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Вступ. Вища аграрна освіта сьогодні, як і інші, переживає складний період 

переоцінки соціальних, моральних і культурних цінностей та змінює вектор 

теоретичної і практичної орієнтації. Відбувається відмова від знаннєвої 

парадигми освіти, нездатною ефективно виконувати нові цілі і завдання 

сучасного суспільства, головною з яких є підготовка конкурентоспроможного 

кваліфікованого працівника, не тільки якісно працює за фахом на рівні світових 

стандартів, але й соціально і професійно мобільного, постійно підвищує свою 

майстерність. Переходячи до нової компетентнісної парадигми освіти 

особливої актуальності набувають практико-орієнтовані програми професійної 

підготовки, спрямовані на формування фахівця нового типу, який володіє 

інноваційним стилем мислення, готового до створення нових цінностей і 

прийняття творчих рішень. Індивідуальний стиль діяльності, здатність до 

рефлексії, потреба в постійній самоосвіті і готовність удосконалювати і 

вдосконалюватися самому є його невід’ємними рисами.  

Ідеї практико-орієнтованого навчання останнім часом отримали заслужене 

висвітлення у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі. В. Ю. Калугіна, 

зокрема, розглядає його як «дидактичний підхід до навчання учнів, заснований 

на єдності емоційно-образного і логічного компонентів змісту, придбання 

нових знань і формування практичного досвіду їх використання, емоційного та 

пізнавального компонентів при виконанні творчих завдань» [1, с. 13]. 

Як «спосіб академічної освіти» розуміє даний підхід А. В. Савицька. На її 

думку, він робить акцент не на навчальних дисциплінах, а на «справжніх 

проблемах, з якими стикаються майбутні фахівці», при цьому на перший план 



виходить «активне навчання в невеликих групах», а не традиційні форми 

організації навчального процесу [2, с. 66]. 

Інший дослідник Л. Павлова прирівнює його до «методу викладання і 

навчання, що дозволяє студентам поєднувати навчання у вузі з практичною 

роботою» [3]. 

1. Компетентність і компетенція як ключові поняття  

Зазначимо, що ключовими поняттями перерахованих підходів є 

компетентність і компетенція. Першим розгорнуте визначення компетентності 

дав британський психолог Дж. Дорівнює (1984), описавши його як специфічну 

здатність ефективного виконання конкретних дій у предметній області, яка 

включає в себе вузько предметні знання, особливого роду предметні знання, 

спосіб мислення, розуміння відповідальності за свої дії [4]. З плином часу 

трактування цього поняття мало змінилось: під професійною компетентністю в 

даний час прийнято розуміти інтегральну характеристику ділових та 

особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, навичок і 

досвіду» [5, с. 66], що забезпечують ефективне вирішення професійних 

проблем і типових завдань, що виникають в реальних ситуаціях трудової 

діяльності. 

Що стосується терміна «компетенція», то довгий час існувало безліч 

визначень цього поняття, поки воно не було закріплено в 2007 році в рамках 

проекту TUNING («Настроювання освітніх структур в Європі»), де воно 

трактується як «динамічне поєднання когнітивних і мета когнітивних навичок, 

знання, розуміння, міжособистісних, інтелектуальних і практичних навичок, а 

також етичних цінностей» [6]. 

В даний час в європейських країнах розроблено кілька моделей 

професійної компетентності, але найбільш цілісне уявлення про її структуру 

дає холістична інтегративна модель Дж. Чиверса (G. Chivers) і Дж. Читхема (G. 

Cheetham), вперше представлена в 1996 році  та остаточно оформлена в 1998. 

Вона включає 5 груп пов’язаних компетенцій, серед яких когнітивні, 

функціональні, психологічні та етичні компетенції випускника, а також різні 



мета компетенції (здатності долати невпевненість, адекватно сприймати 

критику й робити з неї правильні висновки тощо). 

Вважаємо необхідним виділити ряд принципів, дотримання яких, на думку 

британського педагога-методолога А. Кастлинг, обов’язково при організації 

практико-орієнтованого навчання на основі компетентнісної. Серед них: 

 системна організація освітнього процесу; 

 індивідуальний підхід до студентів та слухачів; 

 необхідність взаємного обміну знаннями і результатами навчання; 

 свобода дій, ставлення до ризику і помилок як до точок росту; 

 рефлексія як інструмент осмислення досвіду діяльності для 

подальшого професійного розвитку; 

 сміливість, уяву і професійна гнучкість як рушійні сили 

особистісного зростання [7, с. 2]. 

