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Система професійної освіти України сьогодні перебуває у стані активної 

модернізації. Переглядаються нормативні аспекти підготовки, цілі і зміст 

освіти,технології навчання, організація навчального процесу тощо.  

У наукових працях теоретиків професійно-педагогічної освіти ([1], [2], [3] 

та ін.] зазначається, що однією з важливіших умов ефективності професійної 

освіти є наявність компетентних і досвідчених педагогів, готових до 

викладацької діяльності на сучасних засадах. Порівняння вітчизняного і 

зарубіжного досвіду підготовки педагогів професійного навчання свідчить про 

наявність суперечності між потребою у професійній підготовці кваліфікованого 

педагогічного персоналу для системи професійної освіти України та 

незадовільним станом такої підготовки. За таких умов необхідне 

впроваджувати такі моделі професійно-педагогічної підготовки, які б 

забезпечували більш широке задоволення освітніх потреб, формували 

мотивацію молоді до педагогічної діяльності та кар’єрного зростання у галузі 

професійної освіти, забезпечували практичну орієнтованість змісту і технологій 

навчання. 
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Зокрема,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» разом з українськими та зарубіжними партнерами бере 

участь у міжнародному проекті програми ЄС Erasmus+ у сфері вищої освіти 

«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів закладів 

професійної освіти і навчання» [4]. Проект спрямований на обмін досвідом 

підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання в 

університетах України та країн ЄС та удосконалення організації та підвищення 

якості практико-орієнтованої підготовки викладачів для системи професійної 

освіти і навчання. 

Участь у проекті дозволила модернізувати навчальні плани підготовки 

педагогів професійного навчання у ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» у напрямку більшої 

практичної орієнтованості. 

Насамперед, було збільшенообсяг практичної підготовки за рахунок 

збільшення кількості кредитів ECTS з 12 до 23 (табл. 1). 

Таблиця 1 

Порівняння обсягу практичної підготовки до і після проекту 

До проекту В межах проекту 

Практична підготовка Кредити Практична підготовка Кредити 

Університетська освіта 0 Вступ до спеціальності (тренінг-

курс) 

3 

Педагогічна практика 6 Навчальна практика 4 

Виробнича практика 6 Виробнича практика 6 

  Педагогічна практика 6 

  Підготовка та захист бакалаврської 

дипломної роботи 

4 

Всього 12  23 

 

В реалізації практичної підготовки було вибудовано певну логічну 

послідовність (рис. 1). 
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Загальна мета практики - комплексна реалізація здобутих професійних 

компетентностей в умовах реальної економічної та педагогічної діяльності.  

На початковому (пропедевтичному) етапі студенти ознайомлюються зі 

змістом професійно-педагогічної діяльності у процесі тренінг-курсу«Вступ до 

спеціальності», спрямованого на формування загального уявлення про 

структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійно-педагогічної 

діяльності; розкриття перспектив і шляхів оволодіння професійно-педагогічною 

діяльністю; ознайомлення з основними компетенціями педагога професійного 

навчання, особливостями професійно-педагогічної комунікації; формування 

потягу до самоосвіти та самовиховання та оволодіння навичками групової, 

командної роботи та  навичками роботи з правилами поведінки у ВНЗ, 

навичками опрацювання літературних джерел та т.п, для сприяння адаптації 

першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі. 
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Рис. 1 Структура практичного компоненту підготовки  

педагогів професійного навчання 

 

Безпосередньо практична підготовка має наскрізну програму і включає 

навчальну, виробничу і педагогічну практику. 

Для розширення кола  знань, вмінь та навичок, отриманих на тренінг-курсі 

«Вступ до спеціальності», більш ґрунтовного розуміння навчально-виховного 

процесу та відмінностей освітніх закладів різних рівнів  нами була введена 

навчальна практика. Відповідно до навчального плану спеціальності 015 

«Професійна освіта (економіка)»освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  

навчальна практика передбачена у 6 семестрі, її тривалість становить 2 тижні. 

