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Метоя нашої статті ю визначеннѐ педагогічних умов формуваннѐ в майбутніх 

учителів емпіричного, гностичного та психологічного компонентів професійної 
підготовленості до успішного здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального навчаннѐ.  

Результати проведеної експериментальної роботи дозволили виѐвити рівень 
уѐвлень та знань студентів про здоров’ѐзбережувальне навчаннѐ й відповідні вміннѐ, 
необхідні длѐ його успішної реалізації.  

Виѐвлені показники дозволили отримати об’юктивну інформація про рівень 
професійної готовності майбутніх педагогів до здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального 
навчаннѐ учнів. 
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Постановка проблеми. Загальна тенденціѐ гуманізації науки та 

лядства в сучасних соціально-економічних умовах України знаходить свою 
відображеннѐ в проблемі збереженнѐ та укріпленнѐ здоров’ѐ дітей та 
молоді. Установка на здоров’ѐ не з’ѐвлѐютьсѐ сама собоя, а формуютьсѐ в 
результаті певного педагогічного впливу. 

Нова парадигма педагогіки зміщую центр проблем із формуваннѐ 
знань, умінь та навичок на цілісний розвиток особистості. У даних умовах 
зростаю соціальна та педагогічна значущість стану здоров’ѐ учнівської 
молоді в процесі навчаннѐ, що визначаютьсѐ в подальшому майбутньому в 
реалізації її життювих і професійних цілей. 

Проблеми здорового підростаячого поколіннѐ були та залишаятьсѐ 
найбільш актуальними в практиці суспільного й сімейного вихованнѐ *1+. У 
державних нормативних документах говоритьсѐ по необхідність 
укріпленнѐ здоров’ѐ дітей та молоді *2+, однак, за статистичними даними 
[9+, у школі здорових лише 11–13 % дітей, захворяваність хронічними 
хворобами в учнів школи становить 2235 на 1000. 

У педагогічній практиці застосовуятьсѐ спроби організації в 
закладах освіти навчально-виховного процесу здоров’ѐзбережувального 
напрѐму [3; 7; 10].  
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Зважаячи на зазначене вище, у розв’ѐзанні окреслених проблем 
провідне місце посідаю створеннѐ здоров’ѐзбережувального освітнього 
середовища та моделі підготовки майбутніх учителів до 
здоров’ѐзбережувальної професійної діѐльності [4; 8].  

На основі аналізу наукової психолого-педагогічної, біологічної, 
медичної та валеологічної літератури, вивченнѐ досвіду роботи 
загальноосвітньої школи та власного досвіду роботи у вищому навчальному 
закладі була сформульована проблема дослідженнѐ. Проблема визначаютьсѐ 
суперечність між, з одного боку, об’юктивно існуячоя потребоя школи й 
суспільства в цілому у валеологічно досвідченому й умілому вчителеві, з 
іншого – недостатній теоретичній і практичній розробці ефективного 
формуваннѐ готовності здійснявати здоров’ѐзбережувальне навчаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Джерельноя базоя нашого 
дослідженнѐ ю роботи:  Г. Апанасенка, Т. Бойченко, В. Войтенка, 
М. Гончаренка, В. Колбанова, І. Муравова, В. Петленка, Л. Попової та ін.), 
ѐкі розкриваять актуальні проблеми здоров’ѐзбереженнѐ.  

Проблеми збереженнѐ здоров’ѐ учнівської та студентської молоді 
розроблѐятьсѐ Г. Долинським, О. Дубограй, Л. Татарніковоя, 
В. Горащуком, В. Зайцевим, Л. Івановоя та ін. 

Окремі аспекти здоров’ѐ студентів, формуваннѐ особистості педагога ѐк 
вихователѐ і пропагандиста здорового способу життѐ висвітлено у працѐх 
З. Волотовської, Н. Завидівської, І. Кобилѐцького, І. Мудрік, Т. Д’ѐчкової та ін. 

У наукових дослідженнѐх К. Платонова, Б. Шиѐна, Ю. Шкребтіѐ 
розглѐдаятьсѐ питаннѐ використаннѐ засобів фізичної культури длѐ 
формуваннѐ здорового способу життѐ особистості.  

