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У КРАЇНАХ ЗАРУБІЖЖЯ 

Важлива роль у процесі професійної підготовки вчителя відводиться 

педагогічній практиці. Розглянемо досвід організації педагогічної практики у 

педагогічних вищих навчальних закладах у країнах зарубіжжя.  

Метою педагогічної практики у Великобританії є створення умов для 

набуття студентами достатнього обсягу професійних знань і навичок, 

усвідомлення ними чинників, що впливають на процес навчання, надання 

можливості практично включатися в шкільний навчально-виховний процес, 

сприяння входження майбутніми вчителями в професію. Педагогічна практика 

майбутніх учителів початкової школи Великобританії носить неперервний 

характер. Тривалість педагогічної практики для заочної форми навчання  

становить від 18 тижнів, для чотирирічних програм підготовки вчителя – до 32 

тижнів. Стандартами рекомендовано тривалість практики: у трирічних 

програмах – не менше 24 тижнів, в однорічних на базі наукового ступеня 

бакалавра – не менше 18 тижнів [6, с.12; 7, с.88]. 

В університетах Республіки Польща тривалість педагогічної практики у 

повному циклі підготовки вчителя становить 15 тижнів [1, с.223]. 

Як зазначає Л.П. Пуховська,  партнерство вузу і школи сприяє включенню 

в спільну роботу щодо підготовки майбутніх учителів викладачів вузів і 

вчителів-професіоналів, тим самим забезпечуючи поєднання теорії та практики. 

На педагогічну практику студентів університетів та професійних інститутів 

у Данії відводиться п’ять місяців. Вона може бути активною і пасивною і 

проводиться в школі під контролем наставника (це вчитель високої 

кваліфікації), якого назначає Міністерство освіти Данії. В обов’язки наставника 

входить спостереження за роботою студентів, виправлення їхніх помилок, 

надання їм цінних порад [8]. 



Досліджуючи професійну підготовку вчителя початкових класів у сучасній 

Греції, Ю.М. Коротова відзначає, що в педагогічних академіях вона 

здійснювалась за єдиною програмою, яка розроблена Міністерством 

національної освіти і релігії Греції, у якій виділено такі види педпрактики: 

практика-спостереження, пробні уроки та переддипломна практика. У період 

педагогічної практики застосовувались спостереження за організацією 

навчально-виховного процесу досвідченими вчителями шкіл та викладачами 

педагогічних академій, аналіз уроків учителів, викладачів та однокурсників, 

самостійне проведення уроків та їх самоаналіз. На університетських 

педагогічних відділеннях початкової освіти види, форми і терміни проведення 

педагогічної практики визначаються кожним відділенням окремо. Особлива 

увага звертається не стільки на формування в майбутніх учителів певної суми 

знань, умінь і навичок, скільки виховання нового типу мислення [2, с.11]. 

У процесі організації педагогічної практики студенти обов’язково 

відвідують різні типи шкіл: експериментальну, спеціальну, малокомплектну; 

проходять практику в умовах полікультурного класу. Проте на проведення 

педагогічної практики відводиться мало часу (зокрема, на педагогічному 

відділенні початкової освіти Афінського університету на педпрактику 

відводиться лише 2,1% від загального обсягу навчального часу). 

Педагогічна практика є важливою складовою частиною у професійній 

підготовці вчителя в Норвегії. Особливістю організації педагогічної практики у 

підготовці норвезького вчителя є її: а) неперервність, тобто вона пронизує всі 

роки навчання; б) комплексність: у ході практики інтегруються всі знання про 

учня, вчителя, навчально-виховний процес; в) різна тривалість у педагогічних 

коледжах загальної підготовки та університетських коледжах. Зокрема, у 

педагогічних коледжах загальної підготовки тривалість педагогічної практики 

для вчителів початкової ланки – 24 тижні, а для вчителів середньої ланки – від 

28 до 32 тижнів. У коледжах університетського рівня тривалість практики не 

перевищує 25 тижнів. 



Педагогічна практика поділяється на активну і пасивну. Пасивну практику 

студенти проходять на першому році навчання, тривалість її 6 тижнів і назва її 

«Учень, вчитель, освітнє середовище». У процесі цієї практики студенти 

аналізують особливості застосування в навчальному процесі методів і форм 

активізації учнів, шляхи педагогічної взаємодії, доцільність використання 

вчителем методів і засобів навчання, вивчають найбільш ефективні прийоми 

організації позаурочної діяльності учнів та ін. 

Активну практику студенти проходять на 2-4 роках навчання. Тривалість 

практики на другому році навчання – 2-3 тижні, вона має назву «Учень, клас, 

школа». Завдання цієї практики – формувати в студентів уміння планувати та 

організовувати навчально-виховний процес, навички педагогічної взаємодії, 

рефлексії, опановувати навички роботи класного керівника, поглиблювати 

теоретичні знання. 

Педагогічна практика третього року навчання присвячена темі «Учень, 

школа, суспільство». Студенти вивчають особливості соціалізації дошкільнят в 

дитячому колективі, взаємодіють з батьками через такі форми роботи, як 

спільні вечори, збори, індивідуальні бесіди. 

На четвертому курсі студенти закріплюють наявні вміння організації та 

планування навчально-виховним процесом. 

Відмінністю педагогічної практики студентів коледжів університетського 

рівня від педагогічних коледжів загальної підготовки є виконання проектів, які 

передбачають дослідження тих чи інших проблем педагогічної діяльності 

вчителя [5, с.61 – 63]. 

У підготовці педагогічних кадрів у Франції простежується тенденція до 

посилення та збільшення термінів педагогічної практики. Якщо у 70 – 80-их рр. 

ХХ століття педагогічне стажування вчителів початкової школи становило 20 

тижнів (перший рік навчання – 8 тижнів, другий – 12 тижнів), то, починаючи з 

80-их років і по сьогодні, тривалість педагогічного стажування для викладачів 

першого ступеня (материнська та елементарна школа) становить 23 тижні [3, 

с.45]. 



У системі підготовки вчителів початкових класів Канади велика увага 

надається педагогічній практиці. Було розроблено три моделі педагогічної 

практики. Найкращою була визнана модель, розроблена Саскачеванським 

університетом. З цією програмою практики погодилися університети всієї 

країни. Тривалість практики у загальноосвітній школі на останньому курсі 

навчання становить чотири місяці. Керівництво практикою здійснюють як 

викладачі університету, так і вчителі школи [4, с.43]. 

Таким чином, використання досвіду організації педагогічної практики 

студентів у вузах зарубіжних країн сприятиме вдосконаленню її проведення у 

вищих педагогічних закладах України. 
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