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ВСТУП 

 

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 
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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, 

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, 
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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. 
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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 

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, 
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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 
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завдання наукової роботи, окреслювалася робоча гіпотеза, розроблялися зміст анкет 

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; 
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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.). 

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.); 
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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. 

 

 



12 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ З ПІДРУЧНИКОМ 

 

1.1. Самостійна робота та її можливості для формування вмінь учнів 6-8 

класів у роботі з підручником 

 

Традиційна класно-урочна система навчально-виховного процесу 

загальноосвітньої школи практично вичерпала себе. Довготривале реформування 

української шкільної освіти було спрямоване на докорінн зміни її змісту. У добу 

інформаційно-комунікаційних технологій постало питання про кінцевий результат 

підготовки учнів до соціальної практики, адаптації на ринку праці, успішного 

входження в самостійне життя, самореалізації в ньому. Важливим нормативними 

документами для визначення критеріїв і шляхів модернізації вітчизняної освіти є 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Національна 

доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст., Концепція 12-річної середньої 

загальноосвітньої школи, оновлений Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти, які визначають, що у сучасній шкільній освіті саме самостійна 

робота є актуальним інструментом набуття учнями різноманітного спектру якостей, 

які б давали їм змогу самореалізуватися в інформаційному суспільстві. Самостійна 

робота є засобом оволодіння школярами ґрунтовними знаннями, уміннями 

самостійно і критично мислити, застосовувати здобуті знання на практиці, постійно 

працювати над власним розвитком. Тому педагоги 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. 

Самостійна робота у її взаємозв’язку із самоосвітою – індивідуально-

особистісним процесом пізнання людиною навколишнього світу – багатогранна і 

багатоаспектна проблема, якою протягом багатьох років займаються представники 

різних галузей наук: філософи, педагоги, психологи, соціологи. Увага питанням 
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організації самостійної роботи у процесі навчання приділялася ще у працях 

стародавніх мислителів. Зокрема, вони зазначали, що успішність організації 

самостійної роботи молоді залежить від ступеня урахування її природних здібностей 

(Демокрит), сформованості адекватного ставлення до себе (Сократ), забезпечення 

самостійного пошуку «справжнього знання» (Платон), стимулювання активності 

вихованців, розвитку в них умінь робити власні умовиводи (Аристотель) та ін.[103]. 

У наш час українські та зарубіжні фахівці філософії освіти, серед яких 

О. Базалук, Н. Брагіна, В. Кремінь, А. Мисливченко, І. Фомічева, О. Шукліна, 

Н. Юхименко та інші приділяють цій проблемі багато уваги. 

З філософської точки зору самостійна робота розглядається як прояв та засіб 

самоосвіти – процесу пізнання, що підпорядковується загальним гносеологічним 

закономірностям. Результатом цього процесу виступають нові знання (пізнання 

сутності, законів і відносин об'єктивного світу), які живлять творчу діяльність 

(матеріальну і духовну) [196]. 

Теоретичні та практичні особливості самостійної роботи відображені у 

педагогічній спадщині В. Вахтерова, Ф. Дистервега, Я. Коменського, П. Каптерєва, 

Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.  

Наукові розробки даного питання мають продовження у працях вітчизняних і 

зарубіжних учених, які висвітлюють різні складові проблеми самостійної навчальної 

роботи: А. Алексюк, Ю. Бабанський, Л. Божович, В. Буряк, Л. Виготський, 

І. Гальперін В. Давидов, М. Данилов, О. Дмитрієва, В. Д’яченко, Д. Ельконін, 

Б. Єсипов, Л. Жарова, І. Зимня, Л. Зоріна, Л. Кандибович, Г. Костюк, В. Козаков, 

В. Корнєєв, Л. Кондрашова, О. Леонтьєв, І. Лернер, А. Маркова, І. Менчинська, 

І. Мороз, О. Нільсон, В. Онищук М. Откаленко, П. Підкасистий, Н. Половнікова, 

О. Пометун, С. Рубінштейн О. Савченко М. Скаткін, В. Сластьонін, Л. Спірін, 

А. Усова, Т. Шамова, Є. Шиянов, Г. Щукіна. В. Шарко. 

У методиці навчання географії феномен самостійної роботи досліджують 

науковці і методисти: І. Барінова, А. Богданова, Л. Вішнікіна, Й. Гілецький, 

І. Душина, С. Кобернік, В. Коринська, В. Корнєєв, О. Крилова, М. Криловець, 
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Л. Круглик, Г. Ламекіна, Т. Назаренко, О. Надтока, М. Откаленко, Л. Паламарчук, 

Л. Покась, І. Половина, А. Сиротенко, В. Сіротін, О. Скуратович, О. Топузов та ін.  

Психологічні аспекти самостійної роботи висвітлено в працях Л. Божович, 

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

С. Рубінштейна та ін. 

Аналіз психолого-педагогічної та фахової літератури показав неоднозначність 

трактувань поняття «самостійна робота», з погляду на її місце та роль у структурі 

навчального процесу (рис. 1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Сутність визначення поняття «самостійна робота» 

 

Розглядаючи організацію самостійної роботи учнів, вчені вважають її:  
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2) формою організації навчально-пізнавальної діяльності (М. Боритко, 

Л. Вішнікіна, М. Дайрі, Б. Єсипов, Г. Кирилова, Р. Лемберг, А. Линда, В. Ляудіс, 

А. Новіков, В. Самойленко, Г. Селевко, О. Топузов, І. Унт, Т. Шамова); 

3) видом навчально-пізнавальної діяльності (Л. Вяткін, Ю. Зотов, В. Козаков, 

Р. Мікельсон, О. Нільсон, В. Онищук); 

4) засобом формування самостійності (А. Алексюк, А. Ашеров, В. Козаков, 

В. Пустовойтов); 

5) дидактичним засобом навчання (І. Ільясов, Б. Ліхачев, П. Підкасистий, 

В. Ягупов); 

6) самоорганізацією самоосвіти (М. Боритко, Ю. Колюткін, Н. Левітов).  

Словникові джерела трактують поняття «самостійна робота» як «будь-яку 

організовану вчителем активну діяльність учнів, спрямовану на виконання 

поставленої дидактичної мети, у спеціально відведений для цього час: пошук знань, 

їх усвідомлення, закріплення формування і розвиток умінь і навичок, узагальнення і 

систематизація знань» (В. Міжеріков [130, с. 331]); «індивідуальну або колективну 

навчальну діяльність, яка здійснюється без безпосередньої участі вчителя» 

(В. Давидов[50, с. 308]); «вищу форму навчальної діяльності учня – індивідуальну 

або колективну навчальну діяльність, яка здійснюється без безпосереднього 

керівництва педагога, але за його завданням та під його контролем» (А. Новіков 

[135, с. 198]); «вид навчальної діяльності, яка передбачає певний рівень 

самостійності того, хто навчається у всіх її структурних компонентах – від 

постановки проблеми до здійснення контролю, самоконтролю і корекції, з 

переходом від виконання найпростіших видів роботи до складніших, що носять 

пошуковий характер, і як засіб формування пізнавальних здібностей учнів, їх 

спрямованості на безперервну самоосвіту» (Г. Коджаспірова [91, с. 134]).  

В «Українському педагогічному словнику» С. Гончаренко визначає, що 

«самостійна навчальна робота учнів – це різноманітні види індивідуальної і 

колективної навчальної діяльності школярів, яка здійснюється ними на навчальних 

заняттях або вдома за завданнями вчителя, під його керівництвом, однак без його 

безпосередньої участі» [45, с. 297].  
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Під самостійною роботою Ю. Зотов розуміє будь-яку організовану вчителем 

активну діяльність учнів, спрямовану на виконання поставленої дидактичної мети у 

спеціально відведений час [76, с. 89].  

Деякі дослідники тлумачать поняття «самостійна робота» як засіб навчальної 

роботи, де:  

1) учням пропонуються навчальні завдання та керівництво до їх виконання;  

2) робота виконується без безпосередньої участі вчителя, але під його 

керівництвом;  

3) виконання роботи потребує від учня розумового напруження. І ця теза 

передбачає наявність завдання, ту чи іншу форму керівництва, розумові дії учня для 

його виконання [167, с. 83].  

Поняття «самостійна робота» учнів у сучасній дидактиці обов'язково 

співвідноситься з організаційною роллю вчителя. Керівні функції педагога при такій 

організації навчання стають складнішими і вимагають більш високої майстерності. 

Учителю необхідно вводити в освітній процес навчання школярів різноманітним 

методам і прийомам самостійної роботи, складати завдання з поступовим 

наростанням ступеня самостійності, інструктувати, консультувати учнів, привчати 

їх до самоконтролю, вивчати їх розвиток з урахуванням індивідуальності кожного, а 

також виховувати у них активність, самостійність і ініціативність як риси їх 

особистості [60]. 

Самостійна робота організовується як виконання певних завдань, над якими 

учні працюють без безпосередньої участі вчителя. Саме на це й аспект у визначенні 

поняття «самостійна робота» наголошують більшість дослідників та характеризують 

її як: 

  форму самостійної пізнавальної діяльності, при якій учень виконує цілісне 

завдання, що вимагає розумової активності, самостійного розв’язання, 

індивідуально, без безпосередньої участі вчителя (Г. Кирилова [86, с. 120]);  

  заплановану роботу, що виконується за завданням і під методичним 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. (М. Буланова-

Топоркова [17, с. 182]);  
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 діяльність учнів спрямовану на оволодіння навчальним матеріалом, або його 

застосуванням, що відбувається без участі вчителя (О. Савченко [156, с. 363]);  

  форму організації навчальної діяльності школярів, яка здійснюється під 

безпосереднім або опосередкованим керівництвом педагога, в ході якої учні 

переважно або повністю самостійно виконують різні завдання для розвитку знань, 

умінь, навичок і особистісних якостей (Г. Селевко [161, с. 359]);  

  форму організації процесу навчання, яка здійснюється з метою набування 

нових знань і вмінь у спеціально відведений для цього час без безпосередньої участі 

вчителя, але під його керівництвом (І. Базелюк [6, с. 5]);  

  навчально-пізнавальну діяльність, яка виконується за завданням учителя, 

під його керівництвом, але без його участі (Г. Саранцев [157, с. 40]);  

  як здатність учня виконувати її роботу самостійно, без сторонньої прямої 

допомоги, спираючись на власні знання, уміння, переконання, життєвий досвід 

(Н. Дайри.) [52, с. 42].  

У визначенні поняття «самостійні роботи», як зазначає В. Коринська, 

виділяють наступні ознаки: робота виконується учнями у відведений для цього час 

за завданням вчителя без його безпосередньої участі; виконання самостійних робіт 

потребує від учнів значної мисленнєвої діяльності, використання раніш набутих 

знань та прийомів навчальної роботи [100].  

А. Линда виокремлює наступні ознаки самостійної роботи: 

  наявність пізнавальної чи практичної задачі, питання, проблемної ситуації, 

які спонукають до самостійної інтелектуальної і практичної діяльності, яка потребує 

розумових, вольових і фізичних зусиль; 

  прояв учнями самостійності і творчої активності під час вирішення 

поставлених перед ними пізнавальних чи практичних завдань; 

  систематичне виконання самоконтролю учнями за ходом і результатами 

своєї роботи, коректування і вдосконалення способів її виконання; 

  включення в завдання для самостійної роботи повноцінного у освітньому, 

виховному і логічному відношенні матеріалу, засвоєння якого сприяло б цілісному 
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розвитку особистості учня, оволодінню прийомами розумової і практичної 

діяльності, самоосвіті і творчості [121].  

Психологічні аспекти самостійної роботи висвітлено в працях Л. Божович, 

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

С. Рубінштейна та ін. 

У цілому самостійність як якість особистості в психолого-педагогічної науці 

пов'язується з умінням суб'єкта ставити перед собою цілі як результат діяльності та 

відповідно до них визначати напрямок своєї діяльності для їх досягнення власними 

силами [91].  

Так, під самостійністю можна розуміти вміння суб'єкта структурувати свою 

діяльність. С. Головін визначає її як «узагальнену властивість особистості, що 

виявляється в ініціативності, критичності, адекватній оцінці і почутті особистої 

відповідальності за свою діяльність і поведінку» [43, с. 586].  

Л. Виготський передумовами самостійності визначає знання та навички, 

якими володіє учень, його ставлення до виконання певної роботи, її результатів і 

умов здійснення, зв'язок з іншими людьми, які залучаються у процесі діяльності 

[23].  

У своїй роботі Л. Божович вказує, що самостійність це здатність діяти не 

тільки без зовнішньої допомоги, а ще й особливим чином, не так, як усі, зберігаючи 

свою позицію, незважаючи на умови, що змінюються [13] 

При дослідженні проблеми формування мотивації навчання у шкільному віці 

А. Маркова зазначає, що основним резервом утворення всіх видів навчально-

пізнавальних мотивів і мотивів самоосвіти є активізація навчальної діяльності 

школярів, однією з форм здійснення якої виступає самостійна робота. Дослідниця 

наголошує, що самостійна навчальна діяльність здійснюється тоді, коли один або 

кілька її компонентів виконуються школярем без допомоги вчителя та наводить 

прийоми самостійної роботи, які розвивають позитивну мотивацію учнів до 

навчання [128]. 

У своїх працях самостійну роботу І. Зимня характеризує як цілеспрямований, 

внутрішньомотивований, послідовний, контрольований і коригований процес 
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діяльності учня. При її виконанні потрібен достатньо високий рівень 

самосвідомості, самодисципліни, рефлективності, особистої відповідальності. Ця 

робота дає учневі задоволення і є засобом самопізнання і самовдосконалення [74].  

Самостійна робота – це діяльність, яка повинна бути осмислена, внутрішньо 

вмотивована та спрямована на задоволення пізнавальних потреб. Самостійна 

діяльність передбачає виконання цілого ряду дій, що входять до неї: усвідомлення 

мети, прийняття відповідних завдань, підпорядкування одних потреб іншим, 

самоорганізація і самоконтроль. 

Дослідження феномена самостійної роботи знайшло своє відображення і у 

працях іноземних вчених. Так, у німецькій літературі цей термін має теж значення, 

яке здобуло визнання і у вітчизняній науці. Також можливе використання терміну 

«опосередковане навчання» – яке здійснюється самостійно під опосередкованим 

керівництвом педагога. Термін «тиха робота» використовується у літературі 

Швейцарії та Австрії. Французькі та англійські автори використовують поняття 

«індивідуальна робота». У США послуговуються терміном «незалежне навчання» – 

пізнавальна діяльність учня, яка координується навчальними планами-програмами 

та не обмежує свободу школярів у доборі методів та засобів досягнення цілей [159].  

Британські дослідники Б. Мейєр, Н. Хейвуд, Д. Садчав та С. Фарадей [204] 

використовують термін «незалежне навчання» («independent learning») та 

зазначають, що існує цілий ряд різних понять, які актуальні в англомовній 

літературі для опису самостійного навчання, одним із найбільш поширених також є 

термін «саморегульоване навчання» («self-regulated learning»). 

Теоретичне вивчення та практичне застосування принципів самостійної 

роботи набуває все більшого значення у Великобританії. Це один із найважливіших 

елементів персоналізації (цей термін має наступне визначення у тлумачному 

словнику – «процес, у результаті якого суб’єкт здобуває ідеальну представленість у 

життєдіяльності інших людей і може виступати в суспільному житті як особистість 

[192, с. 331]», в якому уряд країни вбачає важливу основу для розвитку системи 

шкільної освіти, що сприяє високій якості освіти та продовження її протягом всього 

життя людини.  
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Автори зазначають, що в самостійній роботі учнів важливу роль відіграє 

вчитель, який забезпечує конструювання навчального процесу, та описують цілий 

ряд методик самостійного навчання. Серед переваг самостійного навчання: 

покращення успішності, підвищення мотивації і впевненості учнів у своїх силах; 

використання диференційованих завдань для учнів; сприяння соціальної інтеграції 

та ін. Одним із ключових елементів самостійного навчання є перенесення 

відповідальності за процес навчання з вчителя на учня.  

Успішна самостійна робота залежить від ряду зовнішніх і внутрішніх 

факторів. Зовнішні чинники включають створення міцних взаємовідносин між 

вчителями і учнями, сприятливого середовища навчання. Внутрішні чинники – це 

навички, які учні мають опанувати [203].  

Американський освітянин М. Ноулз [202] трактує самостійне навчання «як 

процес, в якому індивіди беруть на себе ініціативу, з або без допомоги інших». 

Процес самостійного навчання включає діагностику власних освітніх потреб, 

встановлення особистих цілей, прийняття рішень, щодо обрання засобів і стратегій 

вирішення навчальних завдань та самоаналіз результатів. М. Ноулз переконливо 

доводить, що учні, які є активними учасниками процесу навчання, самостійно 

здобувають знання, беруть ініціативу на себе, в кінцевому підсумку поліпшують 

навички навчання, отримують більше від їхнього досвіду ніж учні, які застосовують 

інформацію передану вчителями. 

Р. Хімстра [200] виділяє наступні аспекти самостійної роботи: 

відповідальності учнів за прийняття рішень, пов’язаних з навчальною діяльністю 

збільшується; самоуправління характерне у будь-якій навчальній ситуації; учні, які 

самостійно засвоюють знання, можуть їх використовувати у змінених ситуаціях; 

самостійна робота може включати різноманітні види діяльності та задіювати різні 

засоби навчання; учитель виступає важливим учасником самостійної роботи учнів. 

К. Вайт відзначає, що ключовою фігурою в процесі самостійної роботи 

виступає учень, на якого покладена відповідальність самостійно здійснювати свою 

діяльність для досягнення цілей навчання [207]. 
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Д. Шунк та Б. Ціммерман визначають самостійну роботу як процес, в якому 

учні задіюють і використовують когнітивні, поведінкові та інші механізми, які 

системно орієнтовані на досягнення їх цілей [205] 

З позиції самостійної роботи учні розглядаються як метакогнітивні, 

зацікавлені, активні учасники процесу навчання, які планують, організовують, 

самостійно виконують та оцінюють свою діяльність на різних її етапах. Вони здатні 

обирати, структурувати і створювати умови для власного оптимального 

навчання [208]. 