Зазначимо, що побудова освітнього процесу на базі цих принципів 

передбачає його переорієнтацію на вчення, активне і самостійне оволодіння 

студентами теоретичними і прикладними знаннями, що не тільки сприяє 

посиленню автономії студентів, але і робить освіту особистісно значущим. Крім 

того, за рахунок визначення індивідуальної траєкторії розвитку кожного 

студента і максимального врахування його індивідуальних можливостей і 

пізнавальних здібностей створюється комфортне освітнє середовище, що 

сприяє зростанню позитивної мотивації студентів. Важливо, що акцент на 

придбання досвіду діяльності і розвиток умінь на практиці реалізувати знання 

не тільки посилює практичну спрямованість освіти, але і створює необхідні 

передумови безперервного професійного зростання, самовдосконалення і 

самореалізації.  

Разом з тим, необхідно підкреслити, що розглянутий нами підхід 

спирається на ідеї педагогіки гуманізму, головною цінністю якої є людина і 

його суб'єктні якості. У практичному плані це означає, що навчальні 

дисципліни перестають розглядатися як предмети з набором готових знань, а 

стають специфічним джерелом творчої діяльності, перетворюючись на 



потужний інструмент пізнання навколишнього світу. Посилення практичної 

спрямованості предметних знань сприяє не тільки розширенню можливостей 

для їх компетентного використання, але й подальшому розвитку особистості 

викладача. 

2. Практико-орієнтований підхід 

Гуманізація в контексті практико-орієнтованого педагогічної освіти 

передбачає формування нового педагогічного мислення, провідною ідеєю якого 

стає ідея розвитку, яка передбачає створення умов для саморозвитку 

особистості, так і для забезпечення розвитку і саморозвитку всієї системи 

освіти. Основу такого мислення, переконання і К. Е. Гхей (Antony and Kay 

Ghay), складають професійні цінності, які дають змогу вчителям задовольняти 

свої матеріальні і духовні потреби, слугують орієнтиром їх соціальної та 

професійної активності і дозволяють їм реалізувати власний творчий потенціал 

і педагогічна майстерність.  

Важливо підкреслити, що практико-орієнтований підхід передбачає інше 

розуміння мети освіти: мета перестає розглядатися як «модель особистості, що 

відображає замовлення соціуму і має форму стандартів освіченості», і стає 

«єдністю державних стандартів та особистісного начала» [8, с. 49] , усуваючи 

при цьому існувало багато десятиліть протиріччя між особистісною сутністю 

освіти та її цілями. На наш погляд, таке трактування мети дозволяє відмовитися 

від пошуку якогось універсального освітнього процесу і перетворює 

індивідуальність і неповторність особистості в саморегулюючу автономну 

систему. 

Необхідно зазначити, що сьогодні в рамках загальноєвропейського 

освітнього простору головною метою будь-якої професійної освіти є розвиток 

загальних і професійно-специфічних компетенцій і здібності фахівця діяти в 

різних проблемних ситуаціях, використовуючи отримані знання, уміння і 

навички, сукупність яких і становить практичні результати підготовки 

студентів до самостійної трудової діяльності. Це дозволяє не тільки сформувати 

особистість сучасного фахівця, який володіє високим рівнем професійної 



культури, але й сприяє розвитку його творчої індивідуальності шляхом 

створення можливостей для його самореалізації, самовиховання, саморозвитку і 

автономії. 

Інтерес представляє той факт, що саме в Великобританії поширення 

отримав функціональний підхід до трактування результатів навчання, що 

проявляється в прагненні до більшої цілісності шляхом інтеграції знань, 

розуміння, цінностей і навичок, притаманних вже сформованим професіоналам. 

Саме тому британські професійні стандарти для вчителів, складені на основі 

компетентнісної, враховують не тільки поведінкові, але і функціональні 

характеристики педагогів, які відображають усі види їх професійної діяльності. 

Орієнтація професійної підготовки вчителів на формування в них різних 

функціональних компетенцій і здібностей ефективно виконувати роботу, 

відповідну стандартам професії, і становить суть практико-орієнтованого 

професійного навчання. 

