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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

ЯК ПРОВІДНОЇ ФОРМИ ФОРМУВАННЯ 

ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ 

 

MODERN REQUIREMENTS FOR PRACTICAL CLASSES IN HIGH 

SCHOOL, AS THE LEADING FORM OF GENERAL COMPETENCE 

FORMATION OF THE MODERN TEACHER 

 

Каплінський В.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського 

(Україна) 

 

The article reveals the functions of practical classes in high school and 

their focus on forming the basic competences of intending teachers. The author's 

innovative approach to conducting practical classes in pedagogical subjects 

using video fragments of the real life educational process is presented. In 

addition, the main factors, which provoke the appearance and the formation of 

the interest to the content of practical classes, are outlined and grounded in this 

article. 

Keywords: Functions, types of practical classes, modern requirements for 

classes, motivation. 

 

Постановка проблеми. Одна з найважливіших умов результативності 

практичного заняття у сучасному вищому навчальному закладі – чітке 

визначення  його цілей у контексті становлення європейського простору 

вищої освіти та орієнтація викладача на їх досягнення. Однак досить часто 

цілі ( те, ради чого, уявний кінцевий результат діяльності) залишаються 

поза увагою викладача. Для акцентування уваги на архіважливості цього 

компоненту діяльності, звернемось до висловлювань відомих філософів, 

які набули афористичного характеру: 

 Істина засобу полягає в його адекватності цілі ( Ф. Гегель). 

 Ціль тільки тоді може бути досягнута, коли вже заздалегідь сам 

засіб наскрізь просякнутий самою природою цілі (Ф. Лассаль). 

Досить поширена тенденція вивчення навчальних дисциплін у 

вищому навчальному закладі на рівні засвоєння та відтворення основних 

теоретичних положень та практичних рекомендацій. Цілі вивчення 

окремих дисциплін чисто прагматичні: відповісти на семінарі, заробити 

бали, успішно скласти екзамен. Такі знання не стають керівництвом до дій 

на практиці, регулятором професійно-педагогічної діяльності майбутнього 

спеціаліста. 
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Плідність практичного заняття залежить від успішності реалізації 

його основних цілей, одна з яких полягає у розвитку інтелектуальних 

здібностей та мислення, навичок розумової праці студентів. Досить часто 

головна увага на практичному занятті звертається на відтворення 

засвоєних знань: виступи з визначених питань, доповнення, знову виступи 

та доповнення. І заняття нерідко перетворюються, за словами педагога-

новатора Є. Ільїна «у монологи глухих». 

Багато студентів не обтяжують себе розумовою діяльністю на 

практичному занятті. Вони схожі на спортсменів-любителів, які носять 

красиву форму, розминаються, але уникають гранично складних вправ, 

розрахованих на певні розумові зусилля, без яких розумовий ріст як і 

спортивний, неможливий. Розумові здібності так само, як і м’язи, 

розвиваються лише в процесі вправ та їх поступового ускладнення. 

У художньому фільмі про американську школу режисерів Дона 

Сімпсона та Джері Брукхаймера «Небезпечні думки, або Вчитель 

спеціального призначення» вчителька звертається до учнів: «Моя головна 

мета – навчити вас думати. Мозок – це також м'яз. І щоб бути сильним, 

могутнім треба тренувати його. Кожен новий факт, кожна нова ідея 

допомагає вам розвивати новий м'яз. І ці м'язи роблять вас по-справжньому 

сильними. Це ваша зброя! В цьому неспокійному світі я хочу озброїти вас. 

Якщо до кінця року ви не станете розумнішими, кмітливішими, 

спритнішими, ви нічого не втратите. А якщо ви станете такими, ви 

матимете в своїх руках цінну зброю». 

Мета нашої статті образно сформульована  у поданій вище цитаті. 