Британські дослідники А. Марку і Г. Філіпу підкреслюють важливість 

мотивації у розвитку пізнавальних і метакогнітивних аспектів навчання під час 

самостійної роботи [206]. 

Голландські вчені С. Булгас і М. Вутен трактують поняття «самостійного 

навчання» з позиції набуття учнями установки на учіння, що забезпечує більш 

незалежне навчання. Це дозволяє учням краще підготуватися до вищої освіти, 

роботи та життя. Для забезпечення цього виду навчання необхідно перетворити 

школи в «будинки дослідження», в яких вчителі заохочують учнів та навчають 

вчитися, координуючи та коригуючи процес навчання [196]. 

Британський педагог С. Хіггінс зазначає, що самостійна робота базується на 

усвідомленні учнями шляхів їх ефективного навчання, самомотивації, створенні 

ситуацій успіху [201]. 

У педагогічній літературі поняття «самостійна робота» і «самостійна 

діяльність» трактуються тотожно. Основний наголос у цих поняттях зроблений на 

слові «самостійна», що позначає або особливість дії, яка виконується без сторонньої 

допомоги (форма організації діяльності), або вказує на характеристику результату 

виконаної дії (якість особистості, вміння працювати самостійно). Розуміючи 

самостійність дії у першому значенні, самостійна робота трактується як виконання 

учнем завдання без будь-якої допомоги, але під наглядом педагога, як метод, успіх 

якого можливий і без зовнішнього керівництва, як форма організації пізнавальної 

діяльності без сторонньої допомоги.  
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У самостійні роботі можна виокремити дві складові: зовнішню (змістовну) і 

внутрішню (процесуальну). При розкритті сутності самостійної роботи виділяються 

наступні ознаки: виконання роботи без сторонньої допомоги; опора на власні 

знання, вміння, переконання, досвід, світогляд; вираз особистого ставлення, власна 

аргументація; прояв ініціативи, творчості. У процесуальному аспекті самостійна 

робота трактується як діяльність пізнавальна, свідома. Таким чином, поняття 

«робота» і «діяльність» розглядаються як взаємозамінні.  

Цікавими є дослідження Р. Лемберг, яка розмежовує зазначені дефініції та 

виокремлює два види самостійної діяльності учнів: виконавчу й самостійну. 

Діяльність першого виду (самостійна робота) здійснюється на вимогу викладача і є 

необхідною для формування міцних знань, умінь і навичок. Самостійною ж є така 

діяльність, яку учні здійснюють за внутрішніми переконаннями, самостійно 

визначають цілі й засоби діяльності [118].  

Під «самостійною діяльністю» І. Зоренко розуміє таку навчально-пізнавальну 

діяльність школярів, яка «детермінується цілями, усвідомленими учнями, 

визначеними мотивами й реалізується з допомогою самостійних дій, які вимагають 

розумових, вольових чи фізичних зусиль і завершуються певним результатом» [75, 

с. 122].  

Разом з тим деякі автори в трактуванні поняття самостійна робота ставлять 

акцент на слові «робота» і відносять до неї навчальні завдання, що виконуються 

учнями без сторонньої допомоги, але запропоновані педагогом. Так, П. Підкасистий 

зазначає, що існують суттєві відмінності між самостійною роботою та самостійною 

діяльністю. Самостійна робота – це штучна педагогічна конструкція, особлива 

система умов навчання, за допомогою якої педагог організовує та керує діяльністю 

суб’єктів навчання як на заняттях, так і під час виконання домашнього завдання. 

Основою такої системи виступає база завдань із різних навчальних дисциплін, яка 

будується відповідно до змісту предмету та методики його викладання. Самостійна 

діяльність розглядається науковцем як специфічна форма навчального та наукового 

пізнання, під час якої відбувається осмислення навчального матеріалу та самостійне 

визначення шляху розв’язання завдання. Цей процес містить такі компоненти: 
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виділення мети, визначення предмету діяльності та вибір засобів діяльності. 

Головною ознакою самостійної діяльності є керування власною діяльністю, а 

стороння допомога при виконанні роботи має другорядне значення [144].  

Зрозуміло, що ефективність самостійної роботи в процесі навчання багато в 

чому залежить від умов її організації, змісту і характеру завдань, логіки їх побудови, 

джерела знань, взаємозв'язку наявних і передбачуваних знань у змісті завдань, 

якості досягнутих результатів в ході виконання цієї роботи і т. д.  

Теоретичний аналіз педагогічної літератури показує, що багато дослідників 

(Н. Дайрі, Б. Єсипов, В. Козаков, Г. Ковалева, Г. Щукіна та ін.) виділяють в якості 

основи, яка певною мірою зумовлює і об'єднує всі перераховані вище умови, 

необхідні для залучення учня в самостійну роботу таку рису особистості, як 

самостійність. 

У нашому дослідженні поняття «самостійність» ми розглядаємо у якості 

«пізнавальної самостійності» – риси особистості, яка проявляється під час пізнання 

– процесу направленого на отримання знання.  

Між самостійною роботою і самостійністю існує тісний зв'язок. Самостійна 

робота є з одного боку, вираженням уже досягнутої самостійності, з іншого – 

засобом подальшого розвитку даної якості. 

Самостійна навчальна робота розглядається як «такий вид навчальної 

діяльності, при виконанні якої передбачається певний рівень самостійності учня у 

всіх її структурних компонентах – від постановки проблеми (мети) до здійснення 

контролю, самоконтролю і корекції, з переходом від виконання найпростіших видів 

роботи до складніших, що носять пошуковий характер» [92, с. 134].  

В. Козаков стверджує, що самостійна робота – специфічний вид діяльності, 

основною метою якого є формування самостійності суб’єкта [93].  

У сучасному словнику з педагогіки [154] самостійність трактується як уміння 

поставити певну мету, наполегливо домагатися її виконання власними силами, 

відповідально ставитися до своєї діяльності, діяти при цьому свідомо і ініціативно 

не тільки в знайомій ситуації, але і в нових умовах, що вимагають прийняття 

нестандартних рішень. Самостійність не дається людині від народження. Вона 
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формується в міру її дорослішання і на кожному віковому етапі має свої 

особливості.  

Н. Алексєєв в «Педагогічної енциклопедії», використовуючи особистісний 

підхід, визначає самостійність як властивість особистості, що характеризується 

двома взаємопов'язаними факторами: «...по-перше, сукупністю засобів – знань, 

умінь і навичок, якими володіє особистість; по-друге, ставленням особистості до 

процесу діяльності, її результатів і умов здійснення» [1, с. 785].  

Розкриваючи змістовні характеристики даного поняття, можна навести 

приклади визначення цього терміна, що показують різні позиції вчених.  

Першу групу становлять дослідники, що трактують самостійність як 

властивість або якість особистості (А. Ашеров, Н. Дайри, М. Данилов, 

М. Махмутов, К. Платонов, Т. Шамова, Г. Щукіна та ін.): 

  яка проявляється в здатності систематизувати, планувати, регулювати і 

активно здійснювати свою діяльність без постійного керівництва ззовні [147].  

  що має в основі пізнавальну активність, що пов’язана з ініціативою, з 

пошуком шляхів рішення різних навчально-пізнавальних задач без участі вчителя…, 

і забезпечує саморозвиток особистості [3].  

  «в якій виявляється здатність і любов до самостійної діяльності» [147, 

с. 102], «яку учень виконує ... без прямої сторонньої допомоги, спираючись на свої 

знання, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка через збагачення учня 

знаннями, розвиваючи і виховуючи його, формує якості самостійності ... самостійна 

діяльність становить якість процесу пізнання, рису особистості учня і форму 

організації навчання» [52, с. 418].   

Пізнавальна самостійність як якість особистості формується і розвивається 

при самостійному виборі способів вирішення якої-небудь проблеми, пошуку 

необхідної для її рішення інформації, свободі в оформленні вирішення проблеми, в 

здатності об'єктивної оцінки своєї діяльності. У процесі здійснення самостійної 

роботи формуються вміння та навички, відбувається процес оволодіння видами 

навчальної діяльності. Самостійна робота є засобом залучення школярів в 

пізнавальну діяльність, засобом її логічної і психологічної організації, 
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«найважливішим стимулом і для розвитку інтересу до навчання, і для пізнавальної 

активності школяра» [193].  

М. Данилов визначаючи пізнавальну самостійність як якість особистості, 

вказує на такі її ознаки: 1) прагнення і вміння самостійно мислити; 2) здатність 

орієнтуватися в новій ситуації, знайти свій спосіб вирішення нового завдання; 

3) бажання не тільки зрозуміти знання, що засвоюються, але і способи їх 

досягнення; 4) критичний підхід до інших думок; 5) незалежність власних 

суджень [53].  

Учені, погляди яких складають другу групу, характеризують самостійність 

через уміння, здатність: 

 самостійно здобувати знання про навколишній світ, що розуміється як 

вміння керувати своєю розумовою діяльністю [28];  

  самостійно, свідомо ставити перед собою завдання, цілі, визначати 

напрямок своєї діяльності..., що розвиває здатність самостійно мислити і виробляє 

світогляд особистості» [153, с. 242]; 

  не піддаватися впливам різних факторів, які можуть відволікти від 

досягнення мети, критично оцінювати поради та пропозиції інших, діяти на основі 

своїх поглядів і переконань [29, с. 212];  

  здатність до мобілізації, до концентрації всіх життєвих сил в досягненні 

поставленої мети; це здатність реалізовувати цілі, принципи, зміст, методи та засоби 

навчання, які визначаються системою освіти, без примусу чи спонукання ззовні 

[165]. 

За словами Г. Ковалевої: «самостійність – це, перш за все, самостійність дій, 

мислення. Основна умова досить глибокого засвоєння матеріалу – це його 

аналітико-синтетична обробка, яка полягає у самостійному аналізі нової інформації, 

тобто виділенні в ній основних понять, встановленні причинно-наслідкових зв'язків 

і відносин між ними і, таким чином, розумінні навчального матеріалу, а в цілому, 

визначенні в ньому головного і другорядного. Тільки на основі такого осмислення 

матеріалу можна самостійно міркувати, доводити, узагальнювати» [89, с. 3].  
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На думку Ю. Бабанського, самостійність – не тільки одна з провідних якостей 

особистості, що виражається в умінні ставити перед собою певні цілі і домагатися їх 

досягнення власними силами, вона передбачає і відповідальне ставлення людини до 

своєї поведінки, здатність діяти свідомо і ініціативно не тільки в знайомій 

обстановці, але і в нових умовах, в тому числі що вимагають прийняття 

нестандартних вирішенні [4, c. 78].  

І. Кон, використовуючи особистісний підхід, включає в поняття самостійності 

три взаємопов'язані якості: незалежність, як здатність самому, без сторонньої 

допомоги, приймати і здійснювати рішення; відповідальність, готовність 

відповідати за наслідки своїх вчинків; переконання в моральній правильності такої 

поведінки [96].  

Н. Дайрі відзначає: «...необхідно бачити зародження самостійності, її 

розвиток, рівні її ускладнення і співвідносити з цим рівні складності різних видів 

самостійної роботи» [52, с. 42].  

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, вибору професії, формуванню 

життєвих пріоритетів.  

Поняття «самостійна робота» та «самоосвіта» мають різне значення. Їх 

ототожнення приводить до плутанини у виборі засобів, форм і методів їх 

практичного здійснення. На наш погляд самостійну роботу потрібно розуміти лише 

як складову частину самоосвіти.  

Самоосвіта теж здійснюється учнем самостійно, але значна відмінність цих 

видів робіт полягає й в тому, що самостійну роботу школяр виконує за завданням 

вчителя, а самоосвітою керує сам, конструюючи її відповідно до своїх завдань.  

Самостійна робота виступає передумовою самоосвіти, так за визначенням 

С. Гончаренка «самоосвіта – це освіта, яку отримують у процесі самостійної роботи 

без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному 
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закладі. Крім того самоосвіта, є невідомою частиною систематичного навчання в 

стаціонарних закладах, сприяє поглибленню, розширенню та більш міцному 

засвоєнню знань» [45, с. 297].  

В. Бондаренко визначає самоосвіту як процес придбання знань, у якому 

одночасно виховуються якості особистості й формуються розумові сили й здатності 

людини. Цей процес керується самою особистістю, що й відрізняє його від освіти 

[15]. 

Самоосвіта – по-справжньому вільний і в той же час найбільш складний вид 

навчальної діяльності, оскільки пов'язаний із процедурами саморефлексії, 

самооцінки, самоідентифікації й виробленням умінь і навичок самостійно знаходити 

актуальні завдання й трансформувати їх у практичну діяльність [192].  

За визначенням В. Лозового «самоосвіта – це продовження освіти, тільки за 

індивідуальною програмою відповідно до запитів, інтересів, пізнавальних потреб 

особистості, що їх диктують умови і протиріччя її життєдіяльності» [123] 

Ю. Калугін розуміє самоосвіту як процес і засіб засвоєння й присвоєння 

людиною соціального досвіду з різних джерел, основний шлях якого – самостійна 

діяльність, метод – самостійна робота, що організовується самим учасником [84].  

«Одна з переваг самоосвіти в тому, – зазначає Н. Гончаренко, – що вона може 

тривати все життя, навіть тоді, коли вік, здоров'я та інші причини не дозволяють 

людині отримувати освіту за допомогою організованих форм навчання. В самоосвіті 

є той неспокійний самопошук, самобудівництво, які свідчать про гостре 

самоусвідомлення себе, своєї сутності, про прагнення до удосконалення» [44].  

Під самоосвітою слід розуміти специфічний вид діяльності, який особистість 

здійснює на добровільних засадах з метою задоволення пізнавальних потреб або 

поліпшення своїх особистісних властивостей і здібностей. Цілі самоосвіти 

ставляться самою особистістю або сприймаються нею як власні. Найважливіша 

відмінність самоосвіти від самостійної роботи полягає в тому, що самостійну роботу 

учень виконує за завданням педагога, а самоосвітою керує сам, будуючи її 

відповідно до власних потреб. Взаємозв’язок понять «самостійна робота», 

«самостійність» та «самоосвіта» відображений у рис. 1.2.  
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результат 

Самостійна діяльність, якщо її розглядати як процес, характеризується 

наявністю в ній таких компонентів, як: виділення школярем пізнавальної задачі, 

загальної та окремих (вміння в структурі навчальної ситуації виокремити мету, 

побачити задачу); підбір, визначення і застосування адекватних способів дій, що 

ведуть до розв'язання задачі (вміння вибрати шляхи і засоби для її вирішення); 

виконання операцій контролю (спостереження) за тим, чи вирішується поставлена 

задача знайденими і застосованими способами (вміння застосувати засвоєні знання і 

навички на практиці). 

Перераховані ланки складають зміст будь-якого самостійного 

інтелектуального акту поведінки школяра [145]. 

 

 

Рис. 1.2. Взаємозв’язок понять «самостійна робота», «самостійність» та 

«самоосвіта» 

 

Ефективність самостійної роботи залежить від багатьох зовнішніх і 

внутрішніх факторів: змісту і складності її задач, керівництва з боку старших, рівня 

знань і загального розвитку учнів, їх інтелектуальних навичок і вмінь, мотивів і 

установок, способів і прийомів навчальної діяльності [59]. 
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Такий підхід до аналізу сутності самостійної роботи дозволяє виділити в її 

змісті дві сторони: 

1) внутрішню − розумову, зміст якої – вироблення загальної і окремих цілей 

діяльності співвіднесення предмета і засобів діяльності і на цій основі відбір, а 

також конструювання способів виконання дій в ході вирішення пізнавальної задачі. 

Тут особливо чітко проявляються такі суб'єктивні якості особистості школяра, як 

здатність подумки уявити собі зону пошуку, передбачити його результати; 

усвідомити обсяг і характер дій, які доведеться вжити відповідно до умов завдання, 

та ін.; 

2) зовнішню − технічну, зміст якої складають практичні дії з предметом 

самостійної діяльності, що здійснюються в певній послідовності і забезпечують його 

перетворення і отримання відповідних продуктів пізнавальної діяльності (знань і 

вмінь) [145]. 

На підставі розгляду та аналізу інформаційних джерел, виокремивши сторони 

самостійної роботи, ми розглядаємо зовнішню сторону з позиції організатора – 

педагога. 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. Всі елементи структури самостійної роботи є 

взаємопов'язаними і взаємозумовленими (рис. 1.3). 

Керуюча роль педагога в організації самостійної роботи учнів полягає у 

постановці пізнавальних задач, повідомленні їм нових знань, у проведенні 

інструктажу щодо порядку виконання різних робіт. Він контролює роботу учнів, 

надає їм допомогу, аналізує виконання завдання, пояснює допущені ними помилки. 

По мірі оволодіння матеріалом, прийомами роботи і самоконтролю зростає досвід 

учнів, розвивається їх самостійність і активність в навчанні. Поступово відпадає 

необхідність у подібному інструктажі педагога і його контролі [121].  
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Рис. 1.3. Структура самостійної роботи 

 

Проблема організації та структури самостійної роботи тісно пов’язана з 

питанням її класифікації, в основу якої покладені різні ознаки: за характером 

пізнавальної діяльності, за ступенем самостійності учнів під час виконання завдань, 

за принципом структурності пізнавальної діяльності учня і принципом зростаючих 

труднощів, за дидактичною метою, за основним видом і способом діяльності учнів, 

за формою організації навчання тощо. 

За характером пізнавальної діяльності І. Малкін [127] виділяє наступні види 

самостійних робіт:  

1. Роботи репродуктивного типу: а) відтворювальні; б) тренувальні; 

в) оглядові; г) перевірочні.  

2. Роботи пізнавально-пошукового типу: а) підготовчі; б) констатуючі; 

в) експериментально-пошукові; г) логічно-пошукові.  

3. Роботи творчого типу: а) художньо-образні; б) науково-творчі; 

в) конструктивно-творчі.  
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4. Роботи пізнавально-практичного типу: а) навчально-практичні; 

б) суспільно-практичні. 

