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Одним із показників духовно-морального розвитку особистості є 

ставлення до своєї країни, її духовних та культурних цінностей, до 
співвітчизників. Зміни, що відбулися в суспільній свідомості за останні 
роки, невизначеність і суперечливість у питаннях державотворчої 
ідеологічної доктрини призвели до того, що наше суспільство фактично 
позбавилося ціннісних орієнтирів, суперечливими стали його духовні і 
моральні ідеали. Внаслідок цього ціннісні установки молоді формуються 
багато в чому як агресивні та руйнівні стосовно особистості, родини, 
держави. Особливої руйнації зазнають патріотичні почуття молодого 
покоління. У зв’язку з цим виховання патріотизму як духовно-моральної 
якості учнівської молоді, майбутньої інтелектуальної, культурної, політичної, 
бізнесової еліти України, є сьогодні одним з пріоритетних завдань не 
тільки у педагогічній науці, але й у процесі державотворення. Провідним 
шляхом вирішення означеного завдання є створення ефективної системи 
патріотичного виховання учнівської молоді, саме під час педагогічної 
практики у ВНЗ [4, с. 273]. 

Саме тому сьогодні перед вищими навчальними закладами і 
загальноосвітньою школою постає завдання формування національного 
світогляду, державницької свідомості й патріотизму, активної особистості 
громадянина, здатного до інноваційної діяльності в умовах розвитку 
української державності, виховання в підростаючого покоління гордості за 
свій край, любові до своєї Батьківщини. 

В умовах утвердження Української держави вища педагогічна освіта 
має забезпечити професійну підготовку патріотично свідомих педагогів, 
які зможуть виховати майбутніх громадян своєї країни. Тому одним із 
основних завдань вищої педагогічної школи, громадських установ, 
організацій є формування у майбутніх учителів національної самосвідомості, 
виховання громадянина із високими патріотичними почуттями до свого 
народу і рідної землі, який бере активну участь у справах суспільства, 
патріота, якому не байдужі доля Української держави, нації, її економіка, 
освіта та культура [5, с. 41]. 

Отже, в зв’язку із зростаючими масштабами та перспективами 
соціального розвитку нашої держави, з економічними і політичними 
змінами, які відбуваються у нашому суспільстві, враховуючи морально-
духовні інтереси всіх верств населення, зростанням національної 
самосвідомості народу необхідне всебічне зміцнення почуття патріотизму, 
насамперед майбутніх педагогічних працівників. 

Проблемам, пов’язаним з вихованням патріотизму молодого 
покоління, присвячені численні дослідження провідних українських 
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науковців: взаємозв’язок патріотичного, громадянського та національного 
виховання висвітлено в працях В. Гонського, М. Качура, О. Коркішко, 
І. Мартинюка, В. Паплужного, Ю. Римаренка, О. Сухомлинської, Г. Шевченко 
та ін.; національно-патріотичне виховання на традиціях українського 
народу розглядали О. Вишневський, О. Гевко, М. Стельмахович, М. Щербань 
та ін. Проте проведений аналіз наукової літератури засвідчує недостатність 
дослідження проблеми патріотичного виховання учнівської молоді під час 
проходження студентами педагогічної практики у ВНЗ [2, с. 20]. 

Таким чином, актуальність проблеми, недостатнє її вивчення, і 
часткова відсутність системи патріотичного виховання учнівської молоді 
під час проходження студентами педагогічної практики, не викликають. 

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів – це 
складний, багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом 
усього періоду навчання студентів в педагогічному вузі. Однією з 
основних форм професійного становлення майбутнього вчителя є 
педагогічна практика, яка дозволяє синтезувати теоретичні знання та 
практичний досвід. [3, с. 23]. Педагогічна практика виступає органічною 
складовою єдиного навчально-виховного процесу, психолого-педагогічної 
та методичної підготовки майбутнього вчителя, пов’язуючи теоретичне 
навчання студента у вузі з його майбутньою самостійною роботою в 
школі. Створюючи умови, максимально наближені до реальних умов 
самостійної педагогічної діяльності у школі, педагогічна практика реалізує 
сприятливі передумови для формування основ професійної майстерності 
вчителя. 

У процесі педагогічної практики є можливість певною мірою 
осмислити педагогічні явища і факти, закономірності і принципи навчання 
і виховання, оволодіти професійними уміннями, досвідом практичної 
діяльності. Крім того, перехід суспільства на ринкові відносини вимагає 
формування у студентів педагогічних університетів таких особистісних і 
професійних якостей, які б дозволили їм без особливих внутрішніх 
бар’єрів почати трудовий шлях у постійно змінюваних умовах діяльності 
сучасної школи. 

Педагогічна практика створює реальні можливості для формування 
готовності студентів до проведення навчально-виховної роботи з 
школярами, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні 
знання й одночасно засвоювати передовий педагогічний досвід [1, с. 137]. 

Таким чином, у процесі проходження педагогічної практики 
закріплюються й поглиблюються теоретичні знання, що були набуті у 
вищому навчальному закладі, виробляються професійні вміння й навички, 
розвиваються патріотичні якості, творчі здібності, педагогічне мислення, 
інтенсифікується процес формування професійних особистісних якостей.  
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