Цілком зрозуміло, що одна з основних цілей практичного заняття – 

залучити студентів до активної практичної діяльності. Однак слід 

пам’ятати про те, що операційна залученість до діяльності сама собою не 

забезпечує реальної, особистісної залученості до неї. Неправильно 

вважати, що достатньо залучити студента до діяльності, а далі все піде 

само собою. Це стане можливим лише в такому разі, коли завдання, 

поставлені викладачем на практичному занятті, усвідомлюються 

студентами, переходять у внутрішній план їх особистості і стають 

особистісними. З іншого боку, необхідно пам’ятати про те, що зовнішня 

активність студентів на заняттях ще не є показником їх пізнавальної 

активності. Під зовнішньою пасивністю може приховуватись інтенсивна 

внутрішня активність (робота інтелекту, емоцій, почуттів). 

У наукових доробках вчених, коло інтересів яких пов’язане з 

методикою викладання у вищій школі, класифікують практичні заняття на 

основі домінуючого методу, який використовується на занятті для 

реалізації сформульованої вище мети: практичне заняття – рольова гра, 

практичне заняття – ділова гра, проблемне практичне заняття, 

мікровикладання, аналіз педагогічних ситуацій, заняття – подорож, 

аукціон ідей та ін. Методика проведення цих занять описана у 
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навчальному посібнику О.А. Дубасенюк та О.Є. Антонової «Методика 

викладання педагогіки» (3, с. 84–106).  

У навчальному посібнику Т.І. Туркот «Психологія і педагогіка вищої 

школи» розглядаються найсучасніші методи навчання у вищому 

навчальному закладі, які успішно можна використовувати для реалізації 

вищезазначених функцій практичних занять: мозкова атака, метод «635», 

метод Дельфи, метод синектики, метод вільних асоціацій, дидактична гра, 

«синанон-метод», метод кейсів, мікровикладання, ситуаційний метод, 

метод «Коло ідей», метод «Займи позицію», метод «Ток-шоу», метод 

«Ажурна пилка»(13, с. 367–409).  

Оскільки в сучасних умовах співіснують дві стратегії організації 

навчально-виховного процесу: традиційна та інноваційна, за цим 

принципом практичні заняття розподіляються на традиційні та інноваційні. 

Традиційний підхід до проведення навчальних занять може 

забезпечувати успішні результати, якщо він не «застигає в стереотипі», а 

постійно оновлюється та вдосконалюється.  

Інноваційна форма проявляється в особливих способах діяльності 

викладачів, що виходять за рамки традиційних, оскільки інновації 

передбачають зміни, оновлення в плані створення нового або 

пристосування вже відомого до нових умов. Розглядаючи це важливе 

питання в контексті динаміки сучасного розвитку суспільства, слід 

особливу увагу акцентувати на тому, що викладач, який ігнорує в своїй 

діяльності інноваційний чинник, не лише відстає від суспільних процесів, а 

й формує відповідні комплекси в студентів. 

Опираючись на науковий доробок відомих учених, в якому здійснено 

аналіз інноваційних підходів у педагогіці (І.П. Підласий, Г.К. Селевко, 

І.М. Дичківська, В.О. Сластьонін, М.С. Бургін, Є.П. Морозов та ін.), 

зауважимо, що інновації не є і не можуть бути самоціллю. Вони є 

доцільними лише тоді, коли забезпечують якість навчання та виховання. 

Виклад основного матеріалу. 

На практичних заняттях повинні бути створені умови для дієвості 

науково-теоретичних та операційних знань, здобутих у процесі самостійної 

підготовки до занять, і надання цим знанням гнучкого, діяльнісного 

характеру. 

Базуючись на положенні про те, що навчання – це не проста передача 

знань, а перш за все спілкування, комунікація (Б. Ананьєв), найсучасніші 

методи навчання та виховання спрацьовуватимуть лише тоді, коли будуть 

комунікативно забезпечені. Тому один з важливих напрямів діяльності 

викладача вищої школи – орієнтація на комунікативне забезпечення як 

методів навчання, так і методів виховання з метою більш успішного 

включення їх у практичну діяльність.  