В. Коринська за ступенем самостійності учнів під час виконання завдань, 

проявом творчої активності виокремлює наступні завдання самостійної роботи: 

1) завдання розраховані на відтворення готових знань, тобто у тому вигляді як вони 

викладалися вчителем чи в підручнику; 2) завдання на використання знань і вмінь за 

зразком у певній у схожій ситуації; 3) завдання на використання знань і вмінь у 

нових ситуаціях, що потребує від учнів складної інтелектуальної діяльності.  

Автор також наводить класифікацію самостійних робіт з географії за 

джерелами та компонентами знань. За джерелами знань існують самостійні роботи: 

1) з картами; 2) підручником; 3) роздатковими наочними посібниками; 4) цифровим 

матеріалом; 5) додатковою літературою; 6) одночасним використанням різних 

джерел знань. Самостійні роботи можна класифікувати і за компонентами знань, 

направлених на формування загальних понять, одиничних понять, на знання 

географічних фактів, географічних закономірностей, формування прийомів 

навчальної діяльності [100].  

П. Підкасистий за принципом структурності пізнавальної діяльності учня і 

принципом зростаючих труднощів запропонував наступні види самостійної роботи: 

1) відтворювальні самостійні роботи за зразком, під час виконання яких 

діяльність учнів направлена на те, щоб уважно прослухати (чи розглянути), 

запам’ятати і відтворити певну інформацію. Це вирішення типових задач, прикладів, 

виконання різних вправ за зразками і алгоритмами, знаходження готових відповідей 

у тексті підручника та ін.;  

2) реконструктивно-варіативні, які вимагають від учнів перетворення, 

реконструкції, узагальнення, застосування раніше здобутих знань і вмінь для 

вирішення завдань, встановлення внутрішньо предметних та міжпредметних 

зв’язків;  

3) евристичні, у ході виконання яких діяльність учнів направлена на 

вирішення проблемної ситуації, яку створює, організовує вчитель під час уроку;  
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4) творчі (дослідницькі), під час виконання яких учень навчається розкривати 

нові сторони явищ, об’єктів, подій, висловлювати власні судження, оцінки на основі 

усестороннього аналізу вихідних даних задачі, що вирішується; самостійно 

розробляти тематику та методику дослідницької, експериментальної роботи, бачити 

і формулювати проблеми в заданій ситуації, ставити нові проблеми, висувати 

гіпотези їх вирішення, ґрунтовно розробляти плани їх вирішення [145].  

Класифікація за дидактичною метою представлена Б. Єсиповим, який 

виокремлює наступні види самостійної роботи, що проводяться з метою: 

1.  Отримання нових знань (попереднє читання матеріалу, спостереження, 

виконання практичних завдань). 

2.  Утворення умінь і навичок (вправи, вирішення, складання задач та ін.). 

3.  Використання знань (добір та складання прикладів, які ілюструють суть 

узагальнень, що засвоюються, виконання завдань, підготовка творів). 

4.  Повторення і перевірка знань (письмові відповіді, завдання на обчислення, 

самостійне виконання завдань на повторення невеликих тем, робота з ціллю 

подолання помилок). 

Згідно з цією класифікацією самостійна робота може вирішувати різні 

дидактичні задачі. Особливо важливим у ній є те, що автор наголошує на 

необхідності завдань, які націлюють учня на самостійне вивчення матеріалу [60].  

Проте у даній концепції недостатньо представлена творчість учня, що є 

невід'ємною стороною самостійної роботи учня. Так, А. Усова та З. Вологодська 

класифікують самостійну роботу за дидактичною метою на п'ять груп: 1) придбання 

нових знань і оволодіння вміннями самостійно здобувати знання; 2) закріплення й 

уточнення знань; 3) вироблення вміння застосовувати знання на практиці; 

4) формування умінь практичного характеру; 5) формування умінь творчого 

характеру [180].  

Також А. Усова та З. Вологодська класифікуючи самостійні роботи за 

основним видом і способом діяльності учнів, підрозділяють їх на наступні сім груп:  

1) робота з підручником і додатковою (навчальною та науково-популярною) 

літературою; 2) експериментальні та практичні роботи; 3) аналітико-обчислювальні; 
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4) графічні; 5) проектно-конструкторські; 6) роботи з класифікації та систематизації; 

7) застосування знань для пояснення або передбачення явищ і властивостей об’єктів.  

С. Кобернік [88] існуючі види завдань для самостійної роботи учнів з географії 

в основній школі залежно від пріоритетної дидактичної мети згрупував за такими 

напрямами (рис. 1.4): 1) оволодіння теоретичними знаннями; 2) активізація 

пізнавальної діяльності; 3) осмислення наявних причинно-наслідкових зв'язків та 

залежностей; 4) закріплення набутих знань та формування вмінь і навичок 

застосування; 5) відповідальність за прийняття самостійних рішень. 
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Рис. 1.4. Класифікація завдань для самостійної роботи учнів 

з географії в основній школі за С. Коберніком 
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У вровадженні режиму самостійної роботи Л. Вішнікіна, В. Самойленко, 

О. Топузов [66] виокремлюють три форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності, які автори одночасно вважають етапами формування індивідуального 

досвіду самостійної діяльності:  

1) ініціювальну (діяльність учнів є самостійною досить умовно) – початкова 

організація і накопичення досвіду самостійної роботи учнів на уроках, що 

відбувається за участі вчителя та проявляється в організації та корекції їх діяльності; 

2) самоорганізаційну – у якій вчитель безпосередньо не втручається, а лише 

скеровує самостійну діяльність учнів за допомогою слів-вказівок; 

3) завершально-контрольну – педагог лише опосередковано керує 

самостійною роботою учнів та контролює її результати. 

Проведений аналіз інформаційних джерел дає підстави стверджувати, що 

проблема самостійної роботи школярів є надзвичайно актуальною. 

Багатоаспектність цього питання зумовлює різноманітність підходів до трактування 

самого поняття «самостійна робота» у взаємозв’язку з близькими термінами 

«самостійна діяльність», «самостійність», «самоосвіта» (їх дефініції розглядаються у 

додатку А); різноманітність її класифікацій за різними критеріями; відмінності у 

трактуванні її значення в пізнавальному процесі. 

У нашому дослідженні ми дотримуємося наступного визначення поняття 

«самостійна робота» – це 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.  

 

1.2. Формування вмінь самостійної роботи як предметної компетенції 

учнів 6-8 класів 

 

Зміст географічної освіти в школі має відповідати стану розвитку сучасної 

науки, вимогам збільшення і постійного оновлення інформації в умовах становлення 

нового типу особистості, основними якостями якої є самостійність, творчість 
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мислення, активна життєва позиція, здатність адаптуватися в змінюваних реаліях, 

самореалізовуватися. 

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти ґрунтується на 

засадах особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що 

реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту 

базової і повної загальної середньої освіти. 

При цьому особистісно-зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток 

академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.  

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, 

застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до 

соціокультурного та природного середовища [55]. 

На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво важливих 

компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному 

суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, 

подальшому здобутті освіти. Компетентнісно-орієнтований підхід до формування 

змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром шкіл [95]. 

Термін «компетентність» відрізняється від «компетенції» (як заздалегідь 

визначеної вимоги щодо знань, умінь, навичок та досвіду діяльності у певній сфері) 

та трактується як володіння компетенцією, «поінформованість, обізнаність, 

авторитетність» [19, с. 560]; знання та здібності, що дозволяють ефективно 

розв’язувати проблеми у будь-яких ситуаціях. Компетентною людина може стати 

набуваючи компетенції і використовуючи їх у певній діяльності.  

Загалом поняття «компетенція» позначає «добру обізнаність із чим-небудь; 

коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи» [19, с. 560]. 

Освітні компетенції трактуються як способи діяльності учнів, знання, уміння 

та навички, яких вони набувають під час навчально-виховного процесу, а також у 

наслідок самоосвіти, що забезпечують досягнення цілей загальноосвітньої школи з 

формування системи поглядів, принципів, норм поведінки школярів.  

Географічні компетенції – це сукупність знань, умінь, навичок, способів 

діяльності, поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій здобутих у процесі 
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географічної освіти, які учень може використовувати для вирішення різноманітних 

проблем, ситуацій. Виділяють географічні компетенції: ключові – універсальні, що 

формують здатність до діяльності у будь-яких сферах, орієнтовані на набуття 

соціального досвіду (навчально-пізнавальні, загальнокультурні (ціннісні), 

комунікативні, соціально-трудові, інформаційні, компетенції, що забезпечують 

збереження здоров’я); міжпредметні компетенції – використовуються під час 

навчання різними предметами, спрямовані на опанування здатністю вчитися; 

предметні географічні компетенції – виробляються під час навчального процесу з 

географії та включають географічні знання; уміння, навички; систему уявлень 

географічної картини світу; емоційно-ціннісні установки щодо довкілля та 

діяльності в ньому; досвід творчої діяльності [66].  

Провідну роль у навчальному процесі з географії поряд із засвоєнням знань 

учнями відіграє формування вмінь та навичок навчальної діяльності. Такі вміння й 

навички утворюються та функціонують на основі знань. Усі педагоги й психологи 

одностайні, що вміння завжди виходить зі знань і спирається на них, що передбачає 

свідомий інтелектуальний процес застосування знань і навичок для здійснення 

прийомів дії згідно з поставленою метою [16]. 

Психологічні, дидактичні та методичні аспекти формування в учнів умінь та 

навичок, з визначенням їх змісту, значення, психологічних і дидактичних умов та 

механізмів утворення досліджували Ю. Бабанський, В. Буряк, В. Давидов, 

М. Данилов, О. Дмитрієва, Д. Ельконін, Б. Єсипов, А. Маркова, В. Онищук, 

В. Паламарчук, П. Підкасистий, К. Платонова, С. Рубінштейн, О. Савченко, 

А. Усова, Т. Шамова та ін. 

Слово «формувати» у великому тлумачному словнику сучасної української 

мови трактується як: надавати чому-небудь певної форми, вигляду; виробляти в 

кому-небудь певні якості, риси характеру; надавати чому-небудь завершеності, 

визначеності; давати існування чому-небудь тощо [19, с. 1544]. 

У психолого-педагогічній літературі під «формуванням» розуміється свідоме 

управління процесом розвитку людини або певних якостей особистості, 

властивостей характеру та надання їм задуманої форми (рівня, образу). У 
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педагогічній практиці формування означає застосування прийомів і способів 

(методів, засобів) впливу на особистість учня з метою створення у нього системи 

певних цінностей і ставлень, знань і умінь, складу мислення та пам'яті [7] . 

Н. Тализіна зазначає, що формування – це «діяльність експериментатора-

дослідника чи вчителя, що пов’язана з організацією засвоєння окремого елемента 

соціального досвіду (поняття, дії) учнем». Терміни «навчання» (як діяльність 

вчителя – викладання) та «формування» є тісно взаємопов’язані, проте останній є 

вужчим за смисловим значенням та використовується для позначення тих ситуацій, 

коли мова йде про те, що набуває учень: поняття, навичку, новий вид діяльності 

[173]. 

Український педагогічний словник тлумачить термін «уміння» як здатність 

належно виконувати дії, що заснована на доцільному використанні людиною 

набутих знань і навичок. Уміння передбачає використання раніше набутого досвіду, 

певних знань, без останніх немає уміння. Утворення уміння є складним процесом 

аналітико-синтетичної діяльності кори великих півкуль головного мозку, в ході 

якого створюються й закріплюються асоціації між завданнями та рішеннями, 

необхідними для його виконання [45]. 

У трактуванні терміну «уміння» спостерігаються певні відмінності. Так, вчені 

зазначають, що уміння – це, наприклад: результат першого етапу оволодіння 

навичкою (Є. Кабанова-Меллер), тобто уміння передують виникненню навичок 

(Ю. Бабанський, О. Дмитрієв, В. Кулько, Н. Тализіна,Т. Цехмістрова  та ін.); або ж 

завершальний етап оволодіння дією, що базується на системі знань та навичок, 

тобто вважають навичку первинною щодо уміння (В. Онищук, К. Платонов та ін.). 

В. Кулько та Т. Цехмістрова, досліджуючи питання формування навчальних 

умінь та навичок учнів зазначають, що їх спільною особливістю є те, що вони 

характеризують готовність школяра здійснювати дію, яка набута завдяки засвоєнню 

способів навчально-пізнавальної діяльності. Відмінності між вміннями та навичками 

постають у процесі їх формування. Уміння формуються вправами в умовах, що 

змінюються, тобто в процесі перенесення способів дій в дещо змінену і нову 

навчальну ситуацію. При удосконаленні умінь вони в цілому не автоматизуються, 
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дії, які здійснюються за допомогою умінь завжди усвідомлюються. Навички 

виробляються багаторазовими вправами в одних і тих же умовах діяльності. При 

цьому здійснювана дія має автоматизований характер, а контроль за її виконанням 

здійснюється головним чином підсвідомо [113]. 

Уміння, які учні освоюють в процесі географічної освіти – це способи 

виконання дій, набуті на основі знань і попереднього досвіду учня. Після того як 

уміння багаторазово повторюються, тобто вдосконалюються і автоматизуються, 

вони перетворюються на навички. У свою чергу, сформовані навички є необхідною 

запорукою набуття учнями нових умінь [66].  

Дослідники класифікують уміння на прості та складні, загальнонавчальні 

(міжпредметні) та спеціальні (предметні). Прості уміння – ґрунтуються на 

використанні знань та навичок для виконання певних дій. Поступово відбувається 

відпрацювання цих дій, виконання їх майже без контролю свідомості та формування 

навички інтелектуального, практичного чи предметного характеру. Складне вміння 

базується на використанні системи сформованих знань і навичок та застосування їх 

на практиці в умовах змінюваних обставин (має творчий характер). 

Загальнонавчальні уміння пов’язані зі здатностями організовувати свою навчальну 

діяльність, опрацьовувати різні джерела інформації тощо. Оволодіння системою 

загально навчальних вмінь та навичок і називається умінням вчитися 

(Ю. Бабанський). Предметні уміння – можливість здійснювати специфічні дії, які 

властиві певному навчальному предмету або їх групі, що входить до однієї освітньої 

галузі (наприклад географії та освітньої галузі природознавство). 

Зазначимо, що існують різні підходи до класифікації умінь та навичок. Так 

Ю. Бабанський поділяє основні уміння та навички навчальної роботи на: навчально-

організаційні (уміння ставити цілі, створювати сприятливі умови діяльності та 

раціонально її планувати тощо); навчально-інформаційні (здійснення 

бібліографічного пошуку, робота з книгою, довідниками, іншими джерелам 

інформації, здійснення спостережень); навчально-інтелектуальні (уміння 

мотивувати свою діяльність, уважно сприймати інформацію, запам’ятовувати, 
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осмислювати її, вирішувати проблемні завдання, самостійно виконувати вправи, 

здійснювати самоконтроль) [5]. 

О. Савченко виділяє серед загальнонавчальних умінь та навичок: 

організаційні; загальномовленнєві; загальнопізнавальні; контрольно-оцінні [156]. 

І. Лернер виокремлює практичні, моторні, сенсомоторні, інтелектуальні 

уміння [120]. 

І. Унт розглядаючи навчальні уміння як передумову для здійснення 

самостійної роботи учнями, класифікує їх на: уміння пов’язані зі сприйняттям 

навчального матеріалу (навички читання, уміння спостерігати, слухати); уміння 

логічно оперувати навчальним матеріалом (виділення важливого, структурування 

навчального матеріалу, порівняння); творчі вміння (вирішення проблем, творча 

робота) [179]. 

Узагальнюючи класифікації умінь, С. Пальчевський виділяє чотири основні 

групи: 1) організаційні; 2) інформаційні; 3) інтелектуальні; 4) комунікативні. Уміння 

та навички самостійної роботи з підручником вчений відносить до другої і третьої 

груп [141].  

Відповідно до цього визначимо, що формування умінь – це складний процес 

удосконалення способів навчальної діяльності у результаті вправляння, що 

призводить до їх автоматизації та перетворення на навичку. 

Самостійна робота учнів охоплює практично весь навчальний процес з 

географії та реалізується в ньому при різноманітному співвідношенні 

репродуктивної (відтворювальної), продуктивної і пошукової діяльності учнів за 

специфічної ролі вчителя. Самостійна робота спрямована на застосування, 

поширення, поглиблення, систематизацію і набуття знань на основі дій, які учні 

виконують за сформованими раніше алгоритмами їхнього виконання без допомоги, 

але за загального керівництва та контролю вчителя [66]. 

Самостійна робота з підручником виступає засобом залучення учнів в 

самостійну пізнавальну діяльність, інструментом її організації. На нашу думку, 

передумовами формування умінь самостійної роботи з підручником географії є всі 

складові класифікації географічних умінь: інтелектуальні (розпізнавати, аналізувати, 
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зіставляти та порівнювати, встановлювати географічні причинно-наслідкові зв’язки, 

давати комплексні характеристики, систематизувати, узагальнювати та робити 

висновки); навчальні (працювати з текстом ті ілюстраціями підручника, 

конспектувати шкільну лекцію, здійснювати бібліографічний пошук, працювати з 

комп’ютером, планувати свою діяльність тощо); прикладні уміння (формуються під 

час виконання практичних робіт − уміння фіксувати та аналізувати географічні 

об’єкти та явища); уміння географічного моделювання (картографічно-

геоінформаційні уміння). 

Існують різні стратегії формування вмінь учнів. Так, В. Паламарчук 

обґрунтовує наступну їх етапність: кумуляція, діагностика, мотивація, рефлексія, 

застосування, узагальнення та перенесення, контроль та корекція [140].  

О. Бугрій зазначає, що етапи формування умінь пов’язані з етапами процесу й 

способом навчання та представляє цю закономірність наступним чином: І і II – 

кумуляція, діагностика – пов’язані з репродуктивною діяльністю, у якій 

переважають цікавість, допитливість; III – мотивація – із репродуктивно-

продуктивною діяльністю, що характеризується інтересом, допитливістю. Для ІV–

VІ етапів (осмислення, застосування, перенесення) властива продуктивна діяльність, 

яка супроводжує етап пізнавального інтересу, що поступово переростає на 

пізнавальну потребу [16]. 