Незважаячи на великий науковий доробок із заданої проблеми, у 
науковій та методичній літературі не отримали відповідного відображеннѐ 
такі питаннѐ, ѐк зміст, структура й організаціѐ підготовки майбутнього 
вчителѐ до здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального навчаннѐ учнів. 

Метою статті ю визначеннѐ педагогічних умов формуваннѐ в 
майбутніх учителів емпіричного, когнітивного та психологічного 
компонентів професійної підготовленості до успішного здійсненнѐ 
здоров’ѐзбережувального навчаннѐ.  

Длѐ досѐгненнѐ ціюї мети були висунуті такі задачі: 
1) визначити стан готовності студентів педагогічного вищого 

навчального закладу до використаннѐ здоров’ѐзбережувального навчаннѐ; 
2) виѐвити основні педагогічні умови, що сприѐять оптимальному 

функціонування процесу підготовки студентів до оздоровчої діѐльності.  
Методи дослідження. Длѐ вирішеннѐ поставлених задач нами були 

використані такі методи: теоретичний аналіз і узагальненнѐ наукового 
досвіду із зазначеної проблеми, анкетуваннѐ, тестуваннѐ, педагогічне 
спостереженнѐ. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 1 (65) 

109 

Виклад основного матеріалу. Оскільки освіта ю спільноя формоя 
духовного й фізичного розвитку лядини і більше чверті життѐ вона 
знаходитьсѐ в системно-організованій його сфері, то від того, ѐк 
використовуютьсѐ досѐгненнѐ здоров’ѐзбереженнѐ в освітньому процесі, 
буде значноя міроя залежати здоров’ѐ майбутнього населеннѐ країни. 
Здоров’ѐзбережувальна освіта стала необхідноя умовоя підготовки 
сучасного спеціаліста, та, у першу чергу, – студента педагогічного вишу, 
тому що вчитель ю реальноя особоя, здатноя зберегти здоров’ѐ учнів у 
процесі навчаннѐ. Між рівнем здоров’ѐ учнів та рівнем підготовки вчителів 
із проблем збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ існую відносно чітка 
залежність, ѐка детермінуютьсѐ ѐкістя професійної підготовки майбутнього 
вчителѐ до здоров’ѐзбережувального навчаннѐ, ѐке формуютьсѐ в період 
навчаннѐ в педагогічному виші [5; 6]. 

Длѐ низки факультетів (біологічного, факультету фізичної культури, 
учителів початкових класів тощо) здоров’ѐзбереженнѐ виступаю частиноя 
спеціальної професійної підготовки, ѐка повинна забезпечити формуваннѐ 
вмінь вирішувати практичні завданнѐ, пов’ѐзані зі збереженнѐм і 
зміцненнѐм здоров’ѐ. 

Сьогодні стан підготовки майбутнього вчителѐ до здоров’ѐзбе-
режувального навчаннѐ учнів не повністя відповідаю сучасним вимогам і 
до цього часу у вищих навчальних закладах не було створено систему 
професійної підготовки, ѐка б сприѐла формування готовності здійснявати 
здоров’ѐзбережувальне навчаннѐ. 

Таким чином, на сучасному етапі професійної підготовки в педагогічних 
вищих навчальних закладах спостерігаютьсѐ невідповідність між рівнем 
підготовки студентів до здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального навчаннѐ та 
тими вимогами, ѐкі висуваятьсѐ до вчителів загальноосвітніх шкіл. Саме 
непідготовленість учителѐ до активної здоров’ѐзбережувальної діѐльності 
створяю труднощі длѐ процесу здоров’ѐзбережувального навчаннѐ учнів. 

Результати проведеної дослідної роботи з визначеннѐ рівнѐ готовності 
до здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального навчаннѐ майбутніх учителів 
дозволили виѐвити рівень уѐвлень та знань студентів про здоров’ѐзбере-
жувальне навчаннѐ та відповідні вміннѐ, необхідні длѐ його успішної реаліза-
ції, а також виѐвити психологічні ѐкості, необхідні длѐ даного виду діѐльності. 

