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Анотація. В роботі дано визначення терміну «педагогічні умови», 

визначено педагогічні умови професійної адаптації студента вищого 

навчального закладу на етапі професійної підготовки. 
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Abstract. In this paper the definition of the term "pedagogical conditions" is 

given, pedagogical conditions of professional adaptation of students of higher 

educational institutions at the stage of professional training are defined. 
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 Реформа вищої педагогічної школи, що обумовлюється сучасним рівнем 

розвитку суспільства і умовами переходу до нових соціальних відносин, 

спрямована на розв’язання головного завдання – вдосконалення професійно-

педагогічної підготовки майбутнього педагога. Провідною метою вищої освіти 

є не тільки якісна підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності, а 

й створення оптимальних умов для розкриття й реалізації потенційних 



можливостей, здібностей і потреб кожного. Навчальний процес у вищий школі 

за своїм змістом і організацією має бути таким, щоб без збільшення термінів 

навчання забезпечити інструментальне засвоєння особистістю того обсягу 

знань про способи практичної діяльності, котрий необхідний 

висококваліфікованому фахівцю для роботи. З огляду на це, першочергове 

місце у ВНЗ займає вирішення проблеми адаптації студентів, що в кінцевому 

результаті буде сприяти більш швидкому досягненню молодим фахівцем 

оптимальних результатів у самостійній професійній діяльності. 

Аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури з проблем 

професійно-педагогічної адаптації засвідчує, що різні аспекти досліджуваної 

проблеми знайшли своє відображення в таких напрямах наукової думки: 

методологічні засади дослідження адаптації особистості та професійної 

адаптації фахівця (Г. Балл, Ф. Березін, А. Деркач, Е. Зеєр, Є. Климов, О. Мороз, 

А. Налчаджян, Ж. Піаже, А. Реан, Г. Сельє, В. Слободчиков,. та ін.), професійна 

підготовка педагогічних працівників (О. Глузман, В. Гриньова, О. Дубасенюк, 

В. Сластьонін та ін.). 

Проте, незважаючи на наявність у сучасній науці значної кількості 

наукових праць, присвячених проблемі адаптації та професійно-педагогічної 

адаптації особистості, вона залишається однією з найбільш дискусійних і 

невирішених (Л. Мітіна, О. Мороз, Д. Ольшанський, В. Петровський), що 

спричинено складністю і системністю самого феномену адаптації. Поза увагою 

дослідників залишилася проблема професійної адаптації студентів ВНЗ на етапі 

професійної підготовки та визначення педагогічних умов, що сприяють її 

успішності. 

Підходи до вирішення проблем професійної освіти в умовах педагогічної 

практики розкриті в роботах О. Абдулліної, Н. Боритко, М. Бурмістрової, 

Л. Дроздової, С. Міліциної, Е. Мокієнко, Л. Шиянової  та  ін.  

Мета статті — є визначення, теоретичне обґрунтування сукупності 

педагогічних умов професійної адаптації студента вищого навчального закладу 

на етапі професійної підготовки.  



На підставі аналізу наукових праць, присвячених вивченню особливостей 

професійної діяльності майбутнього вчителя, проведених досліджень 

професійної педагогічної адаптації розглядається процес пристосування до 

реальних умов педагогічної діяльності особистості в процесі педагогічних 

практик. У процесі дослідження розкрито особливості різних видів педагогічної 

практики студентів педагогічного коледжу (практика з виховної роботи, пробні 

уроки, літня педагогічна практика, практика «Перші дні дитини в школі», 

природознавча та краєзнавча практика, введення у спеціальність, підготовка до 

позакласної виховної роботи (ПВР), практика одного робочого дня,  

переддипломна практика). 

Діяльність студента-практиканта передбачає певний адаптаційний період, 

протягом якого відбувається ознайомлення і входження майбутнього вчителя в 

освітнє середовище школи, усвідомлення  ним основних цілей педагогічної 

практики, її принципів, приведення професійних знань, умінь і навичок у 

відповідність до вимог професії. Від визначення й урахування особливостей 

періоду адаптації та її характеру, результатів і термінів залежить ефективність 

як успішність педагогічної практики, так і результативності подальшого  

професійно-педагогічного становлення і розвитку  майбутнього вчителя, 

зростання рівня його професійної майстерності. 

Професійне становлення майбутнього вчителя підпорядковане певним 

закономірностям, які включають адаптацію, що відбувається ще під час 

навчання у вищому навчальному закладі, знайомство з професією, 

функціональну адаптацію до професійної діяльності або власну професійну 

педагогічну адаптацію. Базовим етапом професійної адаптації є етап 

професійної підготовки, на якому відбувається психологічна перебудова 

особистості з професійного самовизначення до самореалізації в навчально-

професійній діяльності, формується готовність до професійної діяльності, 

відбудовуються професійні адаптивні стратегії, розвивається професійний 

адаптаційний потенціал. Це зумовлює ефективність подальшої професійно-

педагогічної діяльності студента, гармонійність його професійного розвитку. 