У методиці навчання географії загальними етапами формування географічних 

умінь є: мотивація учнів в оволодінні дією; актуалізація знань учнів, що необхідні 

для виконання дії; демонстрування вчителем зразка виконання дії, ознайомлення з 

його алгоритмом та попередження можливих помилок; виконання дій учнями під 

керівництвом вчителя; самостійне виконання пробних та тренувальних вправ; 

виконання дій на творчому рівні; контроль рівня сформованості вмінь учнів [66]. 

У формуванні вмінь учнів оперувати різними структурними компонентами 

підручника з географії також виокремлюють певну етапність за класами навчання. 

Так, в учнів 5 − 6-х класів спочатку формують уміння працювати з текстом, 

апаратом орієнтування, ілюстративним матеріалом. 
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На другому етапі (7 − 8-ий класи) формують інтегровані прийоми зіставлення 

текстового матеріалу з позатекстовим (картографічним тощо). Саме на цьому етапі 

зростає значення організації самостійної роботи за допомогою системи завдань і 

запитань в підручнику. Учні проходять шлях від логічного аналізу текстового та 

позатекстового компонентів підручника до пошуку пояснень щодо причин 

виникнення й наслідків прояву географічних процесів та явищ, спільних і відмінних 

рис окремих географічних об’єктів тощо.  

На третьому етапі (9 − 10-тий класи) прийоми роботи з різними компонентами 

підручника носять творчий характер, також важливі уміння, які мають бути 

сформовані на цьому етапі, це складання тез та конспектів [66, с. 237-238]. 

Вивчаючи напрацювання вчених щодо аналізованої проблеми можемо 

зазначити, що основна увага зорієнтована на окремі складові формування умінь 

працювати з навчальною книгою (робота з текстовим та позатекстовим 

компонентами), фрагментарними є дослідження стосовно формування умінь 

самостійної роботи з підручником. Саме набуття здатностей самостійно здобувати 

знання розвивають інтелект та підвищують рівень освіченості особистості. 

Найефективнішими засобом досягнення цих цілей у начальному процесі школи є 

підручник. Окрім того, відображена у структурі підручника, правильно спланована 

та організована самостійна робота учнів вирішує завдання формування однієї з 

найголовніших компетенцій – уміння вчитися. Робота з підручником передбачає 

складну аналітико-синтетичну діяльність, в основі якої лежать найважливіші 

мисленнєві операції – аналіз, порівняння, узагальнення, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків, виділення головного, що є базою для формування 

загальнонавчальних умінь і навичок. 

Уміння, які забезпечують розуміння тексту: виділяти головну думку, складати 

план, переказувати, ставити запитання. Робота з позатекстовими компонентами 

підручника передбачає сформованість умінь працювати із завданнями, інструкціями, 

пам’ятками, таблицями, схемами, ілюстраціями. Уміння працювати з апаратом 

орієнтування включає в себе орієнтування у структурі підручника, шрифтових та 

кольорових виділеннях і сигналах-символах [193]. 
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Учитель організовує роботу учнів з підручником та окремими його 

складовими на різних етапах уроку, а також керує їх самостійною роботою. Учні ж в 

процесі засвоєння матеріалів підручника набувають умінь та навичок роботи з цим 

засобом навчання (вчаться вчитися). Уміння самостійно працювати з підручником 

географії ґрунтуються на засвоєних способах діяльності, алгоритмах при роботі з 

підручником, що включають низку складових умінь, які забезпечують можливість 

роботи з кожним структурним компонентом навчальної книги (текстовим та 

позатекстовим (методичним апаратом, апаратом орієнтування, ілюстративним 

матеріалом)) Структурні компоненти вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії відображені нами в рисунку 1.5. 

 

Рис. 1.5. Склад вмінь самостійної роботи з підручником фізичної географії  
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Успішне формування умінь самостійної роботи з навчальною книгою 

починається з формування загальнонавчальних умінь та навичок та оволодіння 

учнями сукупністю прийомів роботи з підручником, що ведуть до розвитку їх 

пізнавальної самостійності. У першу чергу школярі мають оволодіти системою 

умінь засвоювати та розуміти інформацію тексту підручника. Особливості 

організації самостійної роботи з текстом підручника досліджують С. Бондаренко, 

Г. Гранік, І. Грицевський, Л. Доблаєв, Н. Ігнатенко, Л. Концева, М. Махмутов, 

Н. Молдавська, О. Пометун, Л. Шевчук та ін. [131, 49]. 

М. Махмутов до цієї системи включає: виділення найважливішого, сортування 

інформації, відповіді на запитання, переказ, складання плану, тез, конспекту, 

самоперевірку [129]. 

Ці вміння втілюють поступове відтворення рівнів роботи з книгою, які були 

раніше описані Л. Концевою: пізнавальний або когнітивний (знання про способи 

пізнавальної діяльності з компонентами підручника: засвоєння інформації тексту 

шляхом виокремлення найістотнішого, групування матеріалу за значенням, 

складання плану, складання текстових та графічно-знакових конспектів, 

формулювання узагальнень, читання-пошук, читання-сортування); аналітичний 

(аналіз засвоєної інформації, її оцінка у порівнянні з раніше набутими знаннями); 

творчий (висунення власних гіпотез на основі засвоєння матеріалу, створення 

нового продукту) [97]. 

О. Пометун до прийомів роботи з текстом підручника під час уроку відносить: 

самостійне читання тексту перед поясненням учителя; застосування підручника у 

розповіді вчителя (приклад як опори для вивчення понять); аналітико-синтетична 

обробка тексту (виділення логічних частин, різних типів інформації, тощо); 

осмислення і пояснення назв розділів, тем, параграфів, тощо; опрацювання нових 

термінів з тексту підручника; коментоване (пояснювальне) читання; аналітико-

синтетична обробка тексту; застосування отриманих знань, умінь у самостійній 

роботі; робота над висновками та визначенням понять (наприклад конкретизація їх 

прикладами з тексту); ілюстрування тексту малюнками, схемами опорними 

конспектами, тощо; використання тексту, як засобу виконання домашніх завдань; 
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навчання вмінням використовувати матеріали підручника у захисті власної позиції 

[149]. 

У самостійній роботі з текстом підручника учні мають опанувати різні 

навички та вміння: складати план прочитаного; конспектувати прочитане; зіставляти 

зміст тексту з поясненнями вчителя; порівнювати і узагальнювати матеріал кількох 

параграфів; розумітися у висновках; робити висновки з опрацьованого матеріалу; 

виділяти в тексті основні структурні елементи знань; систематизувати викладені 

факти, класифікувати наукові поняття та інші елементи наукових знань; самостійно 

вивчати невеликі розділи тексту [18]. 

Процес читання розглядається як специфічний вид комунікативно-

пізнавальної діяльності людини, в якій виділяються зовнішні й внутрішні сторони, 

що взаємодіють між собою. Внутрішню сторону характеризує осмислення і 

розуміння змісту тексту, а зовнішню – операційна сторона читання. 

Найважливішими ознаками тексту є інформативність, завершеність, 

структурність, зв’язність, цілість і діалогічність. Повноцінне розуміння текстової 

інформації передбачає сформованість як когнітивної, так і діалогічної взаємодії з 

текстом. Діалогічне читання створює комунікативну ситуацію і переводить читання 

з репродуктивного рівня на творчий, смисловий, коли створюються умови для 

відтворення реконструкції тексту, доповнення його і оцінки [82]. 

Зрозуміло, що результативність самостійної роботи з текстом підручника 

залежить від розуміння інформації, що викладена в ньому, тому можливо 

виокремити наступні уміння, що є необхідними в даному процесі:  

–  генералізувати (виділяти в прочитаному найважливіше): формулювати 

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

наслідкові зв’язки, самостійно робити висновки, узагальнювати тощо; 

–  складати план (простий, розгорнутий, у вигляді питань), орієнтуватися у 

змісті параграфу; 

–  складати тези; 

–  складати графічно-знакові моделі (таблиці, опорні схеми, графіки, що 

відображають текстовий матеріал); 



45 

–  переказувати (відтворювати інформацію тексту за самостійно складеним 

планом, аналізувати географічні процеси та явища, давати характеристику 

географічним об’єктам, що описуються); 

–  ставити запитання та знаходити на них відповіді у тексті. 

Уміння генералізувати – виокремлювати важливу інформацію у тексті сприяє 

розвитку мислення, ефективному засвоєнню матеріалу та попередженню його 

часткового механічного запам’ятовування. Головними складовими текстового 

матеріалу є поняття й закономірності, а другорядними, тобто тими, що 

конкретизують зміст головного є факти, описи, приклади тощо. Як зазначає 

В. Корнєєв «генералізація сприяє популяризації географії у будь-якому класі за 

допомогою головного, відкидаючи дрібні деталі» [101], автор також вказує і на деякі 

труднощі, що виникають з використанням цього прийому, адже «основні риси, які 

генералізація бере з характеристики природного об’єкта, здебільшого є 

абстрактними і інколи важкі для сприйняття» [101]. 

У сучасних підручника з географії швидкому знаходженню учнями 

найсуттєвішого сприяє науковий та доступний виклад тексту, що логічно 

структурований з акцентуацією уваги на важливі твердження, факти, ключові 

поняття та назви (виділення шрифтом, кольором). 

Під час вивчення перших курсів географії основної школи (6-7 клас) у 

формуванні зазначеного вміння важливу роль відіграє коментоване читання, у 

процесі якого педагог пояснює учням як потрібно працювати з географічним 

текстом (читати, виділяти ключові слова, твердження, тлумачити невідомі терміни, 

використовуючи словничок та запам’ятовувати їх, знаходити згадувані об’єкти на 

карті, що міститься в підручнику чи атласі). Вибіркове читання – перегляд матеріалу 

має на меті сформувати в учнів уміння знаходити швидко потрібну інформацію 

(пояснення, визначення, різні дані) [66]. 

В основі уміння виділять головну інформацію знаходяться операції аналізу та 

синтезу, порівняння, узагальнення та систематизації, класифікації, абстрагування та 

конкретизації, що забезпечують відбір суттєвого та відсіювання другорядного, 

виділення нового змістового контенту, коротке формулювання найголовнішого.  
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Уміння аналізувати матеріал полягає у тому, що предмет вивчення 

розкладають на структурні складові, які розглядаються окремо як частина цілого, 

що дозволяє визначити сутнісні ознаки досліджуваного. Синтез передбачає 

з’єднання виокремлених аналізом складових чи властивостей предмета, явища в 

єдине ціле. У формуванні вмінь аналізувати першочерговим є етап пояснення 

педагогом послідовності проведення аналізу, далі учні починають самостійно 

втілювати цей процес на практиці, аналізуючи окремий аспект географічного знання 

під керівництвом вчителя за встановленими вимогами, завершальним етапом є 

самостійно складний аналіз за певною логічною послідовністю. Загалом процес 

мислення є аналітико-синтетичним процесом, що починається з аналізу і 

закінчується синтезом.  

Уміння порівнювати є необхідною умовою засвоєння географічної інформації. 

Зіставлення являє собою складний мисленневий процес віднайдення ознак 

подібностей та відмінностей об’єктів, предметів, явищ, процесів вивчення. 

Важливим засобом розвитку цього уміння є матеріали навчальної книги. Навички 

порівнювати, що застосовуються на різних етапах навчання, поступово 

удосконалюються та розвиваються: спершу під керівництвом вчителя, проходячи 

етапи від порівняння за неважливими ознаками, які спонтанно виявляються в 

процесі пізнання, встановлення тільки відмінностей або ж подібностей, часткового 

виокремлення як подібних так і відмінних рис до повного їх визначення та 

узагальнення. Розвиток цього уміння починають з порівняння двох одиниць, які є 

однорідними та відносяться до одного класу, пізніше кількість об’єктів може 

збільшуватися.  

У формуванні вміння самостійно зіставляти об’єкти вивчення у процесі 

організації роботи із підручником необхідно дотримуватися низки вимог: 

встановлення мети порівняння, учні мають володіти матеріалом, необхідною 

інформацією про те, що порівнюють, розуміти що таке однорідність ознак та 

виділяти найважливіші своєрідні відмінні риси в об’єктах порівняння. Також 

складання плану порівняння полегшує вироблення цього уміння та призводить до 
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його автоматизації. План дозволяє проводити детальний аналіз, порівняння та 

узагальнення географічних об’єктів, процесів та явищ. 

Однією з найважливіших передумов засвоєння системи знань та опанування 

різноманітними способами діяльності є формування прийомів розумової діяльності 

– узагальнення та систематизації, що виникають на основі операцій аналізу, 

синтезу та порівняння. С. Гончаренко зазначає, що «узагальнення – це логічний 

процес переходу від одиничного до загального, від менш до більш загального, що 

здійснюється шляхом абстрагування від специфічних і виявлення загальних ознак 

(властивостей, відношень тощо) притаманним певним предметам [45, с. 337]». Для 

того щоб виконати узагальнення необхідно спершу здійснити аналіз ознак, що 

характеризують певний географічний об’єкт, явище чи процес, виявити 

найголовніші схожі та відмінні, та здійснити умовивід. 

Узагальнення тісно пов’язане із систематизацією, суть якої в розподілі 

предметів та явищ за групами та підгрупами в залежності від рис схожості і 

відмінності. Традиційна дидактика вважає, що систематизувати навчальний 

матеріал – означає розміщувати його в певному порядку, послідовності. 

Узагальнення і систематизація як етапи пізнання мають привести до визначення 

послідовності і підпорядкування вивчених і засвоєних раніше родових понять на 

основі встановлених між ними суттєвих зв’язків, визначити місце поняття, що 

вивчається, в системі відповідних знань [102]. 

Однією із форм систематизації є класифікація, що передбачає розподіл 

окремих географічних знань за спільними ознаками та їх групування у певному 

ієрархічному порядку. 

Для вироблення умінь класифікації учням необхідно засвоїти її головні 

правила: вимогу існування загальної основи для класифікації (критерію, що є 

спільним, наприклад, для всіх географічних об’єктів), визначення причини 

розподілу об’єктів на групи, підгрупи. Допоможуть у формуванні цього вміння 

заповнення класифікаційних схем, таблиць та їх складання за визначеним критерієм 

чи за самостійно обраним. 
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Також у формуванні умінь самостійної роботи з підручником важливе 

значення відіграють взаємопов’язані процеси абстрагування та конкретизації, що 

«виражають перехід від безпосередніх вражень до розуміння суті того, що 

вивчають» [45, с. 175]. Конкретне у навчанні – це приклади, факти, що 

підтверджують певний закон, явище, положення. Так теоретичні знання втілюються 

у реальній практиці. Конкретизація використовується для пояснення, спрощення 

теоретичного матеріалу та враховує його подачу на реальних зрозумілих прикладах. 

Предметна специфіка географії потребує застосування конкретизації, що, 

наприклад, здатна звернути увагу на специфічність географічних об’єктів та 

природніх процесів і явищ, проілюструвати їх. Абстрагування тісно пов’язане з 

генералізацією та передбачає розкладання предмету на окремі елементи, нехтування 

низкою його якостей, властивостей, зосередженням на певній істотній ознаці із 

зануренням в сутність предмета у його «чистому» вигляді і як результат отримання 

абстрактного (найголовнішого) на відміну від конкретного. 

Уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між виучуваними 

об’єктами про які йде мова в тексті підручника та виявляти географічні 

закономірності дозволяють швидко засвоювати інформацію та ефективно 

використовувати її в практичній діяльності не тільки у навчанні географії, а й в 

будь-яких сферах життя. 

Причинно-наслідкові зв'язки є важливою складовою змісту географічних 

теоретичних знань (разом з поняттями, гіпотезами і теоріями), що відображає 

причини певного стану об’єктів, процесів, явищ географічної оболонки чи їх зміни у 

взаємозв’язку з призведеними наслідками. Загальною метою засвоєння причинно-

наслідкових зв’язків є формування географічної компетентності, складовою якої є 

розуміння рушійних сил, що змінюють об'єкти навколишнього середовища і 

призводять до виникнення нових географічних об'єктів і явищ, проявів діяльності 

людини, адже учні не можуть завчити всі прояви взаємозалежності причин та 

наслідків. 

Під час роботи з підручником учні мають виявляти та розуміти причинно-

наслідкові зв'язки, що дані у тексті досліджуваної теми в готовому вигляді, вміти 
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самостійно встановлювати по тексту причинно-наслідкові зв'язки, пояснювати 

причину і наслідок природних та антропогенних процесів, що відбуваються [79]. 

Крім того, важливо розуміти всю складність взаємозалежності зв’язків, адже, 

наприклад, причин виникнення певного явища може бути низка, одна причина є 

рушієм для виникнення багатьох наслідків, явище, що виникло може бути 

причиною утворення нового явища у ланці зв’язків.  

Складання плану прочитаного (короткого запису основних аспектів, про які 

йде мова у тексті) – передбачає оперування фактажем та «згортання» інформації за 

логікою її викладення, формулювання заголовків до кожного з структурних 

елементів тексту. Простих навичок складання плану прочитаного учні набувають ще 

у початковій школі. Потрібно розвивати та удосконалювати це вміння у наступних 

класах. 

В. Буряк зазначає, що сформувати уміння підготовки плану прочитаного 

можливо трьома шляхами, виконуючи низку підготовчих завдань: розбиття 

параграфу на окремі блоки з визначенням їх головної думки; вчитель спершу сам 

складає план та озвучує його учням, які за ним складають розповідь, а потім вже 

самі вчаться його створювати; спочатку педагог озвучує запитання,відповіді на які 

мають охопити зміст того чи іншого параграфа підручника [18]. 

Формування вмінь лаконічно занотовувати прочитане – складати конспект 

спочатку відбувається під керівництвом учителя, шляхом засвоєння прийомів 

раціональної організації конспекту на матеріалі спеціально розроблених вправ і 

завдань. Конспектування – це загально навчальне вміння, процес переробки і 

письмової фіксації тексту, результатом якого є виклад суттєвих положень – 

конспект, що уможливлює відтворення інформації через певний час [191]. 