В експерименті взѐло участь 56 студентів IV курсу факультету іноземної 
та слав’ѐнської філології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка. До цього часу студентами були вивчені основні 
дисципліни психолого-педагогічного та медико-біологічного циклу й закін-
чено період педагогічної практики в школі. Аналіз отриманих даних дозволив 
математично довести відсутність суттювих відмінностей між групами. 

У ході теоретичного досліджуваннѐ нами були уточнені ознаки понѐть: 
«здоров’ѐзбережувальне навчаннѐ», «готовність здійснявати 
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здоров’ѐзбережувальне навчаннѐ». Під здоров’ѐзбережувальним ми 
розуміюмо навчаннѐ, при ѐкому вчитель знаходить можливість покращеннѐ 
здоров’ѐ учнів, не обмежуячи своя діѐльність профілактичними заходами, а 
виѐвлѐячи тенденції, ѐкі підтримуять і розвиваять прагненнѐ учнѐ бути 
здоровим, та реалізувати себе ѐк найкраще. Ураховуячи специфіку 
дослідженнѐ, готовність студентів до здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального 
навчаннѐ учнів визначено нами ѐк цілісне утвореннѐ особистості, ѐке 
довготривало формуютьсѐ в результаті цілеспрѐмованого професійного 
навчаннѐ і творчого саморозвитку, що вклячаю в себе наѐвність певного рівнѐ 
розуміннѐ сутності здоров’ѐзбережувального навчаннѐ, сформованості 
відповідних умінь, ѐкі маять на меті збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ учнів 
у процесі навчаннѐ та психологічні ѐкості особистості, що дозволѐять 
здійснявати даний процес. 

Структура досліджуваної готовності представлена у виглѐді 
емпіричного, гностичного та психологічного компонентів. 

Гностичний компонент готовності студентів вклячаю професійно 
значущі уѐвленнѐ та знаннѐ, ѐкі необхідні майбутньому педагогу длѐ 
здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального навчаннѐ в школі. 

У структуру емпіричного компоненту вклячені гностичні, проективні, 
конструктивні, організаторські й комунікативні вміннѐ та навички. Всі 
разом вони забезпечуять практичну готовність студентів до здійсненнѐ 
здоров’ѐзбережувального навчаннѐ учнів. 

Психологічний компонент у розробленій нами структурі 
представлений такими сферами діѐльності: інтелектуальноя, 
функціональноя, вольовоя, предметно-практичноя, екзистенціальноя та 
сфероя саморегулѐції. 

Професійна готовність до здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального 
навчаннѐ учнів визначаютьсѐ показниками, ѐкі характеризуять 
психологічний, емпіричний, гностичний компоненти. Показниками 
психологічного компоненту ю позитивне ставленнѐ до збереженнѐ 
здоров’ѐ в процесі навчаннѐ; установленнѐ суб’юкт-суб’юктивних відносин; 
демократичний стиль педагогічного спілкуваннѐ. Показниками емпіричної 
готовності ю збільшеннѐ об’юму знань, їх повнота, стійкість, компетентність, 
педагогічна рефлексіѐ; гностичної – професіоналізм, творче застосуваннѐ 
практичної діѐльності в контексті здоров’ѐзбережувального навчаннѐ. 

Виѐвлені критерії та показники дозволили отримати об’юктивну 
інформація про рівні професійної готовності майбутнього педагога до 
представленнѐ здоров’ѐзбережувального навчаннѐ учнів. 

Розроблѐячи структуру змісту підготовки майбутніх педагогів до 
здоров’ѐзбережувального навчаннѐ учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів, ми брали до уваги, що:  
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 засвоюннѐ валеологічних знань повинно бути пов’ѐзано з 
рефлексіюя особистого досвіду; 

 валеологічні знаннѐ, що визначаять норми взаюмодії учасників 
педагогічного процесу валеологічного вихованнѐ учнів, маять усвідомля-
ватисѐ на засадах аналізу обставин, у ѐких вони ю необхідними і значущими; 

 під час аналізу педагогічних ситуацій або інших джерел студенти 
повинні мати можливість самостійно виѐвлѐти те істотне, головне, що 
зумовляю структуру і зміст дій учителѐ, ѐкі забезпечуять валеологічне 
вихованнѐ учнів під час навчально-виховного процесу; 

 відтвореннѐ ставленнѐ студентів до здоров’ѐ повинно бути 
пов’ѐзано з уміннѐм від виконаннѐ дій у розумовому плані переходити до 
виконаннѐ їх у реальній дійсності й навпаки. 

