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УДК: 378

ЗНАЧЕНИЯ Н А ВЧ АЛ Ь Н О- П ЕДА ГО П Ч  НИХ 1ГОР У П1ДГОТОВЦ1 СТУДЕНТ1В
ДО ПЕДАГОГГЧНО! ПРАКТИКИ

Воровка M.I
«. Мештопольський державний педагопчний ушверситет

Пошук нових форм та прийомёв навчання в наш час -  явище не лише законом1рне, 
а й необхщне. Це зрозумшо, оскшьки в новш вищш школ!, до якоё ми йдемо, кожен не 
тшьки зможе, але й повинен працювати так, щоб використати eci можливостё власноё осо
би сто cri. В умовах гумашзацн освёти icHyioni теорёё i технологи професшного навчання 
повинш бути спрямоваш на формування сильноё особистоси, здатноё жити та працювати 
за pi3Hnx обставин, смшиво розробляти власну стратепю поведшки, здшснювати мораль- 
ний виб1р та нести за нього вщповщальшсть, особистосп, здатноё до саморозвитку й са- 
мореалёзацп.

У зв’язку з цим у вищш Школё особлйве мёсце повинш займати таю форми на
вчання, яю забезпечують активну участь у вирцденш проблем кожного студента, пщви- 
щують авторитет знань та шдивщуальну вщповщальшсть кожного за результати навчаль- 
ноё npani. U,i завдання можна усшшно вирплувати через технолопю irpoBHx форм навчан
ня.

Мета педагопчних irop -  формування у студенпв умшня вже пщ час навчання у 
вищому навчальному закладё поеднувати теоретичш знания з практичною д1яльнютю. 
Оволодгги потрёбними знаниями, вмшнями та навичками студент зможе лише тод1, коли 
сам достатньою Mi рою виявлятиме до них штерес i докладатиме належних зусиль. Цей 
процес акгив1зуеться за умови поеднання теоретичних знань, здобутих на лекцёях та семё- 
нарах i самостшно -  з розв’язанням коНкретних педагопчних задач та психолого- 
педагопчних ситуацш i вмшням використовувати набуп знания у практичней дёяльностг

Таким чином, завдяки педагопчним irpaM застосування набутих знань не вщкла- 
даеться на тривалий термш, а вщбуваеться вщразу ж -  у навчальному процеЫ i зокрема -  
у npoqeci проходження студентами виробничих практик.

Для покращення процесу пщготовки студенпв до майбутньоё професшноё д1яль- 
ност1 ми розробили i впровадили у навчальний курс з “Педагопки” комплект навчально- 
педагопчних irop. Треба зазначити, що по-перше -  зшст irop вщповщае тематищ курсу,"а 
no-друге, навчально-педа1 опчш irpn згруповаш нами за роздшами курсу “Педагопка”, 
зокрема: “дидактика”, “теор1я виховання”, “школознавство” “педагопчна практика студе- 
нив у школах”. Тобто вже шд час академёчних занять ми звертаемо велику увагу на про
блему пщготовки студенпв до проходження педагопчноё практики, а через неё -  i до май
бутньоё педагопчноё дёяльносп (це ми стверджуемо виходячи з того, що нами пщёбраний 
комплект irop за роздшами, яю особливо вщзеркалюють цей напрямок пщготовки, зокре
ма, школознавство та педагопчна практика у школах). У таблищ 1 наведенi приклади де- 
яких з цих irop:

Використання комплекту дшових irop сприяе тому, що навчання мае не лише ака- 
дем1чну спрямовашсть, а й прикладну.

Ми провели опитування студенпв щодо впливу irop на якють проходження педа
гопчноё практики до ёх впровадження у навчальний процес i вже теля використання irop 
у навчально-педагопчнш д1яльносп майбутшх учител1в. Студентам було поставлено ряд 
запитань, зокрема: “Чи стикалися Ви з труднощами шд час проходження педагопчноё 
практики?” (таблиця 2).



ТаблиЦя 1 - Навчально^педагопчнг irpH за роздшамижурсу “Педагопка?’ 1

РоздЬ педа
гогики

Назва три

I

Мета

1 2 3
Тeopia на

вчання
1. Яким мае бути 
урок у сучаснш
ШКОЛ1?

