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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Розвиток сучасної шкільної освіти в Україні 

характеризується наявністю багатоаспектних дискусій щодо її основних завдань та 

напрямів удосконалення, оновлення. Національна доктрина розвитку освіти України 

в ХХІ ст., Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, оновлений 

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів, оновлені навчальні програми з предметів 

освітньої галузі «Природознавство» вказують на необхідність формування у 

підростаючого покоління таких компетентностей, які б забезпечили готовність до 

особистісного та соціального самовизначення, формували навички самостійності і 

самореалізації. Успішне досягнення цієї цілі потребує використання всіх 

можливостей навчальних предметів, зокрема й географії, а також розроблення і 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи нових 

методичних технологій і засобів навчання.  

Рівня освіченості, необхідного для сучасного суспільства, можна досягти 

шляхом самоосвітньої діяльності. База готовності до самоосвіти закладається в 

школі через формування вмінь самостійної роботи. У сучасній загальноосвітній 

школі проблема формування вмінь самостійної роботи учнів набуває великого 

значення, адже вони є запорукою успішності навчально-виховного процесу. 

Самостійна навчальна робота є засобом оволодіння учнями ґрунтовними 

знаннями, уміннями критично мислити, застосовувати знання на практиці, 

постійно працювати над власним розвитком. Тому вчителі покликані прищепити 

своїм вихованцям уміння самостійно здобувати й використовувати набуті знання. 

Від цього значною мірою залежить результативність навчально-виховного 

процесу, головна мета якого полягає у формуванні творчої особистості, здатної до 

саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. 

Розбудова системи освіти в Україні, її докорінне реформування передбачає 

істотне збільшення частки самостійності учня в організації навчально-виховного 

процесу. Формування вмінь самостійної роботи є необхідною умовою успішності 

учнів на шляху їх стійкої життєдіяльності. У зв'язку з цим актуальною є проблема 

узагальнення та оновлення сучасного спектру різноманітних форм самостійної 

роботи з урахуванням вітчизняного та адаптацією зарубіжного досвіду. Адже 

адаптована до вікових особливостей самостійна робота учнів поступово має стати 

однією з провідних форм організації навчання на уроках географії в 

загальноосвітній школі. 

Для того, щоб сформувати вміння самостійної роботи у процесі педагогічної 

взаємодії, необхідно перш за все навчити учня працювати з підручником, а в 

подальшому проектувати ці вміння на роботу з будь-яким інформаційним джерелом. 

Навчальна книга для учня є основним засобом навчання та формування вмінь 

самостійної роботи.  

Учитель-географ потребує навчально-методичних порад щодо організації 

навчальної діяльності, націленої на формування вмінь самостійної роботи учнів з 

підручником. Розробляючи сценарії уроків різних типів та продумуючи завдання 

для домашньої роботи, перед вчителем, в першу чергу, постає завдання креативно 

реалізувати можливості методичного апарату навчальної книги. Практика показує, 



2 

що результативним є створення нестандартних умов навчання, впровадження 

прийомів активізації самостійної роботи, підтримка мотивації, використання 

активних форм та методів роботи як з чинним підручником, так і з різними 

електронними навчальними виданнями. 

Висвітленням різних аспектів самостійної роботи учнів займалося широке 

коло дослідників. Так, проблема самостійної роботи знайшла своє відображення у 

педагогічній спадщині Ф. Дістервега, Я. Коменського, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, 

Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін. Наукові дослідження даної 

педагогічної проблеми мають продовження у працях вітчизняних і зарубіжних 

учених. Сутність самостійної роботи, її науково-теоретичні та методичні засади 

досліджували: А. Алексюк, Ю. Бабанський, С. Бондаренко, В. Буряк, Г. Гранік, 

І. Грицевський, А. Громцева, М. Данилов, О. Дмитрієва, Л. Доблаєв, В. Д’яченко, 

Д. Ельконін, Б. Єсипов, Л. Жарова, Л. Зоріна, Н. Ігнатенко, Л. Кандибович, 

Г. Костюк, В. Козаков, Л. Кондрашова, Л. Концева, І. Лернер, А. Линда, А. Маркова, 

М. Махмутов, О. Нільсон, В. Онищук, М. Откаленко, П. Підкасистий, О. Пометун, 

О. Савченко, М. Скаткін, Т. Шамова, Л. Шевчук, Є. Шиянов, Г. Щукіна та інші 

науковці. Психологічні аспекти самостійної роботи висвітлено в працях Л. Божович, 

Л. Виготського, І. Гальперіна, І. Зимньої, О. Леонтьєва, І. Менчинської, 

С. Рубінштейна та ін. 

У методиці навчання природничих дисциплін проблему самостійної роботи 

учнів вивчали С. Гончаренко, В. Заболотний, С. Каменецький, Т. Повєда, А. Усова, 

В. Шарко, І. Базелюк, Н. Буринська, А. Грабовий, Н. Чайченко, Н. Шиян, А. Гайдар, 

І. Дейнега, Л. Луцька, Г. Медвецька, А. Нікішова, О. Розенштейн, О. Цуруль, 

І. Яковлєва та ін. 

Окремі аспекти проблеми самостійної роботи учнів у географічній освіті 

з’ясовували І. Барінова, А. Богданова, М. Братко, Л. Вішнікіна, І. Душина, 

Л. Зеленська, С. Кобернік, В. Коринська, В. Корнєєв, О. Крилова, М. Криловець, 

Л. Круглик, Г. Ламекіна, Т. Назаренко, В. Надтока, О. Надтока, М. Откаленко, 

Л. Покась, А. Сиротенко, Л. Тименко, О. Топузов, Б. Чернов та ін.  

Попри здобутки, що досягнуті в теорії, методиці та педагогічній практиці, 

проблема дослідження організації самостійної роботи учнів не втрачає актуальності 

та потребує подальшого вивчення. Аналіз науково-методичних інформаційних 

джерел показує, що самостійна робота активно вивчається, проте предмети її 

дослідження різні. Спостерігається дефіцит спеціальних досліджень, що 

обґрунтовують ефективні шляхи формування вмінь самостійної роботи учнів 

основної школи з підручником фізичної географії.  