Наприклад, якщо на лекціях з педагогіки розкривається сутність 

проблемних методів навчання, дається їх класифікація, то на практичних 
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заняттях студент повинен вміти перетворити потенційну проблемну 

ситуацію в реальну, тобто комунікативно забезпечити частково-

пошуковий метод навчання. Роль викладача полягає в тому, щоб 

допомогти студентам збагнути суть проблемної ситуації, викликати 

бажання її розв’язувати, розгорнути та спрямувати за допомогою навідних 

питань та аналогій на вірний шлях розв’язку, визначити оптимальний 

варіант її вирішення. 

Виходячи з того, що здібності є внутрішніми умовами для 

формування педагогічних вмінь, які своєю чергою забезпечують 

успішність основних компонентів професійної діяльності, одним з 

важливих завдань практичного заняття з педагогічних дисциплін є його 

спрямування на розвиток здібностей майбутнього педагога 

(конструктивних, прогностичних, організаторських, комунікативних, 

перцептивних, сугестивних, аналітичних та інших). 

Отже практичні заняття виконують такі основні функції: поглиблення 

знань; закріплення та конкретизація знань, отриманих на лекції та у 

процесі самостійної роботи; систематизація знань; розвиток навичок 

самостійної роботи; формування умінь та навичок, необхідних у майбутній 

професійній діяльності; а також умінь формулювати і відстоювати власну 

думку. 

Одна з важливих функцій практичного заняття, яка часто залишається 

поза увагою викладачів, – виховна. Виховна функція заняття реалізується 

через: а) зміст; б) особистість педагога; в) організацію навчання (якщо 

педагог зібраний, організований, стриманий, відповідальний – це стає 

прикладом для наслідування); г) вибір методів і прийомів навчання. 

Важливо, щоб виховна функція була реалізована непомітно, органічно 

вплетена у зміст заняття. Штучні виховні моменти, як правило, не 

забезпечують її успішної реалізації. 

Не кожне нововведення, як вважають науковці, є раціональним і 

прогресивним. Інколи воно може дестабілізувати функціонування 

педагогічної системи й створити додаткові труднощі. 

Пошукова діяльність сучасного викладача повинна орієнтуватись 

лише на прогресивні інновації, які не завдають шкоди й відкривають нові 

можливості для розвитку студентів. Саме таких позицій слід 

дотримуватись при застосуванні інноваційних технологій у процесі 

викладання навчальних дисциплін у вищому навчальному закладі, 

вважаючи, що однією з найважливіших ознак викладача вищої школи є 

відкритість до нового й здатність до прогресивних змін. 

Важливий напрям використання інноваційних технологій на 

практичних заняттях полягає в реалізації досвіду використання 

відеофрагментів, які: 

по-перше, «оживляють» теоретичні положення й сприяють миттєвому 

включенню теоретичних знань в роботу; 
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по-друге, забезпечують інтерес до навчальної дисципліни, 

переконують у необхідності оволодіння теоретичними знаннями для 

розв’язання практичних завдань і проблем; 

по-третє, знайомлять з живими зразками організації педагогічного 

процесу та кращим досвідом педагогічної діяльності вчителів; 

по-четверте, спонукають до самооцінки та самоаналізу, вияву власних 

помилок і недоліків на підставі зіставлення власних рішень з рішеннями, 

запропонованими у відеофрагментах. 

У залежності від цілей використання, відеоситуації розподіляються 

нами на такі види: 1) ситуації-ілюстрації, 2) ситуації, на основі яких 

формулюються проблемні запитання; 3) ситуації контрастного характеру 

(як доцільно та як недоцільно чинити); 4) ситуації-тести. 

Як свідчить наш досвід, використання відеофрагментів є 

продуктивним і ефективним за таких умов: 

1. Відеофрагмент є адекватним теоретичному положенню: 

недвозначним; коротким, тобто доведеним до розміру ідеї, яку він 

ілюструє; звільненим від зайвої інформації, яка відволікає й ускладнює 

усвідомлення певної ідеї. 