Оволодшня майбутн1ми вчителями активными 
формами навчання учшв, озброення !х умшнями 
й навичками анал!зу ефективност! уроюв

2.Педагопчний 
анал!з занять

Визначення сучасних технологий навчання та фор- 
мування вм1нь !нтегрованого анал1зу занять

Teopia вихо
вання

1.1 спит на муж- 
н!сть

Вироблення у майбутшх учител!в умшня здше- 
нювати виховання учн!в на уроках

2. Моральне вихо- 
вання учшв

Розвиток у майбутшх’вчител1в умшь та навичок 
зд!йснювати моральне виховання учшв, анал1зу- 
вати й ощнювати його наслщки, розв’язувати 
складн! психолого-педагопчш ситуацп

3. Конфлшт Набуття майбутн!ми вчителями вмшь уникати 
конфл!кта з учнями

Школа - зна- 
йомства

1. Педагог! ка 
сп!вроб!тництва

Ознайомлення студента з педагопчними погля- 
дами учител1в-новатор!в;

вироблення й розвиток професшних навичок пе- 
дагопчного сп!лкування з учнями -

2.Маркетингова 
д!яльн!сть дирек
тора школи

Проектування модел! системи роботи школи з 
урахуванням необхщносп переведения й в режим 
розвитку

Педагопчна 
практика 

студент! в у 
школах

1. Прес-
конференщя (пра- 
вова гра)

З’ясування думок учшв щодо проблеми прав лю- 
дини

2. Зустр1ч на ви- 
щому piBHi

Навчити учшв використовувати знания, набуД у 
nponeci вивчення курсу “Права людини”

3. Педагопчний 
консил!ум

Перев!рити р1вень квал!ф!кацн студенев в органь 
зацн та проведение шдивщуально! роботи з учня
ми

Даш таблиц! дозволяють констатувати, що впровадження педагопчних irop у навча- 
льний процес зменшуе вщсоток студента, як1 вщчувають труднощ! пщ час проходження 
педагопчно! практики. Так, якщо до експерименту кшьшсть студента, яю майже школи 
або рщко стикалися з певними професшними проблемами становив 34,3%, то п1сля експе
рименту вш становив 61%. I навпаки вщсоток студента яю часто або поетшно вщчували 
проблемы змшився з 65,7% до 39%.



ш
!жця 2 - Чи стикалися Ви з труднощами гад час проходження практики? (%

B apiaH T H  вщповщей До впровадження

навчально- 
педагопчних irop

Пюля впроваджен
ня

1 Майже ншоли 20,9 34,2

2 Дуже рщко 13,4 26,8

3. '1 Часто 41,1 28,7

4. ■ Постшно 24,6 10,3

Отже, професгана подготовка майбутнього вчителя мае вщбуватися за перебшом на- 
ступних форм дшльностг навчальна д1яльмсть академ1чного типу — квазшрофесшна д1я- 
льнгать -  навчально-професшна д1яльшсть. Тшьки в результат! !х поеднання можна акти- 
в!зувати процес гадготовки майбутшх учител1в та орган1затор1в навчально-виховно! робо- 
ги у школь '

УДК: 911.2
ПОЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ФВИКО-ГЕОГРАФ1ЧНА ПРАКТИКА ЯК ФОРМА 

ПР0ФЕС1ЙН01 ПЩГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФП

Воровка В.П., Непша О.В. 
Мелггопольський державний педагопчний ушверситет

В cmammi висвтлем oco6nueocmi, проблемы i перспективы проведения комплекс
ноi польово! практики з фпичног географы' для cmydeumie природничо-географЫного фа
культету Мелтополъсъкого державного педагогичного университету

Комплексна польова ф1зико-географ1чна практика е'одшею з оргагазацшних форм 
навчання у педагопчному вищому навчальному закладь Вона виршуе сво! конкретш за- 
вдання i е самостийною частиною навчально-виховного процесу. Але водночас практика е 
складовою, яка лопчно пов’язана з шшими формами навчання -  лекцшним курсом, прак- 
тичними та сем1нарськими заняттями тощо. Саме гад час практики студента закршлюють, 
збагачують знания, вмшня та навички, як? вони отримали в перюд аудиториях занять. 
Специф1ка навчання у ВИЗ педагопчного профшю полягае у вщмшностях программ вка- 
зано! практики пор1вняно з програмою класичних- ушверситеДв. Студенту-географу пед
вузу необхщно не т!льки навчитись проводити польов1 дослщження та узагальнювати 
отримага знания, але й умгги застосовувати досв1д польових досл1джень при оргашзацп 
навчального процесу з гео графи В школО при проведенш краезнавчо! робота та географ1ч- 
них екскурсга 3i школярами. ,

Зм1ст i послщовшсть практики у МелДопольському державному педагопчному 
ушверситеп визначеш програмою, яку розробили викладач1 кафедри ф1зичнш географй. 
Проведения комплексно! польово! практики у вщповщносп до навчального плану перед- 
бачене наприкшщ III курсу для студент!в природничо-географ!иного факультету, яю на- 
вчаються за спещальшстю “географ1я” в обсяз1 72 години.