Сьогодні в методиці навчання географії виникли протиріччя: між сучасними 

суспільними вимогами до формування особистості нового покоління і відсутністю в 

навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи моделі формування вмінь до 

самостійної роботи; між вимогами навчальної шкільної програми з географії щодо 

формування конкурентоспроможної особистості, здатної самостійно приймати 

рішення, узагальнювати здобуті знання, самоорганізовуватися та відсутністю 

методики формування вмінь самостійної роботи учнів основної школи; між 

традиційним змістом, формами і методами навчання з фізичної географії та 
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потребою у нових методичних розробках, які б сприяли формуванню вмінь 

самостійної роботи учнів з основним засобом навчання – підручником.  

Виходячи з актуальності проблеми, із врахуванням вказаного протиріччя для 

дослідження було обрано тему «Формування вмінь самостійної роботи з 

підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 класів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконано відповідно до наукової тематики кафедри теорії та методики навчання 

природничо-географічних дисциплін (нині кафедра психолого-педагогічних 

дисциплін) факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в межах теми «Науково-

методичні засади організації самостійної роботи студентів у процесі методичної 

підготовки майбутніх учителів предметів природничого циклу» (номер державної 

реєстрації 0109U001265). Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол №7 

від 27.02.2014 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 4 від 

29.04.2014 р.). 

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці методики формування вмінь самостійної роботи з 

підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 класів. 

Відповідно до мети були сформульовані задачі дослідження: 

1. На основі аналізу й узагальнення філософської, психолого-педагогічної та 

методичної літератури з’ясувати стан розроблення проблеми формування вмінь 

самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 

класів. 

2. Обґрунтувати педагогічні умови ефективного формування в учнів основної 

школи вмінь самостійної роботи з підручником фізичної географії. 

3. Розробити методику формування в учнів 6-8 класів умінь самостійної 

роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії. 

4. Перевірити шляхом педагогічного експерименту ефективність розробленої 

методики. 

Об’єктом дослідження є процес навчання фізичної географії учнів основної 

школи.  

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та умови формування в учнів 

умінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії.  

Методологічною основою дослідження є основні положення теорії навчальної 

діяльності (Г. Костюк), теорії поетапного формування розумових дій (О. Леонтьєв, 

П. Гальперін, Н. Тализіна), концептуальні положення особистісно-зорієнтованого, 

компетентнісного і діяльнісного підходів до вивчення географії в загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Теоретичними основами дослідження стали нормативно-правові державні та 

концептуальні документи: Закон України «Про освіту», Державна національна 

програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Національна доктрина розвитку освіти, 

Концепція географічної освіти, Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти; праці вітчизняних та зарубіжних науковців, що стосуються 
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проблеми організації самостійної роботи учнів (Ю. Бабанський, Б. Єсипов, 

Л. Жарова, І. Лернер, О. Нільсон, П. Підкасистий, Т. Шамова та ін.), проблеми 

шкільного підручника (В. Беспалько, Д. Зуєв, В. Мадзігон, О. Савченко, М. Скаткін, 

Н. Тализіна та ін.), методичних підходів до організації навчального процесу з 

географії (І. Барінова, М. Братко, Л. Вішнікіна, І. Душина, Л. Зеленська, С. Кобернік, 

В. Коринська, В. Корнєєв, М. Криловець, Л. Круглик, Т. Назаренко, В. Надтока, 

О. Надтока, М. Откаленко, Л. Покась, А. Сиротенко, Л. Тименко, О. Топузов, 

Б. Чернов та ін.). 

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання задач дослідження 

використано комплекс теоретичних, емпіричних і статистичних методів: 

теоретичні − пошуково-бібліографічний метод (для вивчення, аналізу та 

узагальнення психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури з метою 

вивчення стану і теоретичного обґрунтування проблеми дослідження); порівняльний 

аналіз (для класифікації та систематизації навчальних програм, підручників, 

посібників з метою узагальнення перспективного педагогічного досвіду вітчизняних 

та зарубіжних науковців); контент-аналіз (для всебічного вивчення наукових 

дефініцій щодо визначення понять «самостійна робота», «самостійність», 

«самоосвіта», «формування вмінь», формулювання авторських визначень 

«самостійна робота», «формування вмінь самостійної роботи»); емпіричні: 

цілеспрямоване спостереження та аналіз професійної діяльності вчителів щодо 

реалізації методики, яка передбачає використання різних форм і методів самостійної 

роботи з підручником; анкетування, тестування, бесіди, опитування щодо виявлення 

розуміння вчителями сутності та дидактичних можливостей використання 

самостійної роботи учнів в організації навчального процесу, шляхів формування та 

критеріїв сформованості вмінь самостійної роботи учнів основної школи у процесі 

вивчення географії; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) з 

метою перевірки ефективності розробленої методичної системи формування вмінь 

самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 

основної школи та підготовки вчителя до використання самостійної роботи у 

професійній діяльності; статистичні: методи математичного аналізу, 

статистичного оброблення одержаних результатів дослідницько-експериментальної 

роботи, графічне і табличне інтерпретування даних. 

Експериментальна база дослідження. Експеримент здійснювався на базі 

СШ №№ 301, 53, Гімназії міжнародних відносин № 323, ліцею «Наукова зміна» 

м. Києва; Фарбованського НВК Яготинського району Київської обл.; Львівського 

НВК «Школа першого ступеня − гімназія» м. Львова; Уманської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 8 Черкаської обл.; Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської обл.; 

Кам'янець-Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 Хмельницької обл. У педагогічному 

експерименті взяли участь 900 учнів 6-8 класів та 30 вчителів географії. 

Організація дослідження відбувалася впродовж 2013 – 2016 рр. за такими 

етапами: аналітико-констатувальний, формувальний і коригувально-

узагальнюючий. 

 На першому аналітико-констатувальному етапі – аналізувалася науково-

педагогічна і методична література з проблеми дослідження. Визначалися мета і 

завдання наукової роботи, окреслювалася робоча гіпотеза, розроблялися зміст анкет 
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для вчителів та учнів, програма експериментального дослідження, визначалася 

експериментальна база для його проведення, проводилося анкетування.  