Роблячи виписки окремих фактів, назв, термінів, визначень, цифрових даних і 

т. п., уважний учень орієнтується у змісті тексту, відбирає найбільш суттєве для 

засвоєння, встановлює зв’язки між окремими частинами тексту, дає їм оцінку [58]. 

Складання тез є складнішим способом опрацювання тексту ніж конспект, 

адже останній є більш повним, не настільки категоричним та має описовий 

характер. Теза – це коротке твердження, що розкриває сутність, головну думку 
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прочитаного та відрізняється від складного плану у якому тільки зазначаються 

питання, які розглядаються у тексті. Це модель тексту, короткий начерк основних 

положень, що зазвичай нумерують за логікою викладу інформації з упусканням 

прикладів та цитат. Виокремлюють тези цитовані (записані авторськими словами), 

вільні (записані власними словами) та змішані. 

Ефективному складанню тез сприяє: розчленування тексту на блоки, 

встановлення взаємозв’язків, виявлення переходів; формулювання запитань до 

блоків для визначення найголовнішого (Про що йде мова у цій мікротемі?); запис 

коротких відповідей на поставлені запитання (кожне положення – окремий пункт, 

що виражає одну думку); підкреслення ключових слів; перевірка можливості тез 

чітко відтворити інформацію тексту у скороченому форматі. 

Одним із ефективних способів мисленневої діяльності, що одночасно 

стимулює інтерес до самого процесу пізнання є побудова моделей, які втілюють 

суттєві властивості географічних об’єктів, явищ та процесів вивчення. Їх значення є 

дуже важливим, адже деякі реальні об’єкти, що нас оточують складно сприйняти 

правильно та зрозуміти. Так модель постає матеріальною чи уявною абстрактною 

копією оригіналу, яка зберігає його властивості. 

Л. Вішнікіна дає наступне визначення поняттю «модель» − «це відображення 

об’єкта, процесу чи явища у формі розумового або матеріалізованого образу, 

створеного знаковими, графічними або іншими засобами з метою одержання та 

фіксування інформації про нього і наступним перетворенням на предмет 

дослідження навчально-пізнавального процесу» [25]. Автор відносить до 

навчальних моделей, що використовуються у навчальному процесі з географії, 

моделі образів об’єктів, моделі структури об’єктів, моделі причинно-наслідкових 

зв’язків, моделі розміщення об’єктів у просторі, моделі властивостей об’єктів, 

моделі географічних процесів та комплексні моделі. Дослідниця виділяє низку 

функцій, які виконують моделі у навчанні географії та розумінні сутнісних 

характеристик об’єктів, явищ, процесів: ілюстративну (формує уявлення), 

пояснювальну (формує поняття), інструментальну (модель витупає засобом 

навчання), спонукальну (підштовхує до самостійного отримання знань), евристичну 
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І етап
географічний 

об'єкт 
вивчання

ВИОКРЕМЛЕННЯ СУТТЄВИХ 
РИС

модель

ІІ етап модель
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ  

ДОСЛІДЖЕННЯ
знання про 

модель

ІІІ етап
знання про 

модель
ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ

знання про 
географічний 

обєкт вивчання

(слугує способом використання знань у нових ситуаціях, організовує вивчення 

об’єктів на репродуктивному, проблемному і творчому рівні) [25].  

У географічному навчальному моделюванні вчені виділяють три етапи [66] 

(рис. 1.6). Процес створення моделі та подальша робота з нею – моделювання 

починається з використання вчителем навчальної моделі на етапі сприйняття нового 

матеріалу учнями, яка замінює реальний географічний об’єкт вивчення у результаті 

процесів абстрагування та може мати різну форму: графічну, знакову, схематичну, 

образну. Результати подальшого вивчення складових моделі, її властивостей, 

внутрішніх зв’язків поширюються, переносяться на оригінальний об’єкт вивчення. 

Одночасно за допомогою моделі відбувається організація пізнавальної діяльності. 

Використання моделювання дозволяє швидко та ефективно досягти 

поставлених цілей навчання. Так, модель може змістовно і лаконічно відображати 

інформацію, яку просто відтворювати, з її допомогою можливо вирішувати нові 

навчальні задачі, переносити засвоєні способи діяльності на оволодіння новим 

досвідом.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Етапи географічного навчального моделювання  

(за О. Топузовим, В. Самойленко, Л. Вішнікіною [66] ) 

 

Модель є опорою, що втілює теоретичні та емпіричні знання, яку доцільно 

використовувати під час роботи з текстовим та позатекстовим компонентами 

підручника, для вирішення проблемних завдань, в евристичній бесіді, самостійній 

роботі.  
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У методиці навчання географії є багато напрацювань, що стосуються досвіду 

використання різновиду графічно-знакових моделей – структурно-логічних моделей 

як дієвого способу «згортання» та упорядкування інформації, що вивчається. 

Складання наочних схематичних моделей за текстом підручника позитивно впливає 

на успішність навчання, адже 90% інформації сприймається за допомогою зору. 

Базуються ці розробки на методичній системі В. Шаталова та включають: 

застосування «ЛОС» – листів опорних сигналів (М. Винокур), «СЛС» – структурно-

логічних схем (О. Скуратович), «ОІС» – опорно-інформаційних схем (С. Кобернік, 

Р. Коваленко), опорно-узагальнюючих схем (Л. Круглик), структурно-логічних 

конспектів (Л. Вішнікіна).  

Для оволодіння уміннями розуміння та застосування структурно-логічних 

моделей, а в подальшому використання їх як засобу та способу інтенсифікації 

сприймання та засвоєння географічних даних у школярів мають бути сформовані 

вміння аналізу, порівняння, узагальнення матеріалу та виявлення причинно-

наслідкових зв’язків. 

Формування уміння самостійно складати структурно-логічні моделі за 

матеріалом навчальної книги починається з пояснення вчителем особливостей та 

послідовності роботи з моделями. Потім учні на репродуктивному рівні 

відтворюють модель, представлену вчителем, розкривають зв’язки між її 

компонентами та пояснюють загальні закономірності. На наступному етапі учні 

можуть самостійно доповнювати моделі та складати їх за текстом параграфа для 

його повторення.  

Уміння переказувати допомагає відтворити прочитане, забезпечує 

оволодіння географічним мовленням. Переказ тексту може бути розгорнутий, 

близький до тексту чи короткий, відповідно репродуктивним чи творчим. Його 

основою слугує складений заздалегідь план.  

Як вказують Н. Чепелєва та Л. Яковенко запитання, які читач ставить у 

процесі сприймання тексту сприяють поясненню його змісту, структуруванню та 

висуненню гіпотез щодо подальшого розвитку змісту або загального смислу тексту. 

Вони є мисленнєвим підкріпленням, яке допомагає утримувати інформацію у 
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пам’яті, визначати смислові зв’язки між окремими складовими твору, 

встановлювати ключові смислові вузли тексту, робити прогноз. Тобто, ці запитання, 

оптимізують розумову роботу читача з текстом. Вони активізують його 

пізнавальний процес, активують увагу та інтерес, актуалізують опорні знання, що як 

наслідок сприяє ефективному розумовому оперуванню елементами тексту, що 

читається [187]. 

Л. Доблаєв також зазначає, що кращому розумінню тексту сприяє 

формулювання запитання (або завдання) та знаходження відповіді на нього та 

виділяє три типи таких запитань: коли педагог ставить учневі питання після 

опрацювання тексту; учитель задає питання перед опрацюванням, а учень шукає на 

них відповіді в процесі читання; учень самостійно створює систему запитань під час 

читання та знаходить відповіді на них» [56]. 

Уміння самостійно працювати з позатекстовим компонентом підручника 

включає: 

  уміння працювати з ілюстративним матеріалом (образним, понятійним, 

комбінованим); 

  уміння працювати з методичним апаратом (системою запитань і завдань, 

апаратом організації засвоєння); 

  уміння працювати із апаратом орієнтування. 

Розглянемо характеристики цих умінь та способи їх формування. До 

образного ілюстративного матеріалу підручника відносяться фото, малюнки, 

рисунки тощо. 

Ці елементи у навчальній книзі реалізують принцип наочності, який включає в 

себе методичні прийоми навчання для цілісного сприймання географічних об’єктів, 

процесів і явищ, активізації пізнавальної діяльності, формування цілісної правильної 

географічної картини світу. Ілюстрації впливають на емоційну сферу школяра, 

стимулюючи інтерес до навчання. 

Ілюстративний матеріал може виступати інструментом, який підтверджує 

зміст тексту; застосовуватися як повноцінний блок інформації для засвоєння, який 

не потребує текстового пояснення; чи використовуватися паралельно з текстом. 
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Необхідно, щоб кожна ілюстрація безпосередньо аналізувалася в тексті чи 

стосувалася конкретного згаданого об’єкта в ньому та містила пояснення. 

Також важливо, щоб учні навчилися виділяти її головні та другорядні 

елементи, аналізували, порівнювали, давали характеристику зображуваного. 

Оволодінню умінням самостійно працювати з ілюстративним матеріалом сприяють 

постановка запитань та виконання завдань, робота за запропонованим вчителем 

планом (спочатку колективно, далі індивідуально). 

Одним із традиційних засобів унаочнення є географічні малюнки – узагальнені 

відображення реальних об’єктів, які на відміну від світлин, звертають увагу на 

головні, важливі риси об’єкту чи явища; з їх допомогою учні вчаться виділяти 

головне і другорядне, вдаватися у деталі [58]. 

До понятійного ілюстративного матеріалу відносяться графічно-знакові 

навчальні моделі: аналітико-ілюстративні, картографічно-геоінформаційні, 

структурно-логічні, комбіновані. 

Зупинимося на особливостях формування умінь самостійної роботи з 

окремими складовими ілюстративного компоненту підручника. 

Карта є як універсальним джерелом знань (інформаційний об’єм якої 

надзвичайно великий), яке необхідно вивчати, досліджувати, так і засобом 

наочності, що забезпечує формування просторових уявлень учнів, географічної 

картини світу. Карта являє собою масштабоване, генералізоване зображення земної 

поверхні на площині, що створене за допомогою певного математичного способу – 

проекції, та передає розміщення, стан, характерні риси, взаємозв’язки фізичних і 

соціально-економічних явищ, які характеризуються у відповідності до тематики 

(призначення певної карти). Класифікують карти за різними критеріями: масштабом, 

охопленням території, сферою застосування, змістом. 

Ю. Іванов зазначає, що інформаційна ємкість карти в сотні разів більша ніж 

ємкість тотожного тексту, та порівнює поєднання картографічних знаків, що 

створюють безліч картографічних образів і просторових моделей з комбінацією 

семи музичних звуків, які створюють багатоманітні мелодії [79]. 
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Опанування уміннями самостійної роботи з картографічним матеріалом 

включає досягнення наступних цілей: розуміння карти (її мови, ключових 

особливостей, легенди, правил генералізації); читання карти (сприймання, 

вилучення важливої інформації, усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків на 

основі картографічних даних), яке може бути простим та складним (на цьому етапі 

учні здатні виявляти географічні особливості, які безпосередньо не зображаються); 

знання карти (образне просторове систематизоване уявлення географічних 

одиниць). 

Можливо також виділити наступні групи картографічних прийомів: 

візуальний аналіз і опис карти, графічно-образний, картометрично-морфографічний, 

математично-статистичний аналіз [66].  

С. Кобернік виділяє наступні етапи формування умінь працювати з картою: 

1) 5–6 класи: навчити розрізняти загальногеографічні і тематичні карти, 

навчити користуватися математичним апаратом карти, легендою, закріпити знання з 

номенклатури географічних об’єктів; 

2) 7–8 класи: навчити класифікувати карти, порівнювати та аналізувати різні 

карти, складати описи за ними; 

3) 9–10 класи: поглибити вміння порівнювати, аналізувати карти; складати 

комплексні характеристики за матеріалами карти, швидко відшуковувати об’єкти 

номенклатури [87]. 

Зміст карт, які вміщені у підручнику, їх оформлення мають відповідати рівню 

картографічної компетенції учнів, їх віковим особливостям. Головним завданням 

картографічного матеріалу у книзі є упорядкування та систематизація (із 

встановленням взаємозв’язків між окремими елементами карти) навчального 

матеріалу текстової частини, розвиток просторових уявлень стосовно географічних 

знань. Робота з текстом підручника має проходити паралельно з опрацюванням 

карти, порівнянням даних текстової частини і карти, конкретизації матеріалу за 

допомогою карти. Адже карта не тільки пояснює текст, а й передає великий об’єм 

додаткової інформації. Карти у підручнику подаються з блоком запитань і завдань, 

щоб скоординувати пізнавальну діяльність учнів, звернути увагу на найголовніше. 
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Опанувавши систему прийомів роботи з картою, школярі в подальшому здатні 

самостійно використовувати набуті навички у нових ситуаціях. 

Важливими структурними складовими підручника є таблиці, схеми, графіки, 

діаграми, профілі – узагальнені наочні відтворення географічних відомостей, 

цифрових даних з певною мірою умовності, що забезпечують формування 

географічних уявлень та понять (наприклад про внутрішню будову географічних 

об’єктів, динаміку певного процесу) розкривають сутність фізико-географічних 

процесів, показують причинно-наслідкові зв’язки [79, 66].  

Уміння працювати з цими різновидами графічно-знакових моделей, що 

вміщує підручник полягають у здатності учнів читати, розшифровувати інформацію 

(знати складові елементи цих видів наочності та вимоги до них (наприклад, 

інформація має подаватися зверху-вниз та зліва-направо), розбиратися у позначках 

які використовуються). У подальшому, освоївши ці уміння, школярі можуть 

ефективно використовувати графічно-знакові моделі у пізнавальному процесі та 

самостійно їх складати з метою згортання, узагальнення та систематизації вивченого 

для швидкого відтворення. 

Уміння працювати з методичним апаратом включає уміння 

використовувати у навчальній діяльності систему запитань і завдань, апарат 

організації засвоєння підручника. 

Запитання та завдання мають різні формулювання та спрямовані на роботу з 

текстовим і позатекстовим компонентами підручника. Можуть розміщуватися на 

початку тексту розділу, теми чи параграфа для актуалізації опорних знань, по тексту 

для координації сприйняття матеріалу, у кінці текстової частини для закріплення, 

узагальнення вивченого, самоконтролю, використання набутих знань на практиці. 

Саме система запитань і завдань виступає стратегічною опорою у формуванні умінь 

самостійної роботи з підручником. Учні вчаться працювати з цим компонентом 

навчальної книги під керівництвом вчителя, який роз’яснює структуру, поетапність, 

ілюструє зразки виконання завдання. Учні засвоївши ці пояснення, виконують 

певний вид завдання спочатку колективно, надалі у результаті тренувань 

формуються уміння самостійної роботи. 
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У процесуальній стороні роботи з підручником, вирішенні навчальних задач 

ключовими є вміння працювати з апаратом організації засвоєння: використовувати 

вказівки, які пояснюють як працювати з компонентами підручника, виконати те чи 

інше завдання. Формування способів навчальної діяльності забезпечує здатність 

використовувати у роботі: плани характеристик географічних об’єктів; пам’ятки 

роботи (з текстом, картою тощо); алгоритми; інструкції; зразки розв’язання завдань; 

підписи та пояснення до ілюстрацій. 

Апарат орієнтування − забезпечує успішну налагоджену організацію 

самостійної роботи зі складовими елементами підручника.  

Зміст ознайомлює зі структурою книги, допомагає швидко знайти необхідну 

інформацію разом з рубрикацією, сигналами-символами, шмуцтитулами. 

На розвиток самостійності та активної пізнавальної діяльності, мотивації та 

готовності до самостійної роботи орієнтує вступне слово підручника, звернення до 

учнів. У передмові підручників мають лаконічно окреслюватися найголовніші 

змістові позиції, розкриватися його структура. Також необхідно наводити перелік 

порад щодо того як працювати з підручником, користуватися його рубриками. 

 

1.3. Шкільний підручник з фізичної географії як засіб формування вмінь 

самостійної роботи учнів в урочний та позаурочний час 

 

Сучасна освітня парадигма провадить використання таких засобів навчання, 

які б сприяли ефективній організації самостійної роботи учнів у навчально-

виховному процесі. Виняткове місце серед різноманітних матеріалів і знарядь 

навчального процесу посідає підручник, адже саме він відображає сучасний стан і 

домінуючі тенденції у педагогічній теорії і практиці.  

Проблемам шкільного підручника присвячені праці Ю. Бабанського, 

В. Беспалька, Д. Зуєва, І. Лернера, В. Мадзігон, О. Савченко, М. Скаткіна, 

Н. Тализіної та ін. 

Активно обговорювалася багатьма авторами проблема шкільного підручника і 

в радянські часи, і на сучасному етапі. Так, впродовж 1971 – 1991 рр. публікувалася 
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серія збірників «Проблеми шкільного підручника» під редакцією Д. Зуєва. Видання 

збірників наукових праць «Проблеми сучасного підручника» (з 2002 р.) є свідченням 

небайдужості українських учених до проблеми підручникотворення. 

Різні науково-практичні аспекти створення і використання підручників з 

географії досліджували Л. Вішнікіна, Й. Гілецький, С. Кобернік, В. Корнєєв, 

М. Криловець, Л. Круглик, Т. Назаренко, О. Надтока, В. Самойленко, А. Сиротенко, 

О. Топузов та ін. 

Сучасні дидакти дають неоднозначні визначення поняття «підручник», 

окреслюючи різноманітні функції навчальної книги та розкриваючи її 

багатоаспектну роль в освітньому процесі: 

- повноцінний підручник – це комплексна інформаційна модель, що 

відображає елементи педагогічної системи (цілі, зміст навчання і виховання, 

дидактичні процеси, організаційні форми навчання) та дозволяє втілити їх на 

практиці (В. Беспалько) [11];  

- підручник і навчальний посібник наповнюють навчання конкретним 

матеріалом, дають орієнтири побудови курсу педагогу і матеріал для самостійної 

роботи учням (В. Загвязінський) [69];  

- основна навчальна книга, складена відповідно до програми з урахуванням 

вікових особливостей учнів (С. Максимюк) [125];  

- поліфункціональна психодидактична система (Е. Гельфман, М. Холодна) 

[30];  

- книга, що містить основи наукових знань з певної навчальної дисципліни, 

викладені згідно з цілями навчання, визначеними програмою і вимогами дидактики 

(М. Фіцула) [68];  

- особлива дидактична система, яка не тільки розкриває зміст навчання, а й є 

специфічною моделлю процесу навчання (І. Малафіїк) [126]. 