Аналіз праць з питань практико-орієнтованого навчання дозволяє виділити 

низку основних принципів реалізації даного підходу, які не тільки регулюють 

всі елементи навчально-виховного процесу в будь-якій освітній організації, але 

й визначають стиль взаємин викладача і студентів. До їх числа відносяться 

наступні:  

1. Функціональний підхід до цілей освіти. У контексті практико-

орієнтованого підходу на перший план виходять практичні і розумові вміння і 

навички, на основі яких формуються знання, тому їх засвоєння з мети освіти 

перетворюється в засіб розвитку здібностей. Основним результатом навчання 

стає досвід виявлення проблеми, придбання навичок її дослідження, 

застосування відомих і створення нових способів отримання продуктів власної 

діяльності, самостійне оцінювання його якості та можливості застосування. 

Саме тому в рамках практико-орієнтованого підходу мети професійної освіти 

формулюються в поведінкових і оціночних термінах через загальні та 

професійно-специфічні компетенції, мають загальносоціальну та особистісну 

значимість.  



2. Прикладний характер професійної освіти. Даний принцип передбачає 

відмову від широкого загального університетської освіти на користь 

професійно-прикладного, що веде до вузькопрофесійному практичної 

спрямованості підготовки педагогічних кадрів, що свідчить про зміну ідеології 

освіти: відбувається  

3. Практична спрямованість навчання. Реалізація даного принципу веде до 

зміни змісту освіти: його основу тепер становить дидактично адаптований 

соціальний досвід вирішення різноманітних пізнавальних і професійних 

проблем, а його центральним програмно-цільовим компонентом стає життєве і 

професійне самовизначення особистості, яке являє собою її професійне 

становлення через індивідуальну освітню траєкторію практичної 

спрямованості. Так, у рамках даного підходу по-новому реалізується ідея 

діяльнісного характеру змісту освіти, яке, з одного боку, дозволяє майбутнім 

учителям побачити систему знань через призму практичного досвіду і 

практичного опанування майбутньою професією, а, з іншого, спрямоване на 

розвиток загальної культури і наукових форм мислення.  

4. Орієнтація навчання на особистість. Розглянутий підхід створює умови 

для самореалізації студентів у процесі навчальної та науково-дослідної 

діяльності з опорою на свої інтереси і схильності, можливості і здібності, 

ціннісні орієнтації та суб'єктивний досвід, що призводить до зміни зовнішньої 

мотивації на внутрішню. Практична навчальна діяльність студентів, їх 

самостійність у прийнятті рішень і виборі засобів досягнення поставлених 

цілей стимулює їх до постійного професійного саморозвитку і 

самовдосконалення, що забезпечує саму можливість безперервної професійної 

освіти.  

5. Орієнтованість навчання на розвиток досвіду самоосвітньої діяльності 

студентів. Даний принцип втілює в життя ідею «навчання протягом усього 

життя», оскільки майбутні фахівці отримують можливість не тільки 

відтворювати вже відомий соціальний досвід, але й збагачувати його за рахунок 

творчого розвитку власної особистості.  



6. Принцип паритетності. В умовах практико-орієнтованого професійного 

навчання викладач і студент освітньої організації утворюють нову паритетну 

систему відносин на основі сприяння і співпраці, де кожен виступає як умови, 

засобу і результату становлення як суб’єкта свого розвитку. Таким чином, 

створюються можливості для реалізації принципів особистісно-орієнтованого 

підходу, який стає головною умовою організації і управління гуманної 

системою виховання і навчання, спрямованої на розвиток особистості всіх 

суб'єктів освітнього процесу. 

7. Навчання на основі науки, практики та сучасних технологій. Згідно з 

цим принципом, навчання у вузі передбачає впровадження і широке 

застосування інноваційних освітніх технологій. При цьому на перший план 

виходить створення особливої розвиваючої практико-орієнтованої освітньої 

середовища, яка покликана сприяти розкриттю природних даних кожного 

студента та розвитку його пізнавальних, емоційних, фізичних і духовних 

здібностей.  

Важливими складовими модернізації освітнього процесу в підготовці 

майбутніх викладачів аграрних вищих навчальних закладів є не тільки зміна 

цілей і змісту освіти, але й оновлення методик і технологій підготовки 

майбутніх викладачів до професійної діяльності у ВНЗ, тому процесуально-

діяльнісним підставою практико-орієнтованого навчання є технологічний 

підхід.  

3. Технологічний підхід 

Даний підхід передбачає не тільки проектування і застосування технологій 

для вирішення різних практичних освітніх завдань, але і управління процесом 

навчання у відповідності з тією чи іншою педагогічною технологією. Він являє 

собою «науково і практично обґрунтовану систему діяльності, застосовувану 

людиною в цілях перетворення навколишнього середовища, виробництва 

матеріальних чи духовних цінностей» [9, с. 8].  