На другому формувальному етапі – продовжувалося опрацювання 

інформаційних джерел, проводився формувальний експеримент та перевірялася 

гіпотеза дослідження. Було розроблено та апробовано модель формування вмінь 

самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 

основної школи. 

На третьому коригувально-узагальнювальному (контрольному) етапі − 

здійснювалося узагальнення та систематизація одержаних результатів 

експериментального навчання; формулювалися висновки дисертаційного 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, що у 

вітчизняній теорії та методиці навчання географії:  

уперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено методику 

формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної 

географії учнів 6-8 класів та представлено її у вигляді методичної моделі, виявлено 

та обґрунтовано педагогічні умови, що забезпечують успішне формування вмінь 

самостійної роботи з підручником;  

удосконалено методичні підходи до формування вмінь самостійної роботи з 

підручником учнів основної школи; понятійно-категорійний апарат досліджуваної 

проблеми зокрема уточнено поняття «формування вмінь самостійної роботи з 

підручником»;  

подальшого розвитку набули методичні особливості формування вмінь 

самостійної роботи учнів основної школи за рахунок впровадження запропонованої 

методичної моделі. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається тим, 

що розроблено та впроваджено у вітчизняну шкільну практику методику 

формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної 

географії учнів 6-8 класів із врахуванням вимог чинної навчальної програми; 

запропоновано навчально-методичні матеріали, що забезпечують результативну 

педагогічну діяльність учителя географії щодо формування вмінь самостійної 

роботи з підручником.  

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в навчальний процес Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Черкаської обл. (довідка № 1952/01 від 02.12. 2016 р.), ЗНЗ Уманського району 

Черкаської обл. (довідка № 1233/01-07 від 05.12.2016 р.). Матеріали дисертаційного 

дослідження впроваджено в освітній процес підготовки студентів на базі факультету 

природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 791 від 29.11.2016 р.), 

Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка 

(довідка № 419 від 06.12. 2016 р.) та перед слухачами курсів підвищення 

кваліфікації у ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка (довідка № 389 

від 02.12.2016 р.), КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» 

(довідка № 152 від 07.12.2016 р.). 
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Особистий внесок здобувача у спільній з Л. Покась статті «Формування 

умінь самостійної роботи з електронним підручником при вивченні фізичної 

географії» полягає у виділенні ключових характеристик електронного підручника та 

особливостей його використання учнями; аналізі структури та складових дій, що є 

основою формування вмінь самостійної роботи з електронним підручником. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження на різних його 

етапах обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та методики навчання 

природничих дисциплін (нині кафедра психолого-педагогічних дисциплін) 

факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Хід та результати дослідження оприлюднювалися на всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Географія та екологія: наука і освіта» (м. Умань, 2014 

р.), «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, 2014 р.), «Сучасна освіта і наука в 

Україні: традиції та інновації» (м. Одеса, 2014 р.), «Молодь, освіта, наука, культура і 

національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (м. Київ, 2015 р.); 

звітно-наукових конференціях викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова «Єдність 

навчання і наукових досліджень – головний принцип університету» (м. Київ, 2014, 

2015 рр.); міжнародних науково-практичних конференціях: «Методика навчання 

природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІ Карашинські читання) 

(м. Полтава, 2015 р.), «Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика» 

(м. Тернопіль, 2015 р.), «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, 2015 р.), 

«Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Хмельницький, 2015 р.), 

«Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології» (м. Львів, 2016 

р.); міжнародному форумі педагогічної майстерності «Розвиток та саморозвиток 

педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі» (м. Полтава, 2015 р.).  

Публікації. Основні теоретичні положення, результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в 15 публікаціях (14 – одноосібні). Опубліковано 6 статей у 

фахових виданнях з педагогічних наук, що входять до переліку затвердженого 

Міністерством освіти і науки України, 1 – у закордонному науковому журналі, що 

індексується в міжнародних наукометричних базах та 8 публікацій у матеріалах 

наукових конференцій та інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до них, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел із 208 

найменувань на 18 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 240 сторінок, з 

них основного тексту 206 сторінок. Робота містить 23 таблиці та 19 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, показано її зв'язок із 

науковими програмами, темами, проаналізовано стан розробки проблеми в науковій 

теорії та практиці навчання географії, визначено мету, об’єкт та предмет 

дослідження, окреслено задачі роботи, схарактеризовано теоретико-методологічну 

основу, методи та етапи дослідження, вказано експериментальну базу, розкрито 

наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи; наведено інформацію про 

апробацію та впровадження основних результатів дисертації. 



7 

Перший розділ дисертаційного дослідження має назву «Теоретико-

дидактичні засади формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником» 

та включає три підрозділи, в яких розкрито ступінь наукової розробленості даної 

проблеми, схарактеризовано понятійно-категоріальний апарат теми. Визначено 

можливості самостійної роботи для формування вмінь учнів 6-8 класів у роботі з 

підручником, всебічно розглянуто особливості формування вмінь самостійної 

роботи як предметної компетенції учнів основної школи, з’ясовано потенціал 

шкільного підручника фізичної географії як засобу формування вмінь самостійної 

роботи учнів в урочний та позаурочний час. 

Проведене теоретичне дослідження проблеми формування вмінь самостійної 

роботи з підручником фізичної географії учнів основної школи дає підстави 

стверджувати, що навчання географії в умовах компетентнісного підходу має бути 

зорієнтоване на оволодіння учнями знаннями, способами діяльності, уміннями та 

навичками, серед яких провідними є вміння самостійної роботи з підручником.  

У педагогічній та методичні літературі самостійна робота визначається як 

форма організації навчально-пізнавальної діяльності, яка здійснюються за 

опосередкованого керівництва, контролю вчителя, у ході якої учні використовують, 

поглиблюють та узагальнюють знання, розвивають уміння, навички та особистісні 

якості. З’ясовано, що між самостійною роботою і самостійністю як рисою 

особистості, яка проявляється під час пізнання – процесу направленого на 

отримання знання, існує тісний зв'язок. Самостійна робота є, з одного боку, 

вираженням уже досягнутої самостійності, з іншого − засобом подальшого розвитку 

даної якості.  

