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Навчальна практика дозволяє відійти від класно-
урочної форми навчання, використовувати індиві-
дуальні й групові (колективні) методи її організації, 
розвивати краєзнавчий напрям у географії, упрова-
джувати широку самостійну навчальну діяльність. 
На практиці вчитель може більш ефективно, ніж в 
основний час проводити дослідження, досліди, екс-
пертизи, дискусії, екскурсії; приділити увагу виго-
товленню наочного приладдя, карт, стендів, стінга-
зет. 

Практика дає можливість апробувати нові педа-
гогічні технології, наприклад метод проектів; про-
вести педагогічні експерименти; використовувати 
цікаві форми навчання для підвищення внутрішньої 
мотивації учнів при вивченні географії. 

Під час практики доцільно використовувати осо-
бистісно зорієнтовані методи й форми навчання. 
Для цього потрібно враховувати інтереси дітей; на-
давати їм право вибору й зміни діяльності; створю-
вати стосунки співпраці між учасниками педагогіч-
ного процесу; надавати додаткові можливості для 
самовираження, самоствердження, самовизначення 
й самореалізації; здійснювати індивідуальний підхід 
до учнів, підбираючи таку діяльність, у якій школяр 
може виявити й розвинути свої здібності; розвивати 
впевненість у собі, творчі задатки школяра.

Під час практики найдоцільніше використовува-
ти групові форми навчальної діяльності. Значною мі-
рою це пояснюється тим, що вони є найбільш гнуч-
кими й можуть поєднувати в собі елементи фрон-
тальної та індивідуальної роботи. Водночас вони за-
безпечують перехід до нової якості навчання. 

При вмілій організації групова форма може звіль-
нити вчителя від деяких функцій контролю й оці-
нювання і дати можливість приділити більше уваги 
консультуванню. 

Групова робота може проходити в режимі коо-
перації (взаємодії, співпраці) і в умовах змагання 
(суперництва, конкуренції). Спільні дії позитивно 
впливають не тільки на обсяг, а й на якість робо-
ти, вони створюють атмосферу демократизму, друж-
нього спілкування; дозволяють вирішувати комп-
лекс освітніх, виховних і розвивальних завдань. 
Найважливішими з них є: 

• підвищення ефективності й інтенсивності за-
няття;

• підвищення рівня осмислення навчального ма-
теріалу (знання, отримані в умовах групової діяль-
ності, здобуваються самими учнями, тому вирізня-
ються більшою обґрунтованістю, їхні положення 
краще аргументовані);

• відпрацювання комплексу практичних умінь 
(у результаті застосування знань на практиці); 

• розвиток творчих здібностей (учні вирішують за-
вдання, що вимагають переносу знань і способів дій  

у невідомі їм умови, це націлює їх на пошук нових 
способів виконання завдань);

• розвиток самостійності й самоврядування;
• розвиток таких якостей особистості, як працьо-

витість, колективізм, відповідальність, вольові й ко-
мунікативні якості (учень може активно проявляти 
себе як особистість через свою діяльність);

• формування вмінь аналізувати свою діяльність і 
діяльність партнерів;

• формування вмінь досягати спільної мети, ро-
зуміти партнера, усвідомлювати свою роль у групі, 
узгоджувати розбіжності всередині групи, домовля-
тися з іншими й відстоювати власну думку;

• розвиток мовлення, уміння викладати свої дум-
ки, користуватися науковою термінологією (учні 
обмінюються думками, інформують про результа-
ти роботи, перевіряють правильність виконання  
завдань);

• стимулювання мислення школярів (узагальню-
ються й систематизуються уявлення, стимулюється 
аналітична й синтезуюча діяльність мислення); 
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ЛІТНЯ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

«Форми організації навчальної практи-
ки можуть бути різними залежно від її зміс-
ту, постійного або тимчасового характеру ро-
боти, матеріальної оснащеності, віку й підго-
товки учнів, кліматичних та інших особливос-
тей» (наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 1/9-97).
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• збільшення кількості нестандартних рішень 
(у групі однолітків учні вільно висловлюють свою 
точку зору, не бояться сміливих, нестандартних су-
джень, висувають нові ідеї та пропонують несподі-
вані варіанти вирішення завдань, що стоять перед 
ними).