Цілі навчальної практики: ознайомлення студентів з особливостями 

професійно-педагогічної діяльності, конкретними умовами професійно-

педагогічної діяльності у закладах освіти; формування навичок критичного 
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анлізу навчальних закладів різних типів, змісту, форм, методів та засобів 

викладацької діяльності.У процесі проходження навчальної практики студенти 

мають: поглибити розуміння особливостей різних рівнів освітньої діяльності в 

Україні;ознайомитись з особливостями функціонування різних типів 

навчальних закладів, в яких викладаються економічні дисципліни;вдосконалити 

вміння вести записи спостережень, аналізувати й узагальнювати отриману 

інформацію, правильно оформлювати документацію;навчитися здійснювати 

дослідно-діагностичну діяльність з вивчення роботи викладача, особливостей 

груп навчання; покращити розуміння реалізації навчально-виховного 

процесу.До баз навчальної практики відносяться різноманітні навчальні 

заклади та їх структурні підрозділи: професійні  ліцеї, професійно-технічні 

училища, коледжі, заклади вищої  та післядипломної освіти, центри 

тренінгового навчання, приватні заклади освіти тощо. 

Наступним етапом наскрізної програми практики є виробнича практика. 

Відповідно до навчального плану спеціальності 015 «Професійна освіта 

(економіка)»освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  навчальна практика 

передбачена у 7 семестрі, її тривалість становить 4 тижні.Цілі виробничої 

практики: набуття студентами практичного досвіду економічної діяльності; 

закріплення і поглиблення знань з теоретико-методичних аспектів 

функціонування господарюючих суб’єктів; ознайомлення з конкретними 

функціональними обов’язками фахівців-економістів; визначення актуальних 

потреб та практичних запитів населення. Виробнича практика 

використовується студентом - практикантом для виявлення практичних 

проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та 

написання бакалаврської роботи. 

Педагогічна практика студентів 4 курсу (8 семестр-тривалість 4 тижні) є 

заключною частиною процесу фахової підготовки педагогів професійного 
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навчання  у ВНЗ. Педагогічна практика завершує підготовку студентів до 

викладацької діяльності, що розглядається як професійне спрямування 

освітньо-професійноорієнтованого циклу навчальних дисциплін та підготовки  

фахівців своєї справи, практиків, спеціалістів, які здатні акумулювати всі 

сучасні знання з предмету науки та передавати їх тим, хто навчається. Цілі 

педагогічної практики: здійснення методичної розробки навчальної теми з 

урахуванням психологічних особливостей контингенту навчання; інтеграція 

складових педагогічної підготовки у досвід професійної викладацької 

діяльності в реальних умовах навчального процесу; розвиток навичок 

спілкування та вмінь встановлювати психологічний контакт з учасниками 

педагогічного процесу.Педагогічна практика полягає в безпосередньому 

ознайомленні студентів-практикантів з формами та методами викладання 

економічних дисциплін, що використовуються в навчальних закладах 3-4 рівнів 

акредитації, практичному оволодінню ними та має сприяти формуванню 

особистісно значущих вмінь та навичок, які є, з одного боку, інваріантними до 

багатьох сфер майбутньої практичної діяльності, а з іншого - характеризують 

професійне спрямування бакалаврської програми в напрямку викладацької 

діяльності випускників університету.Педагогічна практикає основною 

частиною усього процесу практичного навчання, оскільки саме в ході активної 

практики виявляються та розвиваються викладацькі здібності студентів. 

Активна практика поєднує самостійну розробку та проведення занять, 

проведення консультацій, методичну роботу, проведення психологічного 

дослідження тощо.  

Реалізація зазначених заходів дозволяє максимально наблизити процес 

професійної підготовки майбутніх педагогів до реальної викладацької 

діяльності, позитивно впливає на їх професійний розвиток, мотивацію до 

навчання, формує їхню професійну свідомість.  
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