Установлено, що систематична самостійна робота є основою самоосвіти. 

Самоосвіта на відміну від самостійної роботи – це не тільки форма засвоєння, 

поглиблення та отримання нових знань, а й засіб який служить розв’язанню завдань 

інтелектуального розвитку особистості, сприяє поглибленому вивченню тієї або 

іншої галузі знань, усебічному розвитку людини, її соціальному становленню, 

формуванню життєвих пріоритетів. Самоосвіта теж здійснюється учнем самостійно, 

але значна відмінність цих видів діяльності полягає й в тому, що самостійну роботу 

учень виконує за завданням вчителя, а самоосвітою керує сам, конструюючи її 

відповідно до своїх завдань.  

Проведені дослідження дозволили визначити у структурі самостійної роботи 

учнів дві сторони: зовнішню та внутрішню. Зовнішню сторону, ми розглядаємо з 

позиції організатора – вчителя географії. Її елементами виступають педагогічні та 

організаційні умови, функції, принципи побудови та програми орієнтовних і 

контрольних дій під час виконання. Внутрішня сторона призначена для координації 

самостійної роботи учнем та включає такі елементи: мотивацію, цілі, зміст завдань 

(навчальна задача), навчальні дії, засоби, контроль, результат.  

Уміння самостійної роботи трактуються нами як здатність і готовність учня 

виконувати певні дії, які спрямовані на свідоме опанування та застосування у нових 

змінюваних ситуаціях знань та навичок. Формування вмінь самостійної роботи 

розглядається як процес педагогічної взаємодії вчителя та учня, що спрямований на 

оволодіння вміннями самостійної роботи і розвиток особистісних якостей, що 

забезпечують ефективність виконання даної діяльності.  
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Обґрунтовано, що одним із головних шляхів інтенсифікації процесу 

формування вмінь самостійної роботи є використання підручника − 

поліфункціонального засобу навчання, який розкриває зміст певного шкільного 

курсу географії та є специфічною моделлю процесу засвоєння цього змісту.  

У дослідженні визначені особливості шкільного підручника з фізичної 

географії як засобу формування вмінь самостійної роботи учнів в урочний та 

позаурочний час. Визначено його структуру (текстовий та позатектовий 

компоненти) та основні функції (інформаційна, управлінська, комунікативна, 

розвивальна, виховна, функції диференційованого та індивідуалізованого навчання), 

які забезпечують ефективну пізнавальну діяльності учнів, що орієнтує їх на 

самостійне здобуття знань. 

Доведено, що у сучасних умовах інформатизації навчально-виховного 

процесу, раціональне використання нового покоління засобів навчання − 

електронних підручників, під час вивчення фізичної географії, сприяє формуванню 

географічної компетентності та підвищує мотивацію учнів для самостійного 

здобування нових знань, умінь та навичок. Електронний підручник з фізичної 

географії розширює обсяги подання інформації, підвищує ефективність 

використання позатекстового компонента для самоорганізації та самоконтролю 

навчальної діяльності.  

Аналіз наявного наукового фонду і власне бачення проблеми дозволили 

виділити та охарактеризувати структурні складові вмінь самостійної роботи з 

підручником, які включають операції та дії самостійної роботи з його текстовим та 

позатекстовим компонентами. Доведено, що результативність самостійної роботи з 

текстом підручника залежить від розуміння інформації, що викладена в ньому, тому 

можливо виокремити наступні операції та дії, що є необхідними у навчальному 

процесі: генералізувати думку: виділяти в прочитаному найважливіше, визначати 

ключові поняття та терміни, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

самостійно робити висновки та узагальнювати тощо; складати тези та план 

(простий, розгорнутий, у вигляді питань), орієнтуватися у змісті параграфу; 

створювати графічно-знакові моделі (таблиці, опорні схеми, графіки, що 

відображають текстовий матеріал); переказувати зміст параграфа (відтворювати 

інформацію тексту за самостійно складеним планом, аналізувати географічні 

закономірності, характеризувати географічні об’єкти); ставити запитання та 

знаходити на них відповіді у тексті. Операції та дії самостійної роботи з 

позатекстовим компонентом підручника: робота з ілюстративним матеріалом 

(образним, понятійним, комбінованим); робота з методичним апаратом (системою 

запитань і завдань, апаратом організації засвоєння); робота з апаратом орієнтування 

навчальної книги. 

У другому розділі «Методичні підходи формування вмінь самостійної 

роботи учнів з підручником у процесі навчання фізичної географії», який 

складається з двох підрозділів здійснено теоретичне обґрунтування методичних 

особливостей формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником у процесі 

навчання фізичної географії, які узагальнено в дидактичній моделі (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі 

навчання фізичної географії учнів 6-8 класів 
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Мета: сформувати в учнів 6-8 класів уміння самостійної роботи з підручником 

фізичної географії.  

Методологічні підходи: компетентнісний, особистісно-зорієнтований, діяльнісний. 
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та операцій під час самостійної роботи з кожним 

структурним компонентом навчальної книги; 

2) самоорганізація навчальної праці (самостійність, 

швидкість виконання, вирішення навчальних 

завдань). 

 

 д
д

 

Психолого-педагогічні умови: 

Організаційно-педагогічні 

умови: 

 

•  
 

Методичні умови: 

 

 
 
 

вольовий 

організаційно-

процесуальний

 

змістовий

рефлексивний 

Результат: сформованість умінь самостійної роботи з підручником фізичної 

географії. 

Моніторинг 

 

• форми організації СР учнів; 

• методи організації СР учнів; 

• прийоми самостійної роботи з текстом та позатекстовим 

компонентом підручника 
 

Етапи формування вмінь СР з підручником фізичної географії: 

1) мотивація та ознайомлення; 2) виконання дій учнями під керівництвом вчителя; 

3) самостійне виконання дій учнями; 4) контроль рівня сформованості вмінь. 