Технологічний підхід забезпечує системну організацію освітнього процесу, 

цілісність і наступність якого є результатом урахування міжпредметних, 



міжкурсових і внутрішньокурсових зв’язків при конструюванні викладання 

різних навчальних дисциплін. Він також дозволяє комплексно вирішувати 

освітні та соціально-виховні проблеми, передбачати результати і керувати 

педагогічними процесами, оптимально використовувати наявні ресурси, 

аналізувати і систематизувати практичний досвід і його використання, обирати 

найбільш ефективні та розробляти нові технології і моделі вирішення різних 

соціально-педагогічних проблем. 

Теоретичний аналіз наукових праць дозволяє виділити наступні напрямки 

реалізації технологічного підходу в британській вищій педагогічній освіті, які, 

на наш погляд, отримують подальший обґрунтування і розвиток у рамках 

практико-орієнтованого навчання: 

 технологічне вдосконалення та оптимізація організації спільної 

діяльності викладачів і студентів; 

 широке використання нових інформаційних технологій і 

можливостей глобальної інформатизації професійної підготовки майбутніх 

викладачів; 

 створення віртуальної розвиваючої навчальної середовища, що 

забезпечує розвиток студентів як суб'єктів навчання і спілкування, пізнання і 

саморозвитку; 

 розробка методів індивідуального навчання та розвитку критичного 

мислення; 

 розробка і модернізація контрольно-оцінної складової освіти. 

Найважливішим елементом організації навчального процесу в контексті 

практико-орієнтованого підходу є модульне навчання, що представляє собою 

спосіб організації навчального процесу на основі автономних організаційно-

методичних модулів, зміст і обсяг яких можуть змінюватись в залежності від 

дидактичних цілей, профільної і рівневої диференціації учнів.  

Засновником модульного навчання вважається американський дослідник 

Дж. Рассел, автор знаменитої роботи «Modular Instruction» (1974). В ній модуль 



трактується як «навчальний пакет, що охоплює контрольну одиницю 

навчального матеріалу і запропоновані навчального дії» [10].  

Основні принципи модульного навчання, сформульовані ще в середині 

1970-х Дж. Расселом, були лише трохи уточнені. Серед них виділяють: 

принцип модульності, принцип структуризації змісту навчального матеріалу, 

принцип опори на методи діяльності учасників навчального процесу, принцип 

динамічності (вільний рух змісту модуля), принцип гнучкості, принцип 

усвідомленої перспективи (розуміння навчаються цілей навчання), принцип 

паритетності (суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників навчального процесу) і 

принцип різнобічності методичного консультування. 

Вважаємо необхідним виділити ряд незаперечних переваг модульного 

навчання має перед традиційним: 

1) цілі освіти формулюються в діяльнісної формі і висуваються перед 

початком навчання; 

2) акцент робиться на навчальну діяльність студента, індивідуалізоване 

навчання з обов’язковим результатом – досягнення поставлених цілей; 

3) викладач виконує роль мотиватора, фасилітатора, діагноста і 

консультанта, що представляє джерела інформації; 

4) засвоєння інформації відбувається через активну роботу студента з 

навчальним матеріалом; 

5) модулі можуть бути індивідуалізовані, що дозволяє студенту вибирати 

рівень складності навчання, при цьому гарантуючи обов'язкове отримання 

прописаного в стандартах мінімального обсягу знань з предмету; 

6) мета контрольних завдань – визначити рівень засвоєння матеріалу і 

діагностувати труднощі, при цьому знання критеріїв оцінки сприяє поліпшення 

якості їх виконання. 

Підкреслимо, що модульне навчання спирається на інноваційні освітні 

технології, результат застосування яких залежить не від майстерності 

викладача, а від самостійної роботи самих студентів, які отримали можливість 

вибору шляхів засвоєння матеріалу. Дані технології використовуються у якості 



основного засобу впливу в процесі підготовки майбутніх вчителів, не тільки 

сприяючи їх професійно-особистісного зростання, але і стимулюючи їх 

інноваційну, пошукову та творчу діяльність. Вони спираються на активні 

методи навчання, які дозволяють розвивати не тільки теоретичне і практичне 

мислення майбутніх педагогів, але і вміння та навички соціального взаємодії.  

Цінних слід визнати те, що однією з головних цілей технології з позиції 

даного підходу є практичний результат. 