У роботі Л. Вішнікіної, В. Самойленка та О. Топузова «Загальна методика 

навчання географії» надається, на нашу думку, найбільш узагальнене визначення 

поняття підручника з географії як поліфункціонального засобу навчання, який не 
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лише розкриває зміст певного шкільного курсу географії, а є і специфічною 

моделлю процесу засвоєння цього змісту [66].  

Раніше на традиційні навчальні книги покладалося, як правило, два 

дидактичних завдання: закріплення знань, отриманих на уроці та їх відпрацювання 

вдома. 

У сучасних підручниках спостерігається тенденція розширення їх 

функціональності. У своєму дослідженні Е. Гельфман та М. Холодна, описуючи 

традиційний шкільний підручник та його призначення, зазначають, що недостатня 

розробка критеріїв сучасної навчальної книги призвела до стереотипних уявлень 

стосовно форми, структури та змісту підручника, що заважає розробці та 

впровадженню підручників нового покоління у практику шкільної освіти. Автори 

наводять наступні приклади цих стереотипних уявлень: вузька предметна 

спрямованість; переважання репродуктивно-пояснюючого типу викладу 

навчального матеріалу; вимога лаконічності і стислості викладу матеріалу; стиль 

шкільного підручника має бути витриманий у жанрі навчально-наукової літератури 

без будь-яких елементів популяризації і зацікавлення; предметні знання, викладені в 

підручнику, є достатнім підґрунтям для формування прийомів і способів навчально-

пізнавальної діяльності; у підручнику фіксується обов’язковий для всіх учнів 

навчальний матеріал, темп засвоєння якого, його об’єм і рівень складності 

відповідно до різних учнів регулюється вчителем; текст підручника за своєю 

формою виступає у якості письмової монологічної розповіді автора (-ів); підручники 

не передбачені для індивідуальної роботи, оскільки ця функція перекладається на 

вчителя; у підручнику у мінімальному розмірі представлені завдання для контролю і 

самоконтролю, оскільки припускається, що зовнішній контроль буде здійснювати 

вчитель, а самоконтроль – сам учень) [30]. 

Важливою умовою реалізації інновацій нових Державних стандартів освіти та 

навчальних програм, зокрема з географії [55, 135], які нині впроваджуються в 

освітню систему нашої держави, є їх якісне відображення в навчально-методичному 

комплексі та, насамперед, у підручнику.  



60 

Як зазначає О. Савченко «сучасний шкільний підручник повинен мати виразні 

ознаки певної педагогічної технології, тобто давати вчителеві масової школи взірець 

добротної технології навчання і розвитку… саме технологічність нового підручника 

здатна забезпечити його випереджальну роль щодо масової практики, пришвидшити 

запровадження нових ідей» [156, с. 71].  

Автор педагогічної системи формування пізнавальної самостійності молодших 

школярів також наполягає на ідеї підготовки учнів до самонавчання саме за 

допомогою підручника. «Зокрема, для забезпечення мотивації учіння автори 

практикують різні засоби заохочення та підтримки самостійних розумових зусиль 

учнів: достатній вибір завдань різного рівня складності, цікавий матеріал, 

ілюстрації, схеми міркування тощо. Процесуальний аспект – це вміння автора 

спроектувати в тексті, завданнях, схемах розгорнутий процес самоучіння. Це 

передбачає вміння учня ставити й усвідомлювати мету (що я роблю, для чого, з 

якою метою), робити вибір та давати оцінку засобів виконання самостійної роботи, 

прогнозування (що з цього вийде), обов’язкову самооцінку, самоаналіз якості своєї 

роботи. Якщо підручник час від часу дає дітям можливість усвідомлено пройти крізь 

усі ланцюжки самостійного учіння, то в них поступово створюється установка на 

самоорганізацію і самоаналіз інтелектуальної праці» [156]. 

Підручники допомагають вчителю організовувати різноманітну пізнавальну 

діяльність учнів, що зорієнтовує їх на самостійне здобування знань, розвиток 

творчості та отримання навичок самостійної навчальної роботи, поєднуючи при 

цьому загальнонавчальні уміння (аналіз, синтез, порівняння та ін.) з географічними 

(робота з картою, опис, характеристики та ін.), націлюють їх на практичне 

використання географічних знань і вмінь [58]. 

При створенні підручників накреслюються основні напрямки, аспекти 

розгляду шкільного предмета і послідовність викладу навчального матеріалу, хоча 

підручник має здійснювати не лише ретрансляцію матеріалу, а й розкриття 

методичних аспектів здобуття знань, форми набуття компетентностей, тому, як і 

будь-яка навчальна книга, підручник має виконувати такі основні функції: 

інформаційну, пізнавальну, виховну [136].  
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Функціональні аспекти навчальної книги досліджувалися багатьма вченими, 

зокрема Д. Зуєв визначив наступні функції підручника: інформаційна, 

трансформаційна, систематизуючи, мотиваційна, розвивальна, виховна, 

інтегрувальна, диференційованого навчання, комунікативна та координувальна [77]. 

Проаналізуємо наступні функції сучасної навчальної книги: 

1) інформаційна, згідно з якою у підручнику зафіксовано географічну 

інформацію, яку має бути засвоєно школярами з освітньою метою; 

2) спрямувальна (управлінська), яка забезпечує не тільки формування 

системи географічних знань і вмінь, а й розвиває прийоми самостійної діяльності 

школяра (система завдань, інструкцій до практичних робіт, тестів, графічно-

знакових моделей тощо); 

3) функція, що розвиває мотиваційну сферу, інтелектуальні вміння і особисті 

якості, з цією метою використовуються тексти, запитання і завдання спрямовані на 

формування вмінь аналізувати і порівнювати, узагальнювати і встановлювати 

географічні причинно-наслідкові зв’язки тощо; 

4) комунікативна функція, за якою підручник має містити інтерактивні 

елементи спілкування з учнями, безпосереднє звертання до читача, складники 

дискусії, проблемність викладу матеріалу тощо; 

5) виховна функція, що здійснюється за умови гуманізації змісту підручника; 

6) функція диференційованого навчання, реалізується за допомогою 

структурування тексту (виокремлення обов’язкового для засвоєння основного і 

додаткового навчального матеріалу), завдань різних видів складності, різних форм 

контролю тощо; 

7) функція індивідуалізації навчання, що наголошує на необхідності 

забезпечення можливості самостійного навчання учнів [66]. 

Е. Гельфман та М. Холодна, аналізуючи аналогічні функції підручника, 

зазначають, що «принципово важливою є та обставина, що в навчальній книзі всі її 

функції реалізуються одночасно… сучасний шкільний підручник розглядається як 

поліфункціональна система» [30]. 
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Розробка поліфункціональних підручників нового покоління можлива у 

рамках психодидактичного підходу, згідно з яким форма, зміст і конструкція 

підручника мають відповідати психічним закономірностям навчальної діяльності. У 

структурі підручника виділяють два основних компонента: текстовий та 

позатекстовий, які формують складний взаємопов’язаний комплекс [66]. 

До складу текстового компоненту входять основний, додатковий та 

пояснювальний текст.  

Основний текст – це послідовний виклад начального програмовано 

матеріалу, географічна інформація у вигляді розділів, параграфів (тем), пунктів, яка 

є обов’язковою для засвоєння учнями. Він може мати форму розповіді, опису, 

пояснення, проблемного викладу (запитання, звернення до читача, тощо). 

Основний текст можна розділити на вступний, інформаційний та підсумковий. 

Вступний текст міститься на початку книги чи окремих розділів, тем та 

пояснює можливості його використання. Іноді він вміщує перелік основних знань, 

умінь та навичок, що мають опанувати учні. На думку О. Пометун та Н. Гупан «це 

дозволяє компенсувати низький рівень розвитку в учнів умінь самостійно 

працювати з підручником, повністю використовуючи усі його можливості» [149, 

с. 567]. 

Основну частину текстового компоненту складає інформаційний текст. 

Інколи основний текст завершається підсумковим, що містить висновки до низки 

тем чи розділу. 

Зміст додаткового тексту конкретизує, розширює, коментує інформацію 

основного тексту та стимулює в учнів інтерес до його вивчення. У підручниках з 

географії додатковий текст, що містить довідкові, науково-популярні, художні 

матеріали, найчастіше рубрикується чи включається в основний текст у вигляді 

виокремлених абзаців. 

Завдання пояснювального тексту полягає в роз’ясненні та узагальненні 

незрозумілої географічної термінології, фактажу, графічних матеріалів (графіків, 

схем, малюнків тощо). 
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Позатекстовий компонент включає ілюстративні матеріали, методичний 

апарат (систему запитань і завдань, апарат організації засвоєння), апарат 

орієнтування. 

Ілюстративний матеріал – це образні (малюнки, фото, художні репродукції 

географічних об’єктів, вчених, дослідників), понятійні (зорова опора засвоєння 

інформації до якої входять умовно-графічні моделі: картографічні зображення, 

схеми, таблиці, графіки), комбіновані зображення (поєднують ознаки образних і 

понятійних). Ілюстративний матеріал поглиблює знання учнів, не повторює 

текстовий та передбачає наявність запитань та завдань для його засвоєння. 

Методичний апарат підручника з географії складається із апарату засвоєння, 

а також із системи запитань та завдань. 

Саме апарат організації засвоєння скеровує навчальну діяльність учнів та 

націлює їх на самостійне здобуття знань, формує вміння та навички самостійної 

роботи з підручником. До його складу можна включити плани характеристик 

географічних об’єктів, схематичні плани, пам’ятки, алгоритми, інструкції, зразки 

розв’язання завдань, підписи та пояснення до ілюстрацій. 

Система запитань і завдань виступає практичним компонентом навчального 

матеріалу підручника, спонукає учнів до навчальної діяльності, використання 

засвоєних знань та формує певні уміння та навички. Вона включає запитання і 

завдання: 

- формування інтелектуальних умінь (операцій мислення: аналізу, синтезу 

порівняння, узагальнення), що розраховані на встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків, дослідження географічних об’єктів та явищ, їх зіставлення і упорядкування. 

- репродуктивного змісту, що допомагають відтворити знання та закріпити їх; 

- практичні, що формують географічні уміння та навички; 

- проблемні, що базуються на суперечності в основі якої дослідницький, 

творчий характер самостійної пізнавальної діяльності учнів; 

- творчі – пошук нових алгоритмів розв'язання, застосування знань в 

незвичних ситуаціях; 

- контрольні – для оцінки засвоєння учнями матеріалу. 
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До апарату орієнтування входять зміст, рубрикації, сигнали-символи, 

шмуцтитули (окрема сторінка, де поміщають заголовок частини, розділу чи теми), 

що допомагають розбиратися в матеріалах підручника. 

О. Надтока виокремлює чотири моделі організації створення сучасних 

підручників з географії: 

1) конвекційна – підручник категорії репродуктивного типу, що створюється за 

традиційною методикою у вигляді енциклопедичної подачі матеріалу та не 

спирається на механізми розуміння;  

2) програмована – розкриваються основні положення наук, у царині географії 

такі підручники спираються на вироблення цілісної системи географічних знань; 

3) модель створення проблемного підручника зорієнтована на творчий 

характер навчальної діяльності, її продуктивну складову; розв’язання проблем є 

основною методичною особливістю цих підручників і вони спрямовуються на 

поглиблення бази знань учнів і на розширення їх компетентнісного поля; 

4) комбінована включає елементи попередніх моделей, але жодна з них не 

превалює [136]. 

Потенціал сучасного підручника з географії для здійснення учнями 

самостійної навчальної діяльності має передбачати доступне змістове наповнення та 

наявність прийомів для здійснення ефективної самостійної роботи. Сюди слід 

віднести: поради та настанови для учнів щодо того, як працювати з підручником; 

використовувати його текстовий компонент, рубрики, які допомагають 

орієнтуватися у змісті, визначають послідовність і види навчальної діяльності; як 

послуговуватися алгоритмами щодо виконання певних операцій і дій, вміщення 

пам’яток, інструкцій; наявність завдань для самоконтролю, зразків виконання 

завдань різних типів; ілюстрацій, карт, узагальнюючих таблиць, схем, 

термінологічного словника, предметного покажчика, що сприяють кращому 

засвоєнню знань та формуванню умінь тощо; перелік навчальних досягнень, що дає 

учневі можливість ознайомитися з основними вимогами до знань і вмінь, які 

потрібно буде досягти в ході опрацювання матеріалу підручника. 
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Підручник з географії – важливе джерело знань не тільки з цього предмета, 

але і з суміжних. Зміст його охоплює багато знань: біологічних, хімічних, фізичних, 

історичних, математичних, соціальних, економічних. Тому апріорі підручник з 

географії має переваги перед іншими підручниками. 

Значна роль у роботі з підручником належить учителю. Він навчає учнів 

самостійно розбиратися у географічному матеріалі, відбирати його, виділяти 

головне [137]. 

Дидактичні та психологічні характеристики підручника, його сутність як носія 

змісту освіти і засобу навчання можна узагальнити за допомогою теоретичної 

моделі (рис. 1.7). 

Розвиток інформаційних технологій надає педагогу нові можливості для 

активізації пізнавальної діяльності школярів. Сучасні технологічні можливості 

зумовлюють появу нових педагогічний технологій та навчальних засобів, які 

зорієнтовані на безперервне навчання, адаптацію освітніх систем до запитів учнів, 

персоналізацію навчання. На заміну традиційному засобу навчання – друкованій 

книзі приходить цифрова модель процесу навчання – електронний підручник. 

У сучасних умовах інформатизації навчально-виховного процесу створення 

«нового покоління засобів навчання» – електронних підручників є надзвичайно 

актуальною ланкою досліджень у педагогіці. Проблему конструювання та 

впровадження електронних підручників відповідно до дидактичних вимог вивчають 

науковці: Н. Апатова, О. Баликіна, В. Вембер, Л. Вішнікіна, В. Волинський, 

Т. Вороніна, С. Головко, М. Жалдак, Ю. Жук, Л. Зайнутдинова, В. Коваль, 

О. Красовський, В. Лапінський, В. Мадзігон, І. Роберт, В. Самойленко, 

Л. Смолінчук, О. Топузов, О. Чорноус та ін.  

У психолого-педагогічних інформаційних джерелах термін «електронний 

підручник» не має визначеної дефініції, дидактичний зміст цього поняття постійно 

уточнюється. За нормативними документами (Положення про електронні освітні 

ресурси, затверджене Наказом МОН від 01.10.2012 р. № 1060) «електронний 

підручник – це електронне навчальне видання з систематизованим викладом 

дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі» [151]. 
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Електронним підручником називають електронний засіб навчання, що виконує 

та поглиблює функції звичайного підручника на друкованій основі та включає 

матеріали, що визначені навчальною програмою дисципліни. 

Л. Смолінчук досліджуючи електронний підручник зазначає, що «у сучасній 

педагогічній науці досить поширеним є погляд на електронний підручник як на 

програмно-методичний комплекс, що дає змогу самостійно вивчати навчальний 

предмет або його розділ і який поєднує в собі властивості звичайного підручника… 

Саме електронний засіб навчання дає змогу перетворити самостійну роботу на 

цікаву, зрозумілу, підвищити ефективність сприйняття навчального матеріалу. 

Створення електронних засобів навчання сприяє доступності навчального матеріалу 

для всіх бажаючих самостійно опрацювати той чи інший матеріал із будь-якого 

предмета і надає змогу значно зекономити час та зусилля» [171].  

В. Коваль трактує електронний підручник як автоматизовану навчальну 

систему, що включає дидактичні, методичні і інформаційно-довідкові матеріали по 

навчальній програмі, а також програмне забезпечення, яке дозволяє комплексно 

використовувати їх для самостійного отримання і контролю знань [90]. 

В. Волинський наголошує на тому, що «специфічні для електронного 

підручника мультимедійні інформаційно-комунікативні ознаки як засобу навчання 

розширюють їх педагогічні можливості для підвищення ефективності навчання і 

самонавчання, оскільки уможливлюють: розширити обсяги подавання навчально-

пізнавальної, навчально-керівної інформації; забезпечити повнішу реалізацію 

інваріантних і варіативних компонентів навчальних програм; підвищити 

ефективність використання методичного апарату для керування навчальною 

діяльність учнів» [26, с. 120]. 

В. Самойленко виокремлює низку функціональних переваг електронного 

підручника над навчальною книгою на друкованій основі, серед яких: компактність; 

поліфункціональність використання; можливість доповнення і коригування змісту 

та модифікації програмного забезпечення; застосування мультимедійних технологій, 

системи гіпертекстових посилань; можливість використання як для навчання, так і 

для викладання та підготовки і проведення практичних та інших занять; висока 
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активність засвоєння знань завдяки наявності «миттєвого» зворотного зв’язку з їх 

джерелом.   

Разом з тим для використання електронних підручників характерні і певні 

вади та обмеження, що зумовлені: не традиційністю сприйняття інформації з 

монітора через звичку сприймати її з паперового видання; бажаністю наявності у 

певних випадках зручних портативних сучасних персональних комп’ютерів для 

користування підручниками; відносно високою вартістю й складністю створення 

підручників за наявних умов і чинних вимог [157].  

До того ж масовому впровадженню електронних підручників у 

загальноосвітніх закладах перешкоджають наступні проблеми, які активно 

обговорюються:  

  недостатнє дослідження електронних підручників з точки зору певних 

психологічних аспектів: підвищення стомлюваності при роботі, обмеження живого 

спілкування з педагогом та можливості колективної роботи з однолітками, що 

позначається на соціальних відносинах тощо; 

  висока вартість розробки, працемісткість, за умов несформованого ринку 

електронних підручників; 

  необхідність врегулювання на державному законодавчому рівні технічних і 

санітарно-гігієнічних вимог до електронних книг, забезпечення авторського права та 

запобігання несанкціонованому копіюванню, зміні електронних посібників; 

  потреба в новому персоналі в загальноосвітньому закладі (інженери, 

системні адміністратори) для обслуговування пристроїв;  

  механічна чутливість пристроїв та необхідність їх страхування; 

  не належна підготовка педагогів до використання можливостей компонентів 

електронного підручника в освітньому процесі тощо.  