2. Відеофрагмент є цікавим, несе в собі ефект новизни, відображає 

реалії життя, у тому числі шкільного. 

3. Відеофрагмент є носієм не лише пізнавального, а й виховного 

потенціалу. 

4. Наявність установки та комунікативного забезпечення 

використання відеофрагменту, а саме:  

 проблемні питання, що супроводжують демонстрацію 

відеофрагментів, які можуть ставитись до, в процесі й після їх 

використання; 

 акцентування уваги студентів шляхом зупинки (натискання кнопки 

«пауза»). Про значення такого прийому один студент писав: «Коли Ви на 

практичному занятті натискали на кнопку «стоп», тоді відкривалось вікно 

в мою свідомість і вона перезавантажувалась». 

Обов’язковим компонентом інноваційної педагогічної діяльності є 

творчість. А в контексті педагогічного процесу – спільна творчість 

(співтворчість) педагога й студентів. 

Застосування інноваційних технологій у процесі викладання 

дисциплін педагогічного циклу, спрямоване на пошук нового у їх змісті, 

методах, дидактичних засобах та організації навчання загалом сприяє: по-

перше, забезпеченню інтересу до педагогічних дисциплін та професійної 

діяльності вчителя; по-друге, реалізації пізнавального та виховного 

потенціалів педагогіки; по-третє, активізації пізнавальної властивості та 

розкриттю творчого потенціалу студентів; розвитку педагогічного 

мислення та більш успішному засвоєнню професійних компетенцій 
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педагога. Все це забезпечує інтерес майбутніх педагогів до практичного 

заняття. А чим вищий інтерес, тим вищий коефіцієнт корисної дії заняття. 

Якщо студенти приходять на заняття з негативною установкою, 

необхідно частину інформації спрямувати на те, щоб її змінити. Тобто 

вплинути на поставлені ними фільтри системи прийняття, послабивши їх. 

У наш час інформаційного буму зацікавити студентів звичайною 

академічною інформацією досить важко. Викликати інтерес до такої 

інформації можна лише сильно здивувавши їх.  

Справжній викладач вміє так організувати заняття, що в ході 

пізнавальної діяльності виникають і вирішується протиріччя, а не 

видаються інформативно готові положення, які лише залишається взяти до 

відома, фіксувати, запам’ятовувати. Останнє нудно. І це зрозуміло, адже 

рушійними у пізнанні, як і у будь-якому розвитку взагалі, є не зовнішні, а 

внутрішні протиріччя. Вирішення внутрішніх протиріч якраз і викликає 

задоволення від роботи. Такий метод хороший тим, що створює враження, 

нібито студент доходить до всього сам (2, с. 259). 

Успішність реалізації мети практичного заняття передусім залежить 

від мотивації, комплексу властивих студенту мотивів, які спонукають і 

спрямовують його пізнавальну діяльність. Мотиви розподіляються на 

зовнішні та внутрішні. Зовнішні мотиви – це спонукання, що лежать за 

межами діяльності (сама навчальна дисципліна мені не подобається, але я 

відвідую заняття, керуючись почуттям колективізму, почуттям обов'язку, 

бажанням підтримувати добрі стосунки з викладачем, небажанням 

викликати незадоволення з боку викладача, який веде цей предмет тощо). 

До внутрішніх мотивів належать спонукання, спрямовані на навчальну 

дисципліну та діяльність з її вивчення. Вони виникають, якщо пізнавальна 

діяльність викликає у студентів позитивні емоційні переживання.  