На перший план у навчальному процесі виходять групові дискусії, 

проблемно-пошукові методи, ігрове моделювання (ділові ігри, рольові ігри), 

«кейс-метод (метод вирішення ситуаційних завдань), тренінги та інші, пов’язані 

з активністю студентів. Всі вони покликані допомогти студентам самостійно 

відкрити нові мають практичний вихід знання і способи діяльності, а також 

творчо осмислити і застосувати їх спочатку в ситуаціях, що відтворюють 

професійну діяльність вчителя, а потім у власній роботі під час шкільної 

практики.  

У контексті практико-орієнтованого навчання особливу значимість 

набувають методи розвитку критичної рефлексії, яка, на думку британських 

вчених, становить основу задоволення соціальних і професійних потреб 

особистості. Вона, ставши суб'єктом власної діяльності, самостійно визначає 

свої соціальні ролі та функції й створює умови для реалізації свого творчого 

потенціалу. 

Рефлексія являє собою розумовий процес, спрямований на структурування 

або реструктурування досвіду, проблеми або існуючого знання або уявлень» 

[11, с. 58]. Дане визначення корелюється із загальнофілософським розумінням 

рефлексії як «принципу філософського мислення, спрямованого на осмислення 

та обґрунтування власних передумов, що вимагає звернення свідомості на себе» 

[12], як «форми теоретичної діяльності людини, спрямованої на осмислення 

своїх власних дій і закономірностей» [13, с. 115]. 

Зазначимо, що сучасне практико-орієнтоване педагогічна освіта у 

Великобританії на практиці реалізує багато ідей концепції рефлексивного 



навчання, що має багаті традиції у Великобританії і висхідної до філософії 

освіти американського вченого Джона Дьюї, одного з провідних представників 

прагматизму. Його розуміння рефлексивного мислення як «активного, 

наполегливого і уважного рас-перегляду якого б то не було думки, або 

передбачуваної форми знання, при світлі підстав, на яких воно спочиває і аналіз 

подальших висновків, до яких воно призводить» [14, с. 10] лежить в основі 

сучасного поні манія критичного мислення західними вченими. Рефлексивного 

навчання (А. Поллардом, П. Тригз, В. Хильер та ін. ) являє собою циклічний 

процес, в рамках якого вчитель безперервно спостерігає, оцінює і коригує свою 

практичну діяльність, що особливо важливо і цінно в практико-орієнтованих 

програмах професійної підготовки. Все це вимагає від нього певних 

особистісних якостей (відкритість, відповідальність, щирість), співробітництва 

та професійного діалогу з колегами, а також володіння методологією 

прикладних досліджень (evidence-based enquiry), що в кінцевому підсумку 

дозволяє йому вивести професійну рефлексію на якісно новий, 

загальнопрофесійний рівень. 

Зауважимо, що сучасним ідеалом британського вчителя є «рефлексуючий 

практик» (reflective practitioner), що розглядається як «стадія формування і 

розвитку професійних знань, умінь і навичок, націлена на розумне поєднання 

теоретичних основ з умінням застосовувати їх на практиці і передбачає 

здатність осмислювати кожен свій крок у процесі педагогічної діяльності з 

метою підвищення якості викладання в англійських школах» [15, с. 60-61]. 

Дане поняття вперше з'явилося в працях американського педагога Д. Шона 

(Donald Schon), які заклали основи сучасної теорії рефлексивного навчання.  

Британські вчені Ф. Ходкінсон і Р. Харвард (Phil Hodkinson, Gareth 

Harvard) підкреслюють, що поява практико-орієнтованої моделі професійної 

підготовки вчителів у великій Британії, що стало можливим багато в чому 

завдяки впровадженню методів рефлексивного навчання, дозволило поєднати 

дві протилежні традиції педагогічної освіти (академічну в університетах і 



технократичну в процесі роботи в школі) і ліквідувати розрив між теорією і 

практикою. 

Це стало можливим завдяки особливій природі рефлексивного знання: 

одержане з аналізу досвіду практичних і розумових дій і включає в себе кілька 

площин (бачення, розуміння, комплексне осмислення проблеми або ситуації, 

організацію індивідуального і колективного в її рамках), воно здатне поєднати 

розрив між знанням як таким і його застосуванням» [16, с. 132]. 

Представляється цінним той факт, що практико-орієнтовані технології 

забезпечують плавний перехід від «підтримуючого навчання» до «інноваційної 

освіти», оскільки вони не тільки гармонійно поєднують в собі цілі навчання, 

саморозвиток, самовираження і професійну підготовку, але і дозволяють 

враховувати історико-культурну специфіку різних освітніх систем. 