10 

Модель характеризується узгодженістю й взаємозв’язком її структурних 

складових: теоретичної, організаційної та результативної.  

Теоретичний блок методичної системи включає педагогічні умови 

(організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні, методичні) та структурні 

компоненти процесу формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником 

(мотиваційний, змістовий, організаційно-процесуальний, вольовий, рефлексивний).  

Організаційна складова моделі формування досліджуваних вмінь характеризує 

методичні засади, що допомагають налагодити процес ефективного засвоєння 

географічних знань та формування предметних вмінь за допомогою спеціально 

організованої самостійної роботи учнів з підручником. Основними етапами 

формування вмінь самостійної роботи з підручником фізичної географії визначено: 

мотивацію та ознайомлення; виконання дій учнями під керівництвом вчителя; 

самостійне виконання дій учнями; контроль рівня сформованості вмінь.  

Результативна складова передбачає визначення дієвості спільної праці вчителя 

географії й учнів, сформованості вмінь самостійної роботи з підручником. Вона 

представлена критеріями та рівнями сформованості досліджуваних вмінь. 

Проведені дослідження дозволили визначити сукупність педагогічних умов, що 

сприяють ефективному формуванню вмінь самостійної роботи з підручником у процесі 

навчання фізичної географії учнів 6-8 класів. Серед них: організаційно-педагогічні 

(використання потенціалу підручника з фізичної географії для здійснення самостійної 

роботи, системне формування вмінь самостійної роботи з підручником під час 

урочного та позаурочного навчання учнів, застосування різних форм навчання 

(індивідуальної, фронтальної, групової), керівництво вчителем самостійною роботою 

учнів); психолого-педагогічні (створення пізнавальних труднощів навчання, ситуації 

«радість успіху», формування позивного мотиваційного підґрунтя); методичні умови 

(складання алгоритмічних прописів послідовних дій, розробка рекомендації для роботи 

з електронним підручником, застосування завдань на згортання інформації, 

проблемних питань, завдань з елементами гри). 

 Методика формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником 

передбачає використання системи впливів на складові процесу навчання фізичної 

географії засобами підручника як на уроках, так і в позаурочний час, що спрямовані на 

покращення його результатів. Для того щоб ефективно втілити визначені педагогічні 

умови вчителеві необхідно: систематично планувати самостійну діяльність та 

фіксувати досягнення учнів у роботі з окремими компонентами навчальної книги; 

роз’яснювати зміст та практичне значення кожного способу діяльності, 

застосовувати інструкції, алгоритмічні прописи послідовних дій, рекомендації для 

роботи як з традиційним, так із електронним підручником; раціонально підбирати 

завдання та вправи до розділів та тем курсів фізичної географії з урахуванням 

можливості формування різноманітних способів самостійної роботи з навчальною 

книгою; контролювати самостійну роботу учнів та стимулювати їх до самоконтролю 

та самооцінювання. 

Установлено, що у набутті та відпрацюванні прийомів, які входять до 

загального алгоритму самостійної роботи учнів з підручником стратегічною опорою 

виступає система запитань і завдань. Вона спрямована на застосування, 

поглиблення, систематизацію набутих знань, умінь та навичок на основі дій, які учні 
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здійснюють за заздалегідь сформованими алгоритмами їх виконання з 

опосередкованою участю вчителя. Учитель роз’яснює структуру, поетапність, 

ілюструє зразки виконання певного виду запитання чи завдання. Учні засвоївши ці 

пояснення, виконують завдання спочатку колективно, надалі у результаті тренувань 

формуються вміння самостійної роботи.  

Основою саморегуляції навчальної діяльності учня та одним із 

найефективніших механізмів формування вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії, на нашу думку, є рефлексивний підхід. Для нашого дослідження 

вагоме значення мають концептуальні положення рефлексивної технології розвитку 

критичного мислення. У дослідженні продемонстровано методичні можливості 

застосування елементів технології розвитку критичного мислення, відповідно до 

основних етапів її впровадження: виклик, осмислення та рефлексія. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності моделі 

формування вмінь самостійної роботи з підручником учнів 6-8 класів», який 

складається з двох підрозділів, подано хід та результати експериментальної 

перевірки авторської методики формування вмінь самостійної роботи з підручником 

у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 класів.  

На констатувальному етапі дослідження було проведено анкетування серед 

вчителів географії та учнів основної школи. Результати засвідчили, що вчителі 

недостатньо володіють методикою організації самостійної роботи учнів із 

підручником фізичної географії. Потенціал змісту навчальної книги для вирішення 

завдання формування вмінь самостійної роботи застосовується епізодично та 

несистемно.  

У процесі формувального експерименту реалізовувалася перевірка моделі 

експериментальної методики в умовах навчального процесу з географії в основній 

школі.  

Формування вмінь самостійно працювати з навчальною книгою відбувалося 

поетапно та ґрунтувалося на: засвоєних способах розумової діяльності (аналіз, 

синтез, узагальнення, систематизація, конкретизація, класифікація, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків); алгоритмах при роботі з підручником, що 

включають низку складових умінь, які забезпечують можливість самостійної роботи 

з кожним його структурним компонентом: текстом (уміння генералізувати, складати 

план прочитаного, складати тези, будувати моделі, переказувати, формулювати 

запитання та завдання) та позатекстовим компонентом (уміння працювати з 

ілюстративним матеріалом, методичним апаратом, апаратом орієнтування).  

Формувальний експеримент включав чотири організаційні блоки. 

Перший блок. Передбачав формування вмінь самостійної роботи з апаратом 

орієнтування підручника фізичної географії. До методичних завдань цього блоку 

входили: вивчення вступного слова, опису рубрик, визначення їх призначення та 

способів застосування; виявлення особливостей змісту та зазначених у ньому тем, 

опрацювання сигналів-символів, шмуцтитулів, тощо. Цей підготовчий етап 

забезпечував усвідомлення учнями загальної змістової побудови підручника та 

зорієнтовував їх у його інформаційному наповненні. 

