів, технологій проведення практик  
у закладах фахової передвищої та вищої педагогічної освіти, %

Побудовано авторами за результатами опитування.
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дистанційного й змішаного навчан-
ня, підвищення рівня цифрової ком-
петентності викладачів, керівників 
практик із метою продуктивної орга-
нізації практичної підготовки тощо.

На питання «Чи є потреба науко-
во-методичного супроводу прове-
дення різних видів практики у співп-
раці з науковцями?» більшість рес-
пондентів (86,4 %) відповіла стверд-
но, 6 % опитаних теж відзначили 
наявність такої потреби, наголошу-
ючи на доцільності партнерської вза-
ємодії, особливо з метою проведен-
ня науково-дослідної практики на 
магістерському освітньому рівні. На 
жаль, 4,6 % не вважають проведення 
практик шляхом взаємодії з науков-
цями перспективним (рис. 7).

Показово, що, згідно з результата-
ми опитування, більшість виклада-
чів, керівників практик переконані в 
доцільності вивчення досвіду укра-
їнських і зарубіжних університетів, 
інших закладів освіти задля вдоско-
налення змісту, форм та методів про-
ведення практик у сучасних умовах. 

З метою вдосконалення змісту 
й методичних засад проведення 

практик на бакалаврському рівні в 
закладах вищої педагогічної освіти 
визначено такі педагогічні умови: 
активізація партнерства закладів 
вищої педагогічної освіти, наукових 
установ і закладів середньої освіти, 
що уможливить використання ре-
сурсів у поєднанні найкращих до-
слідницьких та освітніх практик; 
формування мотивації майбутнього 
педагога до набуття теоретичних 
знань і вмінь, самоосвіти й самови-
ховання, підтримка зацікавленості 
студентів у практичній діяльності 
шляхом використання практикоорі-
єнтованих форм і методів навчання; 
створення позитивного психологіч-
ного клімату під час проходження 
педагогічної практики; розроблення 
й адаптація діагностичного інстру-
ментарію щодо вивчення психологіч-
них особливостей учня та учнівсько-
го колективу; застосування під час 
практики активних методів, форм 
навчання (дискусії, рольові ігри, ко-
мунікативні тренінги, діалогічні ме-
тоди професійної комунікації, творчі 
й дослідницькі завдання, практику-
ми тощо).

Рис. 7. Потреба в науково-методичному супроводі проведення різних видів 
практики у співпраці з науковцями, %

Побудовано авторами за результатами опитування.
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Педагогічними умовами, які за-
безпечують підвищення ефектив-
ності проведення практики на ма-
гістерському рівні, є: активізація 
мотивації майбутніх викладачів до 
набуття теоретичних знань і прак-
тичних умінь фахової педагогічної 
діяльності в закладах вищої освіти; 
залучення магістрантів до вивчен-
ня передового досвіду педагогічної 
діяльності викладачів педагогічних 
університетів України та зарубіжних 
країн; створення якісного методич-
ного забезпечення процесу практич-
ної підготовки магістрів (викори-
стання активних інноваційних форм 
і методів навчання та розроблення й 
упровадження в освітній процес но-
вих форм, методів, авторських педа-
гогічних технологій); діагностування 
кожного етапу фахової (спеціалізова-
ної) практики на основі самодіагнос-
тики суб’єктів освітнього процесу в 
закладах вищої педагогічної освіти.

З метою удосконалення змісту й 
методики проведення викладацької 
практики на докторському рівні до-
цільно забезпечити такі педагогічні 
умови: створення нормативно-регу-
лятивної бази та науково-методич-
ного супроводу проведення виклада-
цької практики в межах закладу ви-
щої освіти чи наукової установи, де 
здійснюється підготовка майбутніх 
докторів філософії, з урахуванням 
фокусу освітньо-наукової програ-
ми, регіонального й всеукраїнського 
контексту; застосування інтерак-
тивних форм і методів проведення 
практики у співпраці з науковцями, 
експертами, викладачами України 
та зарубіжжя; використання потен-
ціалу репозитаріїв закладів освіти, 
віртуальних бібліотек, оцифрованих 
фондів тощо.