Необхідно підкреслити, що в контексті практико-орієнтованого підходу 

відбувається трансформація традиційних методів контролю і оцінки освітньої 

діяльності студентів і поява інноваційних оціночних коштів, спрямованих на 

виявлення творчих компетенцій, що передбачає перегляд дидактичних вимог до 

системи контролю і оцінки в цілому.  

Модульне навчання саме по собі передбачає принципово інший підхід до 

контролю і оцінки результатів навчання, оскільки традиційні методи контролю 

орієнтовані на якісне оцінювання навчальних досягнень студентів, а не 

отримання кількісних показників їх рівня.  

Саме тому рейтинговий контроль є невід’ємною частиною модульного 

навчання, представляючи собою найважливіший інструмент забезпечення 

постійного контролю студентів за результатами своєї навчальної діяльності. 

Рейтинг по модулю виступає як інтегративна оцінка результатів всіх видів 

навчальної діяльності студента з вивченого модуля.  

Сучасні методи оцінки якості навчання спрямовані на отримання 

чисельних еквівалентів, які можна ототожнювати з предметної і міжпредметної 

підготовленістю. Результати освіти в даних умовах визначаються очікувані і, 



найголовніше, вимірювані конкретні досягнення студентів і випускників, 

виражені на мові загальних і професійних компетенцій.  

Сучасна британська система контролю і оцінки якості навчання студентів 

та підготовки випускників організацій вищого професійної освіти базується на 

наступних принципах: 

 індивідуальний характер навчання, що потребує здійснення 

контролю за особистої пізнавальної діяльністю кожного студента і не допускає 

підміни результатів його вчення підсумками групової роботи;  

 систематичність і регулярність проведення контролю і його 

органічне поєднання з різними аспектами навчальної діяльності студента; 

 різноманітність форм проведення контролю, які забезпечують 

виконання всіх його функцій (дослідницької, інформаційно-аналітичної, 

мотиваційно-цільовий, планово-прогностичну, організаційно-виконавчої, 

діагностичної, регулятивно-корекційної) і підвищення інтересу студентів не 

тільки до результатів, але і проведення; 

 всебічність, забезпечує перевірку як теоретичних знань, так і 

практичних умінь і навичок; 

 диференційований підхід, що враховує не тільки специфіку 

навчальної дисципліни, але й індивідуальні характеристики студентів; 

 об’єктивність і єдність вимог до системи контролю і оцінки, 

виключають суб’єктивні або помилкові судження і висновки викладачів. 

Висновок. Описані вище принципи реалізовані в інноваційних методах 

контролю і оцінки освітньої діяльності студентів (портфоліо, рефлексивні 

щоденники та журнали тощо), що дозволяють систематизувати результати 

пізнавальної, творчої та практичної діяльності студентів, що створює умови для 

комплексної перевірки практичного використання знань і придбання цінного 

життєвого досвіду. Це забезпечує наступність системи контролю та оцінювання 

в системі безперервної освіти та дозволяє максимально наблизити систему 

оцінювання до умов майбутньої професійної діяльності студентів. 



Застосування нових освітніх технологій і методів навчання викликає 

трансформацію традиційних організаційних форм, які покликані створити 

умови для формування у студентів досвіду самостійного розв’язання 

пізнавальних, організаційних, комунікативних та інших проблем, що 

становлять оновлений зміст освіти. В даному контексті особливої значущості 

набуває педагогічна практика, оскільки школа стає своєрідним тренувальним 

майданчиком, на якій апробуються різні технології, а отриманий досвід 

практичної діяльності, переосмислений у процесі педагогічної рефлексії, стає 

відправною точкою для подальшого оволодіння професією. 

Слід зазначити, що практико-орієнтований підхід створює умови для 

успішної реалізації нової парадигми освіти, що розглядає інтереси особистості 

як пріоритет вищої освіти. Вона не просто передбачає становлення 

компетентності, розвиток ерудиції і творчих начал особистості, але і дозволяє 

домогтися принципово нових цілей освіти: досягнення якісно нового рівня 

освіченості окремої особистості і суспільства в цілому.  

Представляючи собою особливу систему дидактичних форм, методів і 

засобів, практико-орієнтований підхід дає можливість моделювати предметний 

і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності та формувати у студента 

більш повне уявлення про проблемний творчому характері його майбутньої 

професії. 
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