Провідним внутрішнім мотивом виступає інтерес до дисципліни, яка 

вивчається. Його наявність є однією з головних умов ефективності 

навчальної діяльності та свідченням її правильної організації. На думку 

видатного психолога М. Мясищева, інтерес є «одним із найважливіших і 

найпотужніших імпульсів людської діяльності» (9, с. 12). Все, що 

сприймається в стані інтересу, засвоюється швидше і продуктивніше, 

оскільки інтерес активізує розвиток розумових здібностей, що 

забезпечують успішність засвоєння матеріалу. Тому головна мета 

викладання будь-якої навчальної дисципліни, зокрема педагогіки, – 

викладаючи, викликати інтерес. Це вимагає від викладача наповнення її 

таким змістом, який би приваблював студента, а не був розрахований лише 

на потреби науковців у збільшенні кількості публікацій. Мова не йде про 

популізм і «розважалівку», а про серйозний підхід до формування змісту 

насамперед підручників та посібників, а також навчальних занять. 

Дуже важливо створити умови, коли студенти самі відкривають для 

себе привабливість навчальної дисципліни, коли інтерес не привноситься 
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ззовні, а виникає «зсередини». Саме тому надзвичайно важливою умовою 

формування інтересу до навчальної дисципліни є серйозна робота над 

змістом. 

Основним фактором, що сприяє виникненню та формуванню інтересу 

студентів до змісту практичних занять, є тісний зв’язок навчальної 

дисципліни з життям. У зв’язку з цим ставлення, наприклад, викладача 

педагогіки до педагогіки повинно бути не лише як до навчальної 

дисципліни, в результаті вивчення якої необхідно сформувати певні знання 

та уміння. Дуже важливо бачити в педагогіці дисципліну, яка приховує 

великі потенціальні можливості для впливу на мотиваційно-ціннісну сферу 

особистості, для спонукання до самовиховання і професійного 

самовдосконалення. 

Сферою застосування педагогіки повинен бути не лише педагогічний 

процес. Викладач педагогіки має бачити її у повсякденному житті. Лише 

тоді він зуміє наповнити життям саму педагогіку, зробити її життєво 

значущою і підвести студентів до усвідомлення необхідності опанувати її, 

тобто сформувати потребу в оволодінні педагогікою.  

Якщо педагогіка наповнюється життям, до неї виникає інтерес, який 

переходить у потребу, що є джерелом активності; потреба породжує 

бажання, активізує волю і пробуджує здібності, які так і можуть 

залишитись невикористаним потенціалом.  

Ключовим елементом цього логічного ланцюга є інтерес – своєрідний 

екран, який сприймаючи зовнішній вплив, відкидає його на мотиваційне 

поле. 

Не менш важливим фактором успішності практичного заняття є 

особистісний фактор. Інтерес до навчальної дисципліни (як умова якості 

навчання) починається з інтересу до викладача. Наївно чекати, що 

студенти слухатимуть наші лекції, проявляти пізнавальний інтерес на 

практичних заняттях, якщо ми не будемо цікавими їм як особистості. 

Готуючись до практичного заняття, викладач вищої школи в жодному 

разі не має залишати поза увагою побудову та композиційну оформленість 

практичного заняття. 

Значення цього фактору проілюструємо короткими уривками із книги 

відомого педагога-новатора Є. М. Іль’їна «Герой нашого уроку», які є 

однаково важливими не лише для шкільного уроку, а і для практичного 

заняття у ВНЗ.  

«Одна з проблем уроку – проблема р а м к и: початку і закінчення, 

тобто підсумку. Інакше анархічне «шумимо, браття, шумимо» начисто 

перекреслить навчально-цільове. Перше слово зазвичай за вчителем. Його 

сірник запалює вогнище, і потрібно знати, з якого боку піднести його, щоб 

негайно отримати вогонь. А там вже від гілочки до гілочки піде полум’я, 

підхоплене вітром колективного інтересу. Проте не початок, а кінець 

найбільшою мірою дає відчуття справжнього уроку» (5, с.196).  
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«Важливо не в чому, з чим і яким прийдете, а що скажете на початку. 

Старт повинен бути ідеальним. Деякі огріхи допустимі на дистанції, але не 

на старті і фініші» (5, с. 137). 