Другий блок. Був спрямований на формування вмінь самостійної роботи з 

текстовим компонентом підручника фізичної географії. Завданням учителів-
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експериментаторів на цьому етапі дослідження було поетапне формування вмінь 

учнів повноцінно розуміти текстову інформацію книги: формулювати головну 

думку, визначати ключові географічні поняття та терміни, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, самостійно робити висновки, узагальнювати; складати план, 

орієнтуватися у змісті параграфу; складати тези, конспект, різноманітні графічно-

знакові моделі (таблиці, опорні схеми, що відображають текстовий матеріал); 

переказувати (відтворювати інформацію тексту за самостійно складеним планом, 

аналізувати географічні процеси та явища, давати характеристику географічним 

об’єктам, що описуються у підручнику); ставити запитання та знаходити на них 

відповіді у тексті.  

Третій блок. Комбінована самостійна робота з текстовим та позатектовим 

компонентом − ілюстративним матеріалом та методичним апаратом (системою 

запитань і завдань, апаратом організації засвоєння). Головним у цьому блоці було 

навчити учнів використовувати позатекстову складову підручника як джерело 

здобуття нових знань, засіб конкретизації та деталізації тексту, закріплення та 

використання набутих знань. Значна увага приділялась формуванню у підлітків 

навичок самоконтролю за ходом і результатами своєї роботи, коректування і 

вдосконалення способів її виконання. 

Четвертий блок. У відповідності з етапами організації самостійної роботи 

учнів із компонентами навчальної книги проводилася оцінка рівнів сформованості 

вмінь. Здійснювалося спостереження за навчальною діяльністю та змінами в 

успішності учнів контрольних та експериментальних класів. 

Результати навчальних досягнень на початку та в кінці експерименту 

порівнювалися, що дозволило встановити ефективність впровадження розробленої 

методики формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником фізичної 

географії. Для обробки результатів зрізів та отримання статистично достовірних 

даних був використаний метод поелементного та поопераційного аналізу, 

розроблений А. Усовою. Рівень оволодіння учнями вміннями самостійної роботи з 

підручником оцінювався за допомогою коефіцієнта ефективності виконання дій та 

операцій. Для визначення статистичної достовірності відмінностей у результатах 

сформованості вмінь самостійної роботи з шкільним підручником фізичної географії 

використовувався критерій кутового перетворення Фішера. 

Навчання за розробленою методикою підвищило ефективність формування 

вмінь самостійної роботи з підручником фізичної географії. Коефіцієнт 

сформованості досліджуваних умінь в учнів 6-х класів у експериментальних групах 

(ЕГ) склав 75,5% (зріс на 31,9 % у порівнянні з результатами діагностичного зрізу, 

що проводився на початку формувального етапу експерименту), у контрольних (КГ) 

− 45,6 % (зріс на 2,6 %); в учнів 7-х класів у ЕГ – 78% (зріс на 20,6 %), КГ – 57% (не 

змінився); в учнів 8-х класів у ЕГ – 74,9% (зріс на 17,3%), КГ – 59,7% (зріс на 1,1%). 

За результатами формувального експерименту аналізувалася динаміка 

показників сформованості вмінь самостійної роботи з підручником фізичної 

географії за рівнями навчальних досягнень учнів 6-х, 7-х та 8-х класів, що навчалися 

за експериментальною методикою (табл. 1, рис. 2).  

Установлено, що відбулися істотні зміни у рівнях сформованості вмінь 

самостійної роботи з підручником. У 6-х класах кількість учнів з високим та 
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достатнім рівнем зросла з 59,8% до 75%, у 7-х класах з 54,9 до 72,2% та у 8-х класах 

з 44,6% до 75,4%. Застосування методики формування вмінь самостійної роботи 

учнів з підручником фізичної географії помітно підвищило рівень навчальних 

досягнень учнів з фізичної географії. 

Таблиця 1 

Динаміка показників сформованості вмінь самостійної роботи з підручником за 

рівнями навчальних досягнень учнів експериментальних класів  

 

Класи Етап 

Частка учнів (%), які мають відповідний рівень 

сформованості вмінь самостійної роботи з 

підручником за 12-бальною системою 

оцінювання 

Якість 

сформованості вмінь 

самостійної роботи з 

підручником, % 

Початковий Середній Достатній Високий 

6 
П 6,1 34,1 49,2 10,6 59,8 

З 2,3 22,7 54,5 20,5 75 

7 
П 6,6 38,5 41,8 13,1 54,9 

З 1,6 26,2 57,4 14,8 72,2 

8 
П 8,2 47,2 29,1 15,5 44,6 

З 3,7 20,9 43,6 31,8 75,4 

*П – початок експерименту. З – завершення експерименту 

*П – початок експерименту. З – завершення експерименту 

Рис. 2. Гістограма показників сформованості вмінь самостійної роботи з 

підручником за рівнями навчальних досягнень учнів експериментальних класів за 

результатами формувального експерименту 
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На третьому коригувально-узагальнювальному (контрольному) етапі – 

здійснювалося узагальнення та систематизація одержаних результатів дослідного 

навчання; формулювалися висновки дисертаційного дослідження. 

 

ВИСНОВКИ 

На сучасному етапі інформатизації українського суспільства, однією з 

найактуальніших проблем освітнього процесу школи, що потребує розробки 

теоретичного та методичного підґрунтя, є проблема формування вмінь учнів 

самостійно здобувати знання, орієнтуватися у величезній кількості інформації, що 

швидко оновлюється та вміло використовувати її у практичній діяльності. Роль 

самостійної роботи зростає: вона стає найважливішою вимогою до організації 

навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і засобом 

його інтенсифікації. Саме вміння самостійної роботи є запорукою оволодіння 

учнями системними і міцними знаннями, засобом розвитку їх пізнавальних 

здібностей та формування таких якостей особистості як активність та самостійність. 

Успішність самостійної роботи учнів визначається її продуманою організацією та 

раціональним використанням сучасних дидактичних засобів, серед яких провідне 

місце займає шкільний підручник.  