Застосування інформаційних технологій в електронних навчальних книгах 

базується на специфічних принципах, які виходять за рамки дидактичних принципів 

навчання за допомогою традиційних підручників. Системи цих принципів, які 

мають деякі змістові відмінності, різняться у дослідженнях вчених [2, 26, 70, 155].  
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Проте поміж них можливо виокремити найбільш вживані принципи: 

інтерактивності, індивідуалізації навчання, адаптивності та ін. 

В. Вембер досліджуючи методичні основи проектування та використання 

електронного підручника розглядає наступні принципи, що разом з класичними 

характерні для електронних підручників: гіпертекстовості, мультимедійності, 

інтегрованості, конструктивності, інтерактивності. 

Також дослідниця в залежності від реалізації цих принципів виділяє п’ять 

рівнів реалізації педагогічного потенціалу використання інформаційно-

комунікативних технологій в електронних засобах навчального призначення: 

1) базовий – це електронний посібник з використанням гіперпосилань, 

електронним змістом та індексовим покажчиком; 

2) достатній – електронний засіб навчального призначення додатково 

використовує мультимедійні засоби подання навчального матеріалу; 

3) просунутий – додатково оснащений системою комп’ютерних тестів для 

тематичного та підсумкового контролю; 

4) визначний рівень – додатково інтегрований зі спеціалізованим діяльнісним 

середовищем для комп’ютерного моделювання завдань; 

5) перспективно-дослідницький рівень – використовується постійний 

моніторинг успішності на основі діалогів і тестів, який визначає порядок вивчення 

тем [21].  

При визначенні форм, способів, прийомів структурування електронного 

підручника та наповнення його навчальним матеріалом необхідно дотримуватися 

наступних принципів [106]: 

  структурування змісту електронного підручника відповідно до 

програмового навчального матеріалу; 

  відповідність його змістових ознак традиційним засобам навчання, зокрема 

підручнику; 

  автономність його навчально-інформаційних функцій (змістове наповнення 

має бути достатнє для організації навчальної роботи учнів і забезпечення активного 
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та свідомого засвоєння програмових знань, формування умінь та навичок їх 

застосування у практичній діяльності); 

  встановлення науково обґрунтованого співвідношення між навчально-

інформаційними обсягами друкованого тексту і наочності; 

  диференціація дизайну оформлення тексту, малюнків, таблиць, інших 

структурних візуальних елементів відповідно до вікових особливостей і пізнаваних 

можливостей учнів; 

  уніфікація текстового мовлення (стандартизації висловлювань, пояснень, 

тощо); 

  техніко-комунікативна досконалість, зокрема у контексті програмно-

педагогічного забезпечення, що використовується для оперативного пошуку, 

отримання і навігації потрібного навчального матеріалу, який закладений у його 

інформаційне поле. 

До розробки та функціонування електронних підручників виноситься система 

технічних, дидактичних, методичних, психологічних, естетичних та ергономічних 

вимог [10]. 

Технічні вимоги включають вимоги до апаратного забезпечення (пристроїв), 

операційних систем і платформ (програмне забезпечення), їх надійності і стійкої 

працездатності, наявності захисту прав інтелектуальної власності, раціональної 

затрати ресурсів, вимоги до оформлення документації, що супроводжує електронні 

засоби навчання, методичних вказівок та інструкцій для педагогів і учнів тощо. 

Комплекс дидактичних вимог включає стандартні (характерні і для 

традиційного підручника) та специфічні (зумовлені використанням переваг 

сучасних інформаційних технологій у створенні та функціонуванні компонентів 

електронного підручника) вимоги: 

1) стандартні: 

– науковості (наукова достовірність матеріалів підручника з певної предметної 

галузі); 

– доступності (відповідність змісту, форм подачі навчального матеріалу 

віковим та індивідуальним особливостям учнів);  
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– проблемності (вирішення навчальної проблемної задачі сприяє активізації 

навчально-пізнавальної діяльності); 

– наочності (необхідність залучення в навчальний процес різних аналізаторів 

(полісенсорність); 

– свідомості, самостійності та активізації діяльності учня (осмислений підхід 

до опанування знань, самоуправління цим процесом); 

– систематичності та послідовності (забезпечення послідовного засвоєння 

учнями певної системи знань з предмету); 

– єдності освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання; 

2) специфічні: 

– вимога адаптації (індивідуалізація, пристосування процесу навчання до 

потреб користувача, його рівня знань, умінь та навичок); 

– вимога інтерактивності (взаємодія користувача з компонентами посібника, 

можливість вибору різних варіантів змісту навчального матеріалу, режиму роботи з 

ним, що базується на діалозі та наявності зворотного зв'язку та передбачає контроль 

та корекцію дій);  

– вимога розвитку інтелектуального потенціалу учня (формування різних 

стилів мислення (наочно-образного, теоретичного), умінь обробки інформації та її 

використання, здатності приймати оптимальне рішення; 

– вимога квантування, подання навчального матеріалу в компонентах 

електронного підручника за навчально-модульним принципом (розподіл його на 

окремі систематичні блоки); 

– вимога забезпечення повноти і безперебійності дидактичного циклу 

навчання (електронний підручник повинен надавати можливість виконання всіх 

ланок процесу навчання та організації засвоєння учнями фрагмента навчального 

матеріалу). 

Методичні вимоги передбачають врахування особливостей певного предмету 

та використання ефективних методик навчання, що координують пізнавальну 

діяльність учнів, сприяють організації їх самостійної роботи. 
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Психологічні вимоги: електронний підручник має створюватися та 

функціонувати з урахуванням особливостей таких пізнавальних психічних процесів, 

як відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, мислення і мовлення; 

Ергономічні вимоги: стосуються використання електронного підручника 

відповідно до гігієнічних вимог і санітарних норм роботи з пристроями, 

відповідності естетичного оформлення, стилю елементів функціональному 

призначенню електронного підручника. 

Для створення електронних підручників використовуються різні програмні 

інструментарії для їх збірки, відтворення на пристроях, роботи з текстом та 

мультимедійним матеріалом. 

Розповсюдженими інструментами створення та роботи з текстом є текстові 

редактори операційних систем та веб-сторінок: пакети Microsoft Office, Open Office, 

HTML-редактори Adobe Dreamweaver, KompoZer (HTML мова розмітки гіпертексту, 

що використовується в мережі Інтернет для створення гіпермедіа сторінок з 

гіпертекстом, зображеннями тощо). 

До програмних платформ для роботи з мультимедійним контентом входять 

Adobe Photoshop, Camtasia Studio, ISpring, Microsoft Power Point, MP3Direct Cut, 

Windows Movie Maker тощо. 

Програмні засоби, які компілюють матеріали електронних підручників: Ebook 

Edit Pro, Macromedia Authorware, Macromedia Flash, SunRav BookEditor, 

ChmBookCreator. 

Серед Програмних засобів забезпечення відтворення контенту: Інтернет 

браузери (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Ореra), медіаплеєри 

(VLC Player, Media Player Classic, Winamp, ACDSee, Adobe reader, Flv player, Adobe 

Flash player). 

За рівнем функціональності виділяють низку класифікаційних типів 

електронних підручників (рис. 1.8). На даному етапі електронні підручники з 

географії, що використовуються учнями, є здебільшого звичайними цифровими 

копіями паперових підручників, які можливо завантажити з освітніх Інтернет-

ресурсів. Ці електронні книги можна віднести до електронних підручників 

http://www.codecguide.com/download_other.htm#videolan
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елементарного рівня, які забезпечують лише візуалізацію змістового наповнення 

традиційного підручника на комп’ютерному пристрої.  

 

Рис. 1.8. Різнорівневі класифікаційні типи електронних підручників за 

рівнем функціональності та з огляду на безпосереднє призначення в процесі 

навчання (за О. Топузовим, В. Самойленко, Л. Вішнікіною [66])  

 

Як приклад реалізації мультимедійних та інтерактивних технологій можна 

назвати такі електронні підручники з фізичної географії вищих функціональних 

рівнів: 

– навчальний електронний посібник «Загальна географія. 6 клас» (розробник 

ДНВП «Картографія» [65]);  

– навчальний електронний посібник «Географія материків і океанів. 7 клас» 

(розробник ДНВП «Картографія» [32]);  

– навчальний електронний посібник «Фізична географія України. 8 клас» 

(розробник ДНВП «Картографія» [182]);  

• схожі до електронних копій підручників на друкованій основі та мають
певну структурованість матеріалів, систему пошуку, навігації, методичну
підсистему контролю знань, зберігають змістовне «моноавторство», є
вихідними для навчання або викладання та домінантними для засвоєння
теоретичних положень з дисципліни.

Електронні підручники елементарного рівня

• мають усі основні структурно–функціональні атрибути середнього за
складністю програмного забезпечення мультимедійного електронного
підручника, є «моноавторськими», початкові для навчання або викладання
та домінантні для засвоєння навчального матеріалу.

Електронні підручники середнього, «ширококористувального» рівня

• є ліцензійними високотехнологічними програмними й програмувальними
продуктами, інтегрують всі необхідні для повного завершеного
дидактичного циклу елементи, є результатом колективної творчості.

Електронні підручники найвищого рівня

• є синергічним поєднанням переважної більшості усіх поступальних
навчально-технологічних атрибутів електронних підручників найвищого
рівня та є «моноавторським».

Електронні підручники висококомбіновного рівня
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– бібліотека електронних наочностей «Географія, 7-11 класи» (розробник ДП 

«ІПІТ» [31]). 

Проте існує проблема уніфікації цих розробок, пристосування формату 

електронних підручників та інших програмних засобів навчального призначення для 

використання на мобільних пристроях відтворення інформації − планшетах, 

смартфонах тощо, що мають безліч переваг для їх використання в освіті. 

Психодидактичними перевагами впровадження у навчальний процес з 

географії електронних підручників є: 

- різноманітність форм подання інформації, покращення наочності (наявність 

текстової та гіпертекстової інформації з різними рубриками, статичного 

візуалізованого компоненту (фото, малюнки, карти, графіки, діаграми)), 

мультимедійність (динамічний візуалізований та звуковий ряд (слайд шоу, відео, 

анімації, інтерактивні карти)); 

- інтерактивність (можливість нелінійного вивчення матеріалу); 

- керівництво для учня в засвоєнні навчального матеріалу (блоки активізації 

знань, умінь та навичок, алгоритми); 

- реалізація рівневої диференціації, принципу варіативності (різноманітність 

завдань та видів діяльності на уроці та вдома); 

- виклад інформації по індивідуальному запиту учня (індивідуальна траєкторія 

навчання); 

- наявність інструментів, що інтенсифікують та забезпечують результативність 

навчальної діяльності (індивідуальні налаштування інтерфейсу (можливість 

масштабування, вибір режиму перегляду), інструменти для пошуку, навігації, 

роботи з текстом (можливість виділення маркерами певного матеріалу, виконання 

поміток); 

- наявність системи оцінювання і перевірки навчального матеріалу (в тому 

числі завдання у тестовій формі для автоматичної перевірки); 

- забезпечення можливості групової діяльності та міжособистісної комунікації 

в процесі роботи. 
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Таким чином, властивостями, що вигідно вирізняють електронний підручник 

від традиційного є його репрезентативність, можливість вибору індивідуальної 

схеми вивчення та структурування матеріалу, варіативність, адаптація до рівня 

знань користувача, багаторівневість за когнітивною складністю. 

Проте, існують і негативні аспекти впровадження цього сучасного засобу 

навчання. Це психофізіологічний вплив: перевтома очей через випромінювання 

екранів пристроїв; постійна напруженість, що призводить до зменшення тривалості 

довільної уваги, зниження здатності запам’ятовувати; наявні перешкоди для 

творчого мислення, адже всі дії здійснюються за шаблоном, зразком; відсутність 

практики діалогічного мовлення, спілкування. Окрім того, недоліками використання 

електронних підручників є: складність сприйняття великого об’єму матеріалу з 

екрану; надмірні навантаження для вибору оптимального шляху вивчення 

навчального матеріалу; порушення усталеної логічної структури підручника як 

наслідок весь процес навчання може стати безсистемним. 

Отже, у процесі організації самостійної роботи перед педагогом постає 

завдання засобами підручника забезпечити психологічно комфортний режим 

навчання та створити умови для реалізації інтелектуальних ресурсів підлітка. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури дає 

підстави стверджувати, що проблема самостійної роботи школярів має важливе 

значення та є надзвичайно актуальною. Багатоаспектність цього питання зумовлює 

різноманітність підходів до трактування самого поняття «самостійна робота» у 

взаємозв’язку з близькими термінами «самостійність» та «самоосвіта». Поняття 

«самостійна робота» вчені визначають неоднозначно, з погляду на її місце та роль у 

структурі навчального процесу, та вважають її: методом навчання, формою 

організації навчально-пізнавальної діяльності, видом навчально-пізнавальної 

діяльності, засобом формування самостійності, дидактичним засобом навчання, 

самоорганізацією самоосвіти. 
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Самостійна робота розглядається нами 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. Учень стає суб’єктом 

навчання, якщо самостійно регулює свою навчальну діяльність, керує нею. 

Дослідження змістовних характеристик поняття «самостійність», дозволило 

визначити різні позиції вчених, які характеризують її через уміння, здатність 

керувати своєю діяльністю або трактують як властивість, якість особистості 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. 

Систематична самостійна робота є основою самоосвіти. Поняття «самостійна 

робота» та «самоосвіта» мають різне значення. Їх ототожнення приводить до 

плутанини у виборі засобів, форм і методів їх практичного здійснення. На наш 

погляд самостійну роботу потрібно розуміти лише як складову частину самоосвіти. 

Самоосвіта теж здійснюється учнем самостійно, але значна відмінність цих видів 

діяльності полягає й в тому, що самостійну роботу школяр виконує за завданням 

вчителя, а самоосвітою керує сам, конструюючи її відповідно до своїх завдань.  

Ефективність самостійної роботи залежить від багатьох зовнішніх і 

внутрішніх чинників. Серед зовнішніх впливів: педагогічні та організаційні умови, 

функції, принципи побудови та програми орієнтовних і контрольних дій під час 

виконання, що контролюються вчителем. Внутрішніми факторами є координація 

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

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

Уміння самостійної роботи трактуються нами як здатність і готовність 

школяра 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 
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спрямований на оволодіння вміннями самостійної роботи і розвиток особистісних 

якостей, що забезпечують ефективність виконання даної діяльності. 

Проблема організації та структури самостійної роботи тісно пов’язана з 

питанням її класифікації, в основу якої покладені різні ознаки: за характером 

пізнавальної діяльності, за ступенем самостійності учнів під час виконання завдань, 

за формою організації навчання, за дидактичною метою тощо. У дослідженні 

використовується класифікація видів завдань для самостійної роботи учнів з 

географії в основній школі залежно від пріоритетної дидактичної мети (за 

С. Коберніком): 1) оволодіння теоретичними знаннями; 2) активізація пізнавальної 

діяльності; 3) осмислення наявних причинно-наслідкових зв'язків та залежностей; 

4) закріплення набутих знань та формування вмінь і навичок застосування; 

5) відповідальність за прийняття самостійних рішень.  

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 структурі навчальної книги виділяють два основних компонента: текстовий 

(основний, додатковий, пояснювальний текст) та позатекстовий (ілюстративний 

матеріал, методичний апарат, апарат орієнтування). Передбачена у структурі як 

традиційного так і електронного підручника самостійна робота має бути 

раціонально спланованою та організованою й водночас вирішувати завдання 

формування однієї з найголовніших компетенцій учнів – уміння вчитися. 

Забезпечення ефективної пізнавальної діяльності учнів, що орієнтує їх на самостійне 

здобуття знань можливе за реалізації у підручнику інформаційної, управлінської, 

комунікативної, розвивальної і виховної функцій, функцій диференційованого та 

індивідуалізованого навчання. 

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 
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навичок. Електронний підручник поряд із класичними функціями, що властиві 

звичайному підручнику виконує додаткові функції, що базуються на його 

мультимедійності, інтерактивності, конструктивності, інтегрованості та можливості 

створення гіпертекстових посилань. І на відміну від звичайного паперового 

посібника уможливлює нові принципи викладу навчального матеріалу. 

Використання нового покоління засобів навчання – електронних підручників, дає 

змогу інтенсифікувати самостійну роботу, адже у електронних підручниках 

можливо розширити обсяг подання інформації, підвищити ефективність 

використання позатекстового компоненту для самоорганізації та самоконтролю 

навчальної діяльності.  

Формування вмінь самостійно працювати з навчальною книгою відбувається 

поетапно та ґрунтується на: засвоєних способах розумової діяльності; алгоритмах 

при роботі з підручником, що включають низку складових умінь, які забезпечують 

можливість самостійної роботи з кожним його структурним компонентом: текстом 

та позатекстовою складовою.  

Аналіз наявного наукового фонду дозволив виділити та охарактеризувати 

перелік умінь самостійної роботи з підручником, які включають операції та дії 

самостійної роботи з його текстовим та позатекстовим компонентами. 

Результативність самостійної роботи з текстом підручника залежить від розуміння 

інформації, що викладена в ньому, тому можливо виокремити наступні операції та 

дії, що є необхідними в даному процесі: генералізувати (виділяти в прочитаному 

найважливіше): формулювати головну думку, визначати ключові поняття та 

терміни, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, самостійно робити висновки, 

узагальнювати тощо; складати план (простий, розгорнутий, у вигляді питань), 

орієнтуватися у змісті параграфу; складати тези; складати графічно-знакові моделі 

(таблиці, опорні схеми, графіки, що відображають текстовий матеріал); 

переказувати (відтворювати інформацію тексту за самостійно складеним планом, 

аналізувати географічні процеси та явища, давати характеристику географічним 

об’єктам, що описуються); ставити запитання та знаходити на них відповіді у тексті. 