Підготовка майбутнього вчителя має передбачати його успішну 

професійну адаптацію на всіх її рівнях: психофізіологічному, власне 

професійному, соціально-психологічному та особистісному.  

Психофізіологічна адаптація передбачає входження майбутнього фахівця 

до умов професійної діяльності, пов'язаних з емоційними, психічними 

труднощами - психофізіологічними ускладненнями навчальної та професійної 

діяльності.  

Соціально-психологічна адаптація майбутнього вчителя передбачає його 

активну взаємодію з навчальним закладом на всіх його рівнях.  

Особистісна адаптація забезпечує входження особистості у професійну 

роль, становлення професійної «Я-концепції», професійного «образу Я», 

ставлення до себе як до вчителя, відчуття власної професійної цінності.  

У своїх дослідженнях І. Облєс підкреслює важливість успішності 

досягнення мети – професійної адаптованості студента ВНЗ, яка, у першу 

чергу, залежить від адекватного визначення умов, що їй сприяють. Успішність 

адаптації студентів-практикантів до професійної діяльності вимагає створення 

спеціальних педагогічних умов. 

Як вважає В. Андрєєв, педагогічні умови – це результат "цілеспрямованого 

відбору, конструювання та застосування елементів змісту, методів (прийомів), а 

також організаційних форм навчання для досягнення... цілей"[1]. 

У філософії під поняттям «умова» розуміють категорію, що визначає 

відношення предмета до оточуючих його явищ, без яких він сам не може 

існувати. Предмет є чимось зумовленим, а умова постає відносно зовнішнім до 

предмета різноманіттям об'єктивного світу. Умова створює те середовище, в 

якому вони виникають, існують і розвиваються [6]. 

Виходячи з цього, під поняттям «педагогічна умова» І. Облєс у своїх 

роботах розглядає: 

• середовище, обставини, в яких забезпечується успішна професійна 

адаптація студента вищого навчального закладу; 



• обов'язкове виконання, використання певних педагогічних заходів 

для створення такого професійного середовища, обставин, в яких можливий 

успішний перебіг професійних адаптаційних процесів майбутнього фахівця [7]. 

На думку більшості теоретиків педагогіки вищої школи, як указує І. Облєс, 

педагогічні умови є сукупністю заходів (способів, засобів), що забезпечують 

досягнення мети професійної діяльності та професійного розвитку особистості. 

До педагогічних зараховуємо такі умови, що свідомо створюються в 

навчальному процесі і повинні забезпечувати найбільш ефективний перебіг 

процесу професійної адаптації майбутніх вчителів. 

С. Хатунцева підкреслює двоїстий характер"педагогічних умов". На її 

думку, з одного боку, педагогічні умови – це джерело виникнення, існування та 

розвитку самого педагогічного процесу, запорука його присутності та 

можливостей вдосконалення. Більш того, спеціально створені педагогічні 

умови мають здатність регулювати педагогічний процес, можливість робити 

його компоненти співвідносними один до одного [8]. 

Майбутній вчитель має бути підготовлений до вільної і творчої роботи, і 

це, у свою чергу, актуалізує необхідність особливої педагогічної роботи по 

формуванню адаптаційної готовності до професійної діяльності. Нами було 

визначено, що професійна підготовка студентів ВНЗ забезпечує його успішну 

професійну адаптацію при реалізації таких педагогічних умов: 

• поглиблення професійної вмотивованості студентів з метою 

вироблення в них ціннісного ставлення до проходження педагогічних практик; 

• надання студентам-практикантам  педагогічної підтримки для  

запобігання і подолання в них психолого-педагогічних бар’єрів та 

попередження і розв’язання педагогічних конфліктів; 

• створення сприятливого освітнього середовища для  розкриття 

ресурсних можливостей студентів та виявлення професійних якостей 

(професійна мобільність, гідність, відповідальність, дисциплінованість, 

наполегливість, сміливість, рішучість тощо). 



Виділені умови можна розглядати в якості необхідного компонента 

організації процесу підготовки  майбутніх вчителів. Впровадження цих 

педагогічних умов передбачає гармонійне поєднання форм і методів навчання, 

що передбачають активізацію розвитку у майбутнього вчителя професійної 

адаптивності.  

Висновок. Отже, педагогічні умови відображають сукупність 

можливостей освітнього середовища та забезпечують успішний професійний 

розвиток, а також є найважливішими елементами адаптації майбутнього 

вчителя до професійної діяльності. 

Проблема адаптації студентів педагогічних вищих навчальних закладів до 

професійної діяльності має бути досліджена в професійному,соціальному, 

психологічному аспектах, які доцільно розглядати як окремі види адаптації, 

оскільки кожен з них має специфічний зміст, здійснюється, підпорядковуючись 

певним закономірностям, характеризується специфічними показниками 

адаптованості. 
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