«Ввійти, вбігти, ввірватись у клас, божевільно дивлячись на годинник 

(хоч би вкластись!), уміє кожен. «Де крейда, де ганчірка, хто черговий? 

Щоденник!» – так нерідко починаємо урок. Мимовільно згадуються слова 

шолоховського Давидова: «Сам псих і інших психами робиш». З’явитися – 

це не ввірватись, а інтригуючи ввійти! Так, щоб урок став бажаною 

зустріччю, а не схожою на вчорашню і ту, що буде завтра. З’явитися – це 

завжди чимось дивувати. Не галстуком, звісно ж, новою зачіскою чи чим-

небудь ще, а якимось творчим прийомом, який відразу і всіх втягує до 

роботи…» (5, с. 162). 

Результативність практичного заняття обумовлюється 

урізноманітненням засобів, методів і прийомів, які використовує викладач 

ВНЗ. 

Немає кращого методу доведення до розуму знань, писав Д. Масквел, 

ніж метод передачі їх у найбільш можливих різноманітних формах (10, с. 

53). Серед прийомів зародження та підтримування інтересу до навчального 

матеріалу на практичних заняттях визначимо такі: 

 загострення протиріч між сформованими у життєвому досвіді 

невірними уявленнями та новими знаннями; 

 вибір оптимального варіанту вирішення проблеми із кількох 

запропонованих; 

 співставлення суперечливих точок зору, висловів, суджень; 

 визначення причинно-наслідкових зв’язків; 

 включення учнів у самостійний пошук «відкриття» нових знань; 

 визначення спільного та відмінного між певними явищами та 

процесами; 

 виправлення навмисних логічних та фактичних помилок; 

 елементи несподіваності, інтриги, новизни; 

 цікаві творчі дидактичні прийоми, ігри та їх урізноманітнення: 

 образні порівняння, притчі, елементи драматизації; 

 педагогічно доцільне використання аудіо- та відеофрагментів. 

Висновки. Аналіз психолого-педагогічної літератури та багаторічний 

досвід викладацької діяльності у вищій школі засвідчує, що плідність 

практичних занять залежить від успішної реалізації їх основних цілей, 

головна з яких полягає у розвитку інтелектуальних здібностей та мислення 

майбутніх педагогів. Натомість досить часто головна увага в процесі їх 

проведення звертається лише на відтворення засвоєних знань: виступи з 

визначених питань та доповнення. З цієї причини багато студентів не 

обтяжують себе розумовою діяльністю.  

Залучення до активної практичної діяльності студентів не менш 

важлива ціль практичного заняття, причому не лише їх операційної 
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залученості, оскільки вона сама собою ще не забезпечує реальної, 

особистісної залученості до неї. На практичних заняттях повинні бути 

створені умови для дієвості науково-теоретичних та операційних знань та 

надання їм гнучкого, діяльнісного характеру 

Пошукова діяльність сучасного викладача повинна бути зорієнтована 

на прогресивні інновації, які не завдають шкоди й відкривають нові 

можливості в розвитку студентів.  

Дуже важливо створити на занятті такі умови, коли студенти самі 

відкривають для себе привабливість навчальної дисципліни, коли інтерес 

не привноситься ззовні, а виникає «зсередини». Саме тому надзвичайно 

важливою умовою формування інтересу до навчальної дисципліни є 

серйозна робота над змістом. 

Основними факторами, що сприяють виникненню та формуванню 

інтересу студентів до змісту практичних занять, є: тісний зв’язок 

навчальної дисципліни з життям, не менш тісний зв’язок теорії з 

практикою, особистісний фактор, побудова та композиційна оформленість 

практичного заняття, урізноманітнення методів та прийомів, 

нетрадиційний підхід до проведення першого практичного заняття, на 

якому важливо дати мотивуючий поштовх до наступних занять. 

Як і перша лекція, перше практичне заняття повинно стати 

інтригуючим, неочікуваним. Щоб учні чекали не його закінчення, а 

початку нового практичного заняття. 
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