Слід зазначити, що важливим у процесі підготовки студентів 
педагогічних вищих навчальних закладів до здоров’ѐзбережувального 
навчаннѐ учнів загальноосвітніх шкіл ю наѐвність бажаннѐ і спроможності 
враховувати вимоги збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ під час навчально-
виховного процесу, що виѐвлѐютьсѐ в гуманістичній спрѐмованості 
діѐльності та поведінки, здоров’ѐзбережувальній організації навчально-
виховного процесу, ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ своїх учнів, до 
власного здоров’ѐ. Учитель повинен володіти навичками керуваннѐ 
процесом особистісного зростаннѐ учнів, стимуляячи учнів до 
самовираженнѐ, самовдосконаленнѐ та саморозвитку. 

Подальший напрѐм експерименту було пов’ѐзано з визначеннѐм 
рівнѐ гностичної готовності студентів до здоров’ѐзбережувальної 
діѐльності, виѐвленнѐм знань студентів про здоров’ѐзбережувальне 
навчаннѐ, розуміннѐ необхідності цих знань майбутнім учителем. 

Длѐ визначеннѐ рівнѐ гностичної готовності ми використовували діаг-
ностику «Дидактичні карти», до ѐких були вклячені запитаннѐ на виѐвленнѐ 
розуміннѐ студентами потрібних теоретичних понѐть, що стосуятьсѐ 
здоров’ѐзбережувального навчаннѐ учнів. Наведемо приклад такої карти. 

«Діагностико-дидактична карта-завдання» 
1. Як Ви оціняюте своя готовність у різноманітних ситуаціѐх 

педагогічного процесу при прийнѐтті рішеннѐ враховувати його вплив на 
стан здоров’ѐ учнів? 

2. Якими валеологічними вміннѐми ви володіюте?: 
1) Умія провести комплекс, фізкультхвилинки та фізкультпаузи, 

ранкової гімнастики. 
2) Умія здійснявати контроль і самоконтроль у процесі навчальних 

занѐть та занѐть з фізичної культури.  
3) Умія провести комплекс вправ оздоровчого впливу. 
4) Умія провести комплекс дихальної гімнастики. 
5) Умія провести комплекс вправ длѐ зору.  
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3.  Які валеологічні знаннѐ найбільш необхідні у професійній 
діѐльності майбутнього вчителѐ?: 

1) Методики загартовуваннѐ. 
2) Методики занѐттѐ оздоровчоя ходьбоя і бігом.  
3) Методики раціонального харчуваннѐ. 
4) Методики контроля й самоконтроля в процесі навчальних занѐть і 

занѐть фізичноя культуроя та спортом. 
5) Методики психофізичної регулѐції. 
6) Методики занѐттѐ оздоровчоя гімнастикоя. 
7) Методики занѐттѐ лікувальноя фізичноя культуроя. 
8) Методики занѐттѐ оздоровчим туризмом. 

4. Визначте рейтинг навчальних дисциплін, ѐкі впливаять на 
формуваннѐ готовності до здоров’ѐзбережувальної діѐльності: 

1) Фізичне вихованнѐ. 
2) Валеологіѐ. 
3) Література. 
4) Теоріѐ і методика фізичного вихованнѐ і спорту. 
5) Біологіѐ. 
6) Хіміѐ. 
7) Фізика. 

5. Виберіть найбільш значущі длѐ Вас чинники здорового способу 
життѐ: 

1) Занѐттѐ фізичноя культуроя та спортом. 
2) Раціональне харчуваннѐ. 
3) Дотриманнѐ режиму днѐ. 
4) Відмова від шкідливих звичок (алкоголь, паліннѐ). 
5) Наглѐд за станом здоров’ѐ. 

6. Уѐвіть себе на місці вчителѐ. Як Ви думаюте, з ѐкими відхиленнѐми 
в здоров’ї учнів найбільш часто доводитьсѐ зустрічатисѐ вчителя? 
Запропонуйте класифікація цих захворявань із різних причин (механізм 
виникненнѐ, шлѐх передачі, тривалість тощо). 