Доцільною є кооперація всередині групи, коли 
за результатами роботи кожного створюється спіль-
ний освітній продукт. При цьому оцінюється внесок 
кожного школяра виходячи із загальних результатів 
групи, а також відбувається заохочення групи як ці-
лого. Досягти поставленої мети й повною мірою ви-
користовувати переваги групової форми навчальної 
діяльності можна тільки за умови правильної органі-
зації її. Якщо в групи об’єднуються учні, які не розу-
міють цілей роботи, не мають базових знань, не зна-
ють шляхів розв’язання навчального завдання; якщо 
в них немає бажання або потреби в спільній діяль-
ності, а вчитель не звертає уваги на розвиток умінь 
працювати разом, то мета залишається недосягну-
тою.

Існує багато способів зробити роботу учасників 
групи взаємозалежною. Найповніше вони розкриті в 
роботі «Учитель і учень: можливість діалогу й розу-
міння» за загальною редакцією Л. Сьоміної. Автори 
запропонували такі форми взаємозалежності між чле-
нами групи: 

за завданнями — завдання поставлене так, що 
його не можна виконати індивідуально, і кожний 
вирішує одну з його частин;

за результатами — створюється спільний, групо-
вий освітній продукт;

за успіхами — оцінка роботи групи враховує вне-
сок кожного з учасників;

за виконуваними ролями — у групі розподілені вза-
ємодоповнювальні й необхідні для виконання на-
вчального завдання специфічні обов’язки (ролі), на-
приклад командир, координатор, дослідник, еколог, 
економіст, секретар, доповідач тощо;

за місцем — члени групи виконують свою роботу 
завжди в певній зоні класу, постійно використову-
ють виділений їм стенд для розміщення матеріалів.

Існують також інші можливості для посилен-
ня позитивної взаємозалежності, наприклад членів 
групи об’єднує змагання із суперником (іншою гру-
пою). Істотну роль відіграють і психологічне нала-
штування членів групи на співпрацю та взаємодопо-
могу, наявність лідера в групі.

Оцінюючи результати роботи групи, доціль-
но дотримуватися таких правил: кожний член гру-
пи має заздалегідь знати про критерії оцінювання; 
внесок кожного повинен бути відомий усім чле-

нам групи; виставляється групова й індивідуальна 
оцінки (індивідуальна оцінка має об’єктивно відо-
бражати внесок члена групи в підготовку спільного 
освітнього продукту, стимулювати й спрямовувати 
його навчальну діяльність).

Важливим інструментом у підвищенні ефектив-
ності групової роботи є рефлексія. Вона повинна 
вирішувати такі завдання: сприяти формуванню гар-
них стосунків між членами групи; підвищувати стій-
кість і стабільність групи; берегти школярів від не-
порозумінь і захищати від зайвого напруження; на-
давати кожному можливість зворотного зв’язку з 
усіма членами групи; фіксувати успіхи як групи в 
цілому, так і її окремих членів і в такий спосіб за-
кріплювати позитивні тенденції в її роботі й пово-
дженні. 

Можна виділити такі вузлові моменти групової 
рефлексії:

• формулювання мети, що стояла перед групою;
• відтворення послідовності й змісту дій групи;
• обговорення дій окремих членів групи, їхня са-

мооцінка з погляду досягнення мети (особлива ува-
га приділяється позитивному досвідові й шляхам по-
долання недоліків);

• обговорення якості групового освітнього про-
дукту, виявлення його переваг і недоліків, узгоджен-
ня спільної точки зору щодо результативності робо-
ти й досягнення поставлених цілей;

• розкриття шляхів підвищення активності й ці-
леспрямованості в діяльності групи та її членів;

• планування роботи в групі з урахуванням нако-
пиченого досвіду, розподіл обов’язків між членами 
групи (адресність). 

З методів навчання в період літньої практики 
основну роль відіграють практичні. Їхня суть поля-
гає в тому, що викладач ставить перед учнями за-
вдання й організовує їхню діяльність. Для викорис-
тання практичних методів необхідні відповідні умо-
ви: інструкції, обладнання, прилади, навчальна й 
методична література, карти. 

Використанню практичних методів завжди пере-
дує одержання певних теоретичних знань і ознайом-
лення зі способами виконання того або того завдан-
ня (інструктаж). 

Загалом під час проведення навчальної практи-
ки вчитель насамперед виступає як організатор на-
вчальної діяльності, він допомагає визначати мету 
й шляхи її досягнення; консультує; співпрацює з 
учнями; спонукає до засвоєння знань і оволодіння 
вміннями; виховує творчі здібності й викликає емо-
ційне ставлення до цінностей, утілених у досліджу-
ваному матеріалі. 