У змісті представлено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

проблеми формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання 

фізичної географії учнів 6-8 класів. За результатами проведеного дослідження 

зроблено такі висновки відповідно до поставлених завдань:  

1. На основі аналізу фахової літератури визначено сутність самостійної роботи 

як форми організації навчально-пізнавальної діяльності, яка здійснюються за 

опосередкованого керівництва, контролю вчителя, у ході якої учні використовують, 

поглиблюють та узагальнюють знання, розвивають вміння, навички, особистісні 

якості, здатність самостійно оперувати навчальними прийомами. Уміння 

самостійної роботи – це особистісні виміри навчальної самостійної діяльності учнів, 

які демонструють рівень сформованості компетентності, життєвий і 

соціокультурний досвід суб’єкта, здатність до постійного самостійного поповнення 

знань протягом подальшого життя.  

Під формуванням вмінь самостійної роботи ми розуміємо процес педагогічної 

взаємодії вчителя та учнів основної школи, що відбувається свідомо, під 

керівництвом учителя, з поступовим зменшенням його участі, через діяльнісний, 

особистісно зорієнтований та компетентнісний підходи з метою оволодіння 

вміннями самостійної роботи для успішної самореалізації у житті.  

У процесі дослідження встановлено, що самостійна робота з підручником 

географії − провідний спосіб здобуття предметних компетенцій учнів, інструмент 

організації їх самоосвіти. Формування вмінь самостійної роботи з підручником – це 

послідовний процес розвитку знань, оволодіння новими способами дій, вміннями та 

навичками, під час якого учні за завданням вчителя та під його керівництвом 

самостійно здійснюють активну навчально-пізнавальну діяльність на основі 

використання структурних компонентів навчальної книги. 

2. Результати констатувального етапу експерименту показали, що рівень 

сформованості в учнів основної школи вмінь самостійної роботи з підручником є 
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досить низьким. Відсутність обґрунтованої методики формування вмінь самостійної 

роботи учнів з підручником фізичної географії в урочний і позаурочний час обмежує 

можливості розвитку їх самостійності. У ході дослідження було розроблено модель 

формування вмінь самостійної роботи з підручником фізичної географії учнів 6-8 

класів.  

Морфологічний склад моделі передбачає взаємодію теоретичної, 

організаційної та результативної складової. Визначено систему взаємозв’язків між її 

елементами. Виявлено та обґрунтовано структурні компоненти, педагогічні умови, 

методичні засади, етапи, критерії та рівні сформованості досліджуваних вмінь. У 

ході дослідження визначено сукупність педагогічних умов формування вмінь 

самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 

класів:  

– організаційно-педагогічні (включають наступні елементи формування вмінь 

самостійної роботи з підручником: використання потенціалу підручника з фізичної 

географії для здійснення самостійної роботи, системне формування вмінь 

самостійної роботи з підручником під час урочного та позаурочного навчання учнів, 

застосування різних форм навчання (індивідуальної, фронтальної, групової), 

методичне керівництво вчителем самостійною роботою учнів);  

– психолого-педагогічні (створення пізнавальних труднощів навчання, 

ситуації «радість успіху», формування позивного мотиваційного підґрунтя); 

– методичні умови (складання алгоритмічних прописів послідовних дій, 

розробка рекомендації для роботи з електронним підручником, застосування завдань 

на згортання інформації, проблемних питань, завдань з елементами гри).  

Доведено, що дотримання зазначених умов забезпечує сформованість вмінь на 

достатньому і високому рівнях і впливає на рівень успішності учнів 6-8 класів. 

3. Методика ефективного формування вмінь самостійної роботи з навчальною 

книгою має бути направлена на: систематичну організацію вчителем самостійної 

роботи учнів з різними компонентами як традиційної, так і електронної книги з 

курсів фізичної географії через систему завдань, рекомендацій та алгоритмів; 

створення позитивного мотиваційного підґрунтя, що є стимулом до самонавчання; 

поетапність та комплексність у розвитку складових умінь самостійної роботи з 

підручником, що ґрунтуються на діяльнісному підході та теорії поетапного 

формування розумових дій. 

Послідовні етапи впровадження методики формування вмінь самостійної 

роботи з підручником фізичної географії передбачають три позиції. 

Перший етап (мотивація та наступність) − створення оптимальних 

педагогічних умов співпраці учителя і учнів у процесі навчання фізичної географії, 

демонстрування різноманітних можливостей роботи з апаратом орієнтування 

підручника, використання результатів попередньо набутого і сформованого у 

процесі навчання учнівського досвіду, мотивація на успішне навчання та 

усвідомлення учнів суб’єктами учіння. 

Другий етап (розвиток та формування вмінь) – упровадження в навчально-

виховний процес фізичної географії самостійної роботи зі складовими підручника за 

допомогою розроблених інструкцій, алгоритмів, завдань та вправ різнопланового 

характеру в контексті компетентнісного підходу. У методику формування вмінь 
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самостійної роботи учнів з навчальною книгою закладено поступовість зростання 

складності дій відповідно до рівнів засвоєння навчального матеріалу з фізичної 

географії: від елементарного, початкового рівня застосування різних способів 

роботи з компонентами підручника (репродуктивного) до вільного використання їх 

у самостійному пізнанні (творчий рівень).  

Третій етап (контролюючий) – визначення рівня сформованості вмінь 

самостійної роботи учнів з шкільним підручником фізичної географії через контроль 

і оцінювання з боку вчителя та взаємоконтроль, взаємооцінювання й самоконтроль, 

самооцінювання з боку учнів, адже компетентність є особистісним надбанням.  

Для оцінки сформованості вмінь самостійної роботи з підручником географії 

учнів 6-8 класів було обґрунтовано критерії: якість та усвідомленість виконання дій 

та операцій під час самостійної роботи з кожним структурним компонентом 

навчальної книги (текстовим та позатекстовим); самоорганізація навчальної праці 

(самостійність, швидкість виконання, вирішення навчальних завдань). Відповідно до 

критеріїв було визначено чотири рівні сформованості вмінь самостійної роботи з 

підручником: початковий, середній, достатній та високий. 