7. Визначте зовнішні та внутрішні умови організації 
здоров’ѐзбережувального навчаннѐ учнів. Які з них, на Вашу думку, ю 
основними? 

8. Визначте рівень вашої готовності до здоров’ѐзбережувального 
навчаннѐ (в балах: 2 – низький; 3 – нижче середнього; 4 – середній; 5 – 
високий).  

Аналізуячи результати проведеного експерименту, можна зробити 
такі висновки: 

– студенти факультету української та іноземної філології не маять 
достатніх знань, умінь та навичок у питаннѐх збереженнѐ та зміцненнѐ 
здоров’ѐ учнів; 
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– незначна кількість респондентів відчуваять потребу в організації і 
вдосконаленні освітнього процесу в контексті здоров’ѐзбереженнѐ, отже 
існую необхідність формуваннѐ позитивної мотивації на 
здоров’ѐзбереженнѐ в майбутніх учителів; 

– низький відсоток студентів, здатних самостійно проводити з 
учнѐми комплекси фізичних вправ оздоровчої спрѐмованості. 

Отже, установлено, що дана проблема ю актуальноя в педагогічній 
теорії та практиці й потребую подальшого теоретичного осмисленнѐ. 
Формуваннѐ досліджуваної готовності в педагогічному ВНЗ здійсняютьсѐ 
недостатньо, отже необхідна відповідна модель формуваннѐ готовності, а 
також умови, що забезпечуять її ефективне функціонуваннѐ та розвиток. 

Зважаячи на вищезазначене, необхідно організувати й систематично 
проводити фізкультурно-оздоровчу роботу серед студентів філологічного 
факультету, а саме: валеологічні семінари, відкриті занѐттѐ, фізкультурні 
заходи оздоровчої спрѐмованості тощо. 

Длѐ визначеннѐ готовності майбутніх учителів до 
здоров’ѐзбережувальної діѐльності нами був використаний системно-
антропологічний підхід, що містить у собі зміст, форми та методи 
підготовки майбутнього вчителѐ до здійсненнѐ здоров’ѐзбережувального 
навчаннѐ, у ѐкому ідеї пізнаннѐ лядини в соціальному, духовному, 
ірраціональному, метафізичному представленні, можливості, що 
відкриваятьсѐ з цього навчаннѐ без втрат длѐ здоров’ѐ доповняятьсѐ 
ідеюя системності його викладу. 

Висновок та перспективи подальших наукових розвідок. Викладене 
даю змогу дійти висновку про те, що підготовка студентів педагогічних вищих 
навчальних закладів до здоров’ѐзбережувального навчаннѐ учнів ю 
нагальноя потребоя часу та суспільства. Проведене дослідженнѐ показало, 
що формуваннѐ досліджуваної готовності буде проходити більш успішно у 
спеціально організованому навчальному процесі з фізичного вихованнѐ у 
вищих педагогічних навчальних закладах, при використанні можливостей 
фізичної культури длѐ підготовки студентів до здоров’ѐзбережувальної 
діѐльності; реалізації міждисциплінарних зв’ѐзків психолого-педагогічних та 
медико-біологічних дисциплін; при використанні здоров’ѐзбережувальних 
технологій у процесі педагогічної практики. 

Подальше дослідженнѐ може бути присвѐчене проблемі 
здоров’ѐзбережувального навчаннѐ в освітньому процесі та 
обґрунтування педагогічних умов у контексті додаткої освіти та 
підвищеннѐ кваліфікації працяячих педагогів.  
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РЕЗЮМЕ 

Павленко Инна. Подготовка студентов педагогических высших учебных 
заведений к здоровьесберегаящему обучения учеников общеобразовательных школ. 

Целья нашей статьи ѐвлѐетсѐ определение педагогических условий 
формированиѐ у будущих учителей эмперического, гностического и психологического 
компонентов профессиональной готовности к успешному осуществления 
здоровьесберегаящего обучениѐ.  

Результаты проведенной экспериментальной работы позволили определить 
уровень представлений и знаний студентов о здоровьесберегаящем обучении, а 
также соответствуящие умениѐ, необходимые длѐ его успешной реализации.  