Отже, результати опитування ви-
кладачів, керівників практик засвід-
чили, що вони усвідомлюють потре-
бу у внесенні якісних змін у прове-
дення практик. Зокрема, це створен-
ня якісного науково-методичного 
забезпечення проведення практик; 
налагодження стійкого взаємозв’яз-
ку з освітніми закладами; розро-
блення віртуальних ресурсів з ор-
ганізації практики; використання 
результатів практик у дослідниць-
кій роботі, формуванні бази даних; 
структурування змісту практик на 
міждисциплінарних засадах; нала-
годження ефективного партнерства 
між керівництвом закладів вищої 
педагогічної чи фахової передвищої 
освіти, закладами освіти та іншими 
стейкхолдерами; організація взає-
модії з науковими установами щодо 
вдосконалення процесу проведення 
практик на різних рівнях; встанов-
лення гідної оплати за керівництво 
практикою та ін.

Відповідно, сучасними викликами 
в організації практичної підготовки 
майбутніх учителів є: необхідність 
збереження традицій проведення 
різних видів практики, сформова-
них у закладах вищої або фахової 
передвищої освіти; забезпечення 
використання інтерактивних форм, 
методів, технологій задля розвитку 
відповідних фахових компетентно-
стей у межах практики; доцільність 
налагодження партнерської взаємо-
дії із закладами освіти, інституція-
ми, осередками (наприклад, музеями 
культурознавчого, мистецького, кра-
єзнавчого спрямування, лінгвістич-
ними центрами, лабораторіями, бі-
бліотеками); потреба у використанні 
дистанційних форм організації прак-
тик, що особливо актуально в умовах 
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пандемії (програми Moodle Google, 
Classroom Microsoft, Teams, комуні-
каційні платформи Zoom, Hangouts, 
Skype); забезпечення прагматичнос-
ті організації різних видів практики, 
що полягає у націленості на збір і 

систематизацію емпіричного мате-
ріалу для написання кваліфікацій-
них робіт, на оволодіння реальним 
інструментарієм майбутньої профе-
сійної діяльності; недостатня фінан-
сова підтримка проведення практик.
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MODERN CHALLENGES IN THE PRACTICAL TRAINING  
OF FUTURE TEACHERS IN THE INSTITUTIONS OF HIGHER 

PEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract. The article describes the state of conducting various types of practice in higher 
education institutions based on the results of a survey of teachers, practice managers. The 
results of the survey of teachers, practice managers showed that teachers are aware of the 
need to implement qualitative changes in the conduct of practice, including the creation of 
high-quality scientific and methodological support for the conduct of practice; the 
establishment of a stable relationship with educational institutions; the need to develop 
virtual resources for the organization of practice; the use of practice results in the research 
work, in the creation of a database; the structuring of the content of practice on the 
interdisciplinary basis; the establishment of an effective partnership between the 
management of institutions of higher pedagogical or professional pre-higher education, 
educational institutions, and other stakeholders; the expediency of interaction with scientific 
institutions while improving the process of conducting practice at various levels; the need for 
decent payment for managing the practice, etc. We outlined the current challenges in 
organizing practical training of future teachers at bachelor's, master's and doctoral 
educational levels, including the need to preserve the traditions of conducting various types 
of practice formed in the institutions of higher or professional pre-higher education; ensuring 
the use of interactive forms, methods, technologies to form appropriate professional 
competencies within the practice; the expediency of establishing a partnership with 
educational institutions, organizations, branches; the need to use remote forms of organizing 
practice, which is especially important in the context of a pandemic (Google Moodle programs, 
Microsoft Classroom, Teams, Zoom, Hangouts, and Skype communication platforms); 
ensuring the pragmatism of the organization of various types of practice, which is focusing 
on the collection and systematization of empirical material for writing qualification papers, 
on mastering the real «tools» of future professional activities.
Keywords: practice, practical training, institution of higher pedagogical education, challenges, 
survey.
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