4. Експериментальне дослідження показало позитивні зміни у формуванні в 

учнів основної школи вмінь самостійної роботи з підручником фізичної географії. За 

результатами експериментального навчання кількість учнів із високим та достатнім 

рівнем сформованості вмінь самостійної роботи з підручником фізичної географії у 

6 класах зросла на 15,2 %, у 7-х класах на 17,3% та у 8-х класах на 30%.  

Ефективність експериментальної методики формування вмінь самостійної 

роботи учнів з підручником фізичної географії підтверджено і доведено за 

допомогою методів статистичної обробки, що дає підставу стверджувати про 

доцільність й перспективність використання розробленої методичної системи 

формування і розвитку вмінь самостійної роботи учнів з підручником фізичної 

географії. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування вмінь 

самостійної роботи з підручником, зокрема подальшого вивчення потребують 

питання формування вмінь самостійної роботи з підручником та іншими 

інформаційними джерелами у процесі навчання економічної і соціальної географії 

України та світу в основній школі. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Кріт Н. В. Формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі 

навчання фізичної географії учнів 6-8 класів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із 

спеціальності 13.00.02 - «Теорія та методика навчання (географія)». – Інститут 

педагогіки НАПН України. – Київ, 2017. 
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У роботі всебічно розглядаються теоретико-дидактичні засади та методичні 

підходи формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання 

фізичної географії учнів 6-8 класів. 

Визначено можливості самостійної роботи для формування вмінь учнів 6-8 

класів у роботі з підручником. Схарактеризовано особливості шкільного підручника 

фізичної географії як засобу формування вмінь учнів в урочний та позаурочний час. 

Розкрито аспекти проблеми формування вмінь самостійної роботи як предметної 

компетенції учнів основної школи. 

Обґрунтовано та експериментально перевірено методику формування вмінь 

самостійної роботи з підручником у процесі вивчення фізичної географії учнів 6-8 

класів. Досліджено практику і узагальнено досвід щодо педагогічних умов 

формування вмінь самостійної роботи з підручником. Підготовано методичні 

матеріали щодо впровадження розробленої методичної моделі у навчальний процес.  

Одержані результати можуть бути використані у шкільній практиці навчання 

географії та для підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: формування вмінь, самостійна робота, підручник, модель, 

фізична географія, методика навчання географії.  

 

Крит Н. В. Формирование умений самостоятельной работы с учебником в 

процессе обучения физической географии учащихся 6-8 классов. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 - «Теория и методика обучения (география)». – Институт 

педагогики НАПН Украины. − Киев, 2017. 

В работе всесторонне рассматриваются теоретико-дидактические принципы и 

методические подходы формирования умений самостоятельной работы с учебником 

в процессе обучения физической географии учащихся 6-8 классов. 

Определены возможности самостоятельной работы для формирования умений 

учащихся 6-8 классов в работе с учебником. Охарактеризованы особенности 

школьного учебника физической географии как средства формирования умений 

школьников в урочное и внеурочное время. Раскрыты аспекты проблемы 

формирования умений самостоятельной работы как предметной компетенции 

учащихся основной школы. 

Обосновано и экспериментально проверено методику формирования умений 

самостоятельной работы с учебником в процессе обучения физической географии 

учащихся 6-8 классов. Исследована практика и обобщен опыт относительно 

педагогических условий формирования умений самостоятельной работы с 

учебником. Подготовлены методические материалы по внедрению разработанной 

методической модели в учебный процесс. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в школьной 

практике обучения географии и для подготовки будущих учителей в высших 

учебных заведениях. 

Ключевые слова: формирование умений, самостоятельная работа, учебник, 

модель, физическая география, методика обучения географии. 
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Krit N. Skill-formation for independent work with the textbook in the process 

of studying physical geography pupils of the 6
th

 – 8
th

 forms. − Manuscript. 

Theses for a Candidate Degree in Pedagogics. Specialty 13.00.02 − Institute of 

Education NAPS of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis investigates the problem of skill-formation for independent work with the 

textbook in the process of studying physical geography pupils of the 6
th

 – 8
th
 forms. School 

geography education is an integral part of the general education system and the process of 

teaching geography provides a substantial increase in the share of pupil’s independent 

work. Implementation in the school methodology that involves the use of various forms 

and methods of independent studying in geography is capable to optimize the educational 

process, increase motivation to the subject and the level of pupils’ achievements and 

contribute to effective formation of cognitive independence of pupils. Despite the 

achievements made in theory, methodology and pedagogical practice, the problem of 

pupils’ independent work organization does not lose relevance and requires further study. 

In the thesis the features of pupils’ skills formation for independent work with the 

textbook in the process of studying physical geography is determined on the base of the 

analysis and generalization of philosophical, psychological, pedagogical and 

methodological literature. 

Formation of independent work skills with the textbook we consider as a sequential 

process of knowledge and skills development, in which students on the teachers 

instructions and under his leadership independently carry out educational and cognitive 

activities based on the usage of textbook components. 

Physical geography textbook is an intellectual tutorial, multifunctional model of the 

learning process. It fills training with specific material, provides guidelines of course 

construction to the teacher and the material for the students independent work.  

The methodology of pupils’ skills formation for independent work with the textbook 

in the process of studying physical geography and its model are analyzed. The 

morphological structure of the model provides interaction between theoretical, 

organizational and productive components. The system of relationships between the model 

elements is defined. The structural components, pedagogical conditions, methodology, 

stages, criteria and levels of investigational skills are examined. The experience 

concerning the conditions of pupils’ skills formation for independent work with the 

textbook is explored and summarized. Offered model allows to consider the main aspects 

of independent work skills formation with textbook. 

The effectiveness of worked out methodological system of secondary pupils’ skills 

formation for independent work with the textbook in the process of studying physical 

geography is improved in experimental way.  

The practical significance of the research is concerned with the development of 

methodological system of secondary pupils’ skills formation for independent work with 

the textbook in the process of studying physical geography for teachers.  

Keywords: formation of skills, independent work, the textbook, model, physical 

geography, methodology of teaching Geography. 