Определенные показатели даят возможность получить объективнуя 
информация об уровне готовности будущих педагогов к осуществления 
здоровьесберегаящего обучениѐ учеников. 

Ключевые слова: общеобразовательные учебные заведениѐ, здоровье, 
здоровьесберегаящаѐ деѐтельность, здоровьесберегаящее оучение, будущие 
учителѐ, студенты, ученики. 

 
SUMMARY 

Pavlenko Inna. Training students of higher pedagogical education institutions to 
health saving teaching of secondary school pupils. 

The purpose of the article is to define the pedagogical conditions of formation of 
empirical, psychological and gnostic components of professional skills for successful exercise 
of health-saving study.  

To determine the level of professional skills we used pedagogical observations, 
surveys, diagnostic «Teaching Cards» and methods of mathematical  calculation. 

The results of the experimental work  revealed  student’s level of introduction and 
knowledge about heath-saving study and appropriate skills needed for successful exercise. 

The study defined the essence of such concepts as: “health-saving teaching”, “readiness 
for health-saving education”. A model of student’s readiness to health-saving education of pupils 
represented in the form of empirical  gnostic and psychological components. 

It was pointed out that professional readiness of students to health-saving teaching of 
pupils is defined in the aspects that characterized the above mentioned components. 
Indicators of psychological component have a positive attitude towards maintaining health in 
the learning process; establishing subject-subjective relations, democratic style of teacher 
communication. Empirical indicators of readiness are: increase of knowledge, its fullness, 
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firmness; formation of competence, pedagogical reflection; gnostic ‒ professionalism, 
creative application of health-saving education in practice context. 

Results of our experimental work allowed to determine the level of students’ knowledge 
about health-saving education, also we checked necessary skills for successful realization of 
healt-saving teaching. Certain factors give the opportunity to obtain objective information about 
the future teachers’ level of readiness for practicing health-saving training of pupils. 

Identified indicators have provided objective information on level of professional 
readiness of the future teacher to realization health-saving education of pupils. 

The above mentioned makes it possible to conclude that the problem is relevant to 
the pedagogical theory and practice and requires further theoretical comprehension. 

Key words: comprehensive secondary schools, health, health-saving activity, health-
saving education, future teachers, students, pupils. 
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ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 
У статті проаналізовано взаюмозв’ѐзок між теоретичним і практичним 

навчаннѐм майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі педагогічної 
практики. Єдність теоретичного й практичного навчаннѐ в процесі педагогічної 
практики реалізуютьсѐ за рахунок структурної, системної її побудови. На практиці 
педагогічний процес нероздільний і ю цілісним ѐвищем. Неможливо відокремити мету від 
змісту й методів навчаннѐ та вихованнѐ, форми роботи від взаюмодії учасників 
педагогічного процесу в конкретних умовах школи та класу. Теоретичне навчаннѐ 
забезпечую оволодіннѐ моделѐми побудови педагогічної діѐльності, в умовах педагогічної 
практики створяятьсѐ сприѐтливі умови длѐ досѐгненнѐ певного рівнѐ майстерності. 

Ключові слова: майбутні вчителі філологічних спеціальностей, педагогічна прак-
тика, етапний процес, педагогічне проектуваннѐ, педагогічне моделяваннѐ, модельо-
вані умови, професійно-педагогічна самореалізаціѐ, труднощі в педагогічній практиці. 

 
Постановка проблеми. Теоретичне навчаннѐ забезпечую оволодіннѐ 

моделѐми побудови педагогічної діѐльності, у ѐких, згідно з чинними 
нормами, подано всі її компоненти. В умовах педагогічної практики 
складаятьсѐ сприѐтливі умови длѐ досѐгненнѐ певного рівнѐ діѐльності, і 
за співвідношеннѐм досѐгнутого рівнѐ із заданим можна говорити про 
ефективність підготовки майбутніх учителів до педагогічної діѐльності. 

Єдність теоретичного й практичного навчаннѐ в процесі педагогічної 
практики реалізуютьсѐ за рахунок структурної, системної її побудови. 
Теоретично можна вивчати професія педагога послідовно, уроздріб, 
озброяячи майбутніх учителів знаннѐми про процес навчаннѐ, вихованнѐ, 