Операції та дії самостійної роботи з позатекстовим компонентом підручника: робота 
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з ілюстративним матеріалом (образним, понятійним, комбінованим); робота з 

методичним апаратом (системою запитань і завдань, апаратом організації 

засвоєння); робота з апаратом орієнтування навчальної книги.  

Проведений теоретичний аналіз дозволяє стверджувати, що навчання 

географії в умовах компетентнісного підходу має бути зорієнтоване на оволодіння 

школярами вміння самостійної роботи з підручником. Незважаючи на досягнення 

науковців, які працювали над вирішенням означеної проблеми, зберігається 

необхідність модернізації методики формування вмінь самостійної роботи з 

підручником у процесі навчання географії учнів основної школи. Виникла 

об’єктивна необхідність розроблення методичних підходів, визначення педагогічних 

умов поетапного формування вмінь самостійної роботи учнів із сучасним 

підручником фізичної географії. 

Основну інформацію розділу відображено у публікаціях автора [148, 162, 164, 

165, 166, 167].  
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ УЧНІВ З ПІДРУЧНИКОМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ 

ГЕОГРАФІЇ 

 

2.1. Педагогічні умови формування вмінь самостійної роботи учнів із 

сучасним підручником фізичної географії 

 

У дослідженні методичної системи формування вмінь самостійної роботи 

психодидактичний підхід є одним із найважливіших, що дозволяє перетворити 

предметні знання, уміння та навички на засіб розвитку здібностей особистості. Він 

характеризує суб’єктний бік процесу навчання – психічні закономірності та 

особливості індивідуального розвитку школяра на різних вікових етапах. Адже 

дієвим є тільки те навчання, що відповідає закономірностям інтелектуального 

розвитку учнів. 

Проблема співдії психології, дидактики та методики навчання втілюється в 

окремій інтегрованій галузі – психодидактиці (дослідження С. Бондаренко, 

Е. Гельфмана, Г. Гранік, Я. Груденова, В. Давидова, В. Панова, Л. Фрідмана, 

М. Холодної, Н. Чепелєвої, І. Якиманської). Основне призначення психодидактики – 

створення умов для психологічного росту учнів на основі підвищення ефективності 

навчання конкретному предмету. 

В. Панов досліджуючи проблему психодидактики освітніх систем, визначає, 

що вчитель обов’язково має володіти психодидактичною компетенцією, що 

включає знання про психічні закономірності, особливості вікового та 

індивідуального розвитку дітей в умовах освітнього середовища, знання методів 

психологічного і дидактичного проектування навчального процесу, уміння 

реалізовувати способи педагогічної взаємодії між суб’єктами навчального 

середовища [142]. 

Такий підхід передбачає втілення у навчальному процесі з географії низки 

психологічних і дидактичних концепцій. Урахування вікових, індивідуальних 
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особливостей школярів, психологічних закономірностей процесу пізнання є умовою 

і критерієм відбору змісту, засобів і методів навчання. 

У нашому дослідженні суб’єктом вивчення є учні основної школи, які 

вивчають курси фізичної географії з шостого по восьмий класи. У відповідності до 

вікової періодизації – це підлітки [14, 22, 114, 119]. Дослідники у галузі педагогічної 

психології називають цей період перехідним, через те, що він є першим етапом 

дорослішання, морального та соціального формування особистості, що пов'язаний зі 

змінами у сфері свідомості, діяльності та стосунків з оточуючими. 

Підлітство – це період якісного та кількісного розвитку когнітивних процесів 

особистості. Вони стають більш регульованими, адже школяр активно використовує 

їх для вирішення складних завдань, що постають у процесі навчання. Важливий 

вплив на пізнавальну сферу підлітка має мислення, внаслідок чого відбувається 

інтелектуалізація пізнавальних процесів. Сприйняття супроводжується пошуком, 

міркуваннями. Пам'ять ґрунтується на аналізі і розумінні матеріалу та спирається на 

використання прийомів запам'ятовування [57]. 

Сприймання та відчуття є базовою ланкою у пізнавальному процесі, у цьому 

віці їх змістовність та образність зростають та знаходять своє вираження у 

сенсорно-перцептивних діях. Ці процеси удосконалюється, школяр стає здатний до 

складного цілеспрямованого аналітико-синтетичного сприйняття. Характерна 

вибірковість сприйняття, що залежить від ставлення підлітка до об’єкта перцепції. 

Увага постає більш регульованим процесом. Навчальна діяльність в основній 

школі потребує постійної її концентрації. Розвивається стійкість уваги – здатність 

зосереджуватися на абстрактному матеріалі, на кількох об’єктах чи діях одночасно. 

Збільшується об’єм пам’яті за рахунок встановлення логічних взаємозв’язків 

між елементами інформації. Підліток здатен керувати процесом запам’ятовування, 

шукати способи його удосконалення, систематизуючи та осмислюючи матеріал. 

З’являється здатність до критичного мислення, розвивається рефлексія 

(інтелектуалізація пізнавальної сфери). Удосконалюються операції класифікації, 

порівняння, узагальнення, тощо. Підвищується гіпотетичність мислення, внаслідок 
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чого підлітки здатні краще планувати свою діяльність, на відміну від дітей 

молодшого шкільного віку. 

І. Зайченко зазначає, що середній шкільний вік є найсприятливішим для 

розвитку творчого мислення. Щоб не втратити можливості сенситивного періоду, 

потрібно постійно пропонувати учням вирішувати проблемні завдання, 

порівнювати, виділяти головне, знаходити спільні й відмінні риси, причинно-

наслідкові залежності [71]. 

Уява перетворюється в самостійну внутрішню діяльність учня. Зміст її образів 

постійно диференціюється. Л. Виготський [22] вказує на те, що досліджуваний 

віковий період є найбільш перспективним та продуктивним для розвитку даного 

когнітивного процесу. У навчанні географії уява є підґрунтям для формування 

цілісної картини навколишнього середовища. Саме уява у взаємозв’язку з 

мисленням є стимулом до творчої діяльності підлітка, що проявляється у гнучкості 

міркувань, прогнозуванні, генеруванні ідей, здатності до перенесення раніше 

набутого досвіду для вирішення нових завдань. 

Мова, як важлива характеристика розвитку особистості, залежить від рівня 

розвитку мислення. Учні вчаться аргументувати, роздумувати. Усне та письмове 

мовлення вдосконалюється, стає більш виразним та образним. Словниковий запас 

підлітка поповнюється новими науковими термінами. Він частіше використовує 

складні за синтаксичною структурою речення, логічно обґрунтовує власні 

твердження. 

Дослідники акцентують увагу на аспекті інтенсивного розвитку когнітивних 

процесів у підлітковому віці та відмічають те, що вони наближаються до рівня 

функціонування інтелектуальної сфери дорослих. Загальні закономірності 

становлення школярів у цьому віці проявляються в різних варіаціях, адже вони 

залежать і від оточення, і від особливостей особистості. 

На думку дослідників, підлітковий період є одним із головних етапів розвитку 

самостійності. У порівнянні з попереднім молодшим шкільним віком саме в цей час 

відбуваються інтенсивні зміни в пізнавальній діяльності, що націлена не тільки на 

отримання нових знань та вмінь, а й на здобуття навичок самостійної роботи. 
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Головна потреба цього періоду – знайти своє місце, реалізуватися в оточенні 

ровесників. Характерний потяг до спілкування і спільної діяльності. Саме взаємодія 

з однолітками постає діяльністю через яку відбувається практичне освоєння 

моральних норм життєдіяльності. У ньому формується самосвідомість та 

самосприйняття, як позиція особистості по відношенню до себе та оточуючих 

(соціальна позиція). Високий рівень самосприйняття постає головним 

новоутворенням підлітства. Це уявлення та думки про властивості власної 

особистості та їх оцінка. Головні мотиваційні лінії цього періоду пов’язані з 

намаганням самоствердитися та пізнати себе. Водночас, під час оволодіння нормами 

дружби, спілкування з дорослими ускладнюється, підлітки намагаються 

утвердитися, показати значимість власного «Я». 

У цьому віці підвищується пізнавальна і творча активність, з’являються нові 

мотиви до навчання та самоосвіти, формується система особистісних якостей. 

Навчальна діяльність переходить на новий якісний рівень, що є основою для 

самоосвіти та самовдосконалення. Навчання способам інтелектуальної та 

практичної діяльності приносить продуктивні результати. З’являється потреба в 

ефективній роботі над собою. Підлітки оцінюють власні якості, знання, вміння та 

використовують їх як засіб рішення пізнавальних завдань, що постають перед ними. 

Учні цієї вікової категорії відчувають зацікавленість у здійсненні таких форм 

навчальної діяльності, які відображають їх більш дорослим у власних очах та з 

погляду оточуючих. Така внутрішня потреба покращує мотивацію навчання. 

Самостійна робота стає більш привабливішою, школяр легше освоює способи 

діяльності, коли вчитель лише скеровує його [133]. 

Ключовими проблемами становлення особистості підлітка дослідники 

вважають: оволодіння базовими знаннями та вміннями за шкільною програмою; 

продовження формування вмінь вчитися; розвиток мотивації та зацікавленості до 

навчання; удосконалення навичок співпраці з ровесниками; формування вміння 

досягати успіху та раціонально ставитися до невдач, розвивати впевненість у 

власних силах [150]. 
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У підлітковому віці школяр прагне регулювати власну навчальну діяльність, 

більше працювати самостійно: визначати мету, засоби її досягнення, планувати 

роботу та оцінювати її результати. Для реалізації цих завдань необхідно володіти 

системою знань, умінь та навичок, яку учень освоює під керівництвом вчителя, а 

надалі і за власними орієнтирами. 

Проблема висвітлення методичних аспектів формування зазначених вмінь є 

актуальною та потребує ґрунтовного дослідження. Необхідно обґрунтувати 

теоретичні аспекти структури та змісту моделі формування вмінь самостійної 

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

(рис. 2.1). 

У літературних джерелах поняття «модель» (від лат. – «міра, аналог, зразок») 

визначають як: 

– «зразок, що відтворює, імітує будову і дію якого-небудь об’єкта, 

використовується для одержання нових знань про об’єкт [19, с. 683]»; 

– «подумки уявлену або матеріально реалізовану систему, яка відображає або 

відтворює об'єкт (природний чи соціальний) і здатна заміщати його так, що її 

вивчення дає нову інформацію про цей об'єкт [135, с.112]». 

Дидактична модель організації навчального процесу, що є системою 

взаємопов’язаних компонентів, стисло передає ідеї наукового дослідження, 

відображає важливі властивості об’єкта, що розглядається. Педагогічними 

функціями цієї системи є пояснення (якого результату потрібно досягти) та 

технологічність (якими способами це зробити). 

Основними складовими дидактичної моделі мають бути цільовий, 

стимулювально-мотиваційний, змістовий, процесуальний, контрольно-

регулювальний, оцінково-результативний, суб’єкт-суб’єктний компоненти [187]. 

Дидактичне моделювання – це система дій, яка забезпечує адекватне 

засвоєння (розуміння) модельованих властивостей, зв’язків і відношень пізнаваного 

і перетворюваного об’єкта (природного чи соціокультурного). 
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Рис. 2.1. 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. 

мотиваційний 

Умови формування вмінь самостійної роботи з 

підручником фізичної географії 

складання алгоритмічних 

прописів послідовних дій; 

розробка рекомендацій для 

роботи з електронним 

підручником; застосування 

прийомів графічної 

організації матеріалу - 

згортання інформації; 

проблемних питань; 

завдань з елементами гри. 

створення пізнавальних труднощів навчання, ситуації «радість 

успіху»; формування позитивного мотиваційного підґрунтя. 

Структурні 

компоненти 

процесу 

формування 

вмінь СР учнів з 

підручником 
 використання потенціалу 

підручника фізичної 

географії для здійснення СР; 

формування вмінь СР у 

процесі навчання (на уроці та 

під час виконання 

домашнього завдання); 

застосування різних форм 

навчання (фронтальної, 

групової, індивідуальної); 

керівництво вчителем СР 

учнів. 

Рівні сформованості 

вмінь: 
початковий, середній, 

достатній, високий. 

 

Критерії: 1) якість та усвідомленість виконання дій 

та операцій під час самостійної роботи з кожним 

структурним компонентом навчальної книги; 

2) самоорганізація навчальної праці (самостійність, 

швидкість виконання, вирішення навчальних 

завдань). 
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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. 
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Вимогами до розробки дидактичної моделі є: 

- об’єктивність (відображення дійсного); 

- суб’єктивність (відображення об’єкту з урахуванням тезаурусу реципієнта 

(об’єму знань, вмінь і здібностей людини, які реалізуються під впливом її 

інформаційних потреб)); 

- нормативність (відображення бажаного); 

- інтерактивність (діалоговість); 

- адаптивність (пристосування до індивідуальних особливостей людини); 

- відкритість (передбачення нормативно-технологічної нормотворчості 

діяльності реципієнта) [78]. 

За результатами аналізу літературних джерел та проведення 

експериментального дослідження нами було розроблено модель формування вмінь 

самостійної роботи учнів основної школи з підручником фізичної географії, до 

складу якої входять наступні складові: 

- теоретична, що включає мету, педагогічні умови та структурні компоненти 

процесу формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником; 

- організаційна, що охоплює методику (форми організації навчання, методи, 

прийоми), послідовні етапи формування вмінь; 

- результативна, яка представлена критеріями та рівнями сформованості вмінь. 

Складовими досліджуваної моделі є: 

- об’єкт – процес формування вмінь самостійної роботи з підручником; 

- суб’єкти – вчитель географії та учні основної школи. 

Метою моделі є розвиток пізнавальної самостійності школярів, що 

ґрунтується на формуванні загальнонавчальних вмінь, навичок та оволодінні 

системою прийомів самостійної роботи з підручником. Важливим є перехід 

діяльності учня з навчальною книгою від елементарного початкового рівня його 

застосування (репродуктивного) до вільного використання різних вмінь роботи з 

компонентами підручника у самостійному пізнанні (творчий рівень). 

Завданнями впровадження досліджуваної моделі є: розвиток 

загальнонавчальних умінь та навичок, оволодіння учнями вміннями самостійної 
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роботи з навчальною книгою, розвиток пізнавальної самостійності, формування 

особистості здатної до саморозвитку, самоосвіти. 

Морфологічний склад моделі передбачає взаємодію теоретичної, 

організаційної та результативної складової. Розглянемо детальніше теоретичну 

складову, що включає: 

– структурні компоненти процесу формування вмінь самостійної роботи учнів 

з підручником фізичної географії; 

– педагогічні умови формування досліджуваних вмінь. 

Самостійна робота є однією з форм навчальної діяльності учня – діяльності, 

що спрямована на опанування узагальненими способами пізнавальних дій і 

саморозвиток в ході вирішення навчальних завдань. Навчальна діяльність має 

зовнішню структуру, що складається з таких основних компонентів, як мотивація; 

навчальні завдання у певних ситуаціях у різній формі завдань; навчальні дії; 

контроль, що переходить в самоконтроль; оцінка, що переходить у самооцінку. У 

той же час, будучи по природі інтелектуальною діяльністю, навчальна діяльність 

характеризується тою ж будовою, що і будь-який інший інтелектуальний акт, а саме: 

наявністю мотиву, плану (задуму, програми), виконанням (реалізацією) і контролем 

[74]. 

В. Давидов відзначає, що структура навчальної діяльності відповідає загальній 

структурі діяльності людини та включає в її склад два основних пласта компонентів: 

1) потреба – задача; 2) мотиви – дії – засоби – операції [51]. 

Зазначені компоненти навчальної діяльності є характерними і для самостійної 

роботи учнів. Так, П. Підкасистий самостійну пізнавальну діяльність представляє як 

систему, яка в загальному (глобальному) вигляді включає в себе наступні 

компоненти: 1) змістовну сторону (знання, які виражені в поняттях чи образах 

сприйняття та уявлення); 2) оперативну (різноманітні дії, оперування вміннями, 

прийомами як при зовнішньому, так і при внутрішньому плані дій); 

3) результативну сторону (нові знання, способи вирішення; новий соціальний 

досвід, ідеї, погляди, навички та якості особистості) [145]. 
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Сучасний стан дослідження проблеми формування вмінь самостійної роботи 

учнів з підручником дозволяє говорити про п’ять, найбільш істотних її 

компоненти: мотиваційний, змістовий, організаційно-процесуальний, вольовий та 

рефлексивний, які відображені у дидактичній моделі. 

Мотиваційний компонент передбачає співвідношення цілей і внутрішньої 

активності особистості (бажань, потреб, можливостей). Він ґрунтується на потребі, 

яка стимулює пізнавальну активність учня, його готовність до засвоєння знань, і 

формується в процесі усвідомлення суперечності між виниклою у процесі діяльності 

потребою та неможливістю її задовольнити самостійно. Мотивація виступає 

найважливішою умовою активності, самореалізації особистості в діяльності. У 

структурі мотивації виокремлюють мотиви внутрішні (коли для учня має значення 

діяльність як така, наприклад задовольняються пізнавальні потреби) та зовнішні 

(наприклад прагнення отримати схвалення, похвалу, здобути авторитет, уникнути 

покарання тощо). До зовнішніх мотивів відносять також умови середовища 

перебування, стимули. 

Найбільш характерними і специфічними для самостійної діяльності є мотиви 

самоконтролю і самостійності, які проявляються перш за все у бажанні учня 

виконувати завдання без сторонньої допомоги, задовольнити свої пізнавальні 

потреби, ствердити свою особистість [61]. 

Змістовний компонент включає в себе навчальну задачу і її вирішення за 

допомогою навчальних дій. Навчальна задача – ціль задана в певній навчальній 

ситуації. І. Зимня трактує навчальну задачу як складну інформаційну систему про 

певне явище, об'єкт чи процес, в якій чітко визначена лише частина відомостей, а 

решта невідома. Вона може бути знайдена тільки на основі рішення задачі або 

відомостей, сформульованих таким чином, що між окремими поняттями, 

положеннями є неузгодженість, протиріччя, що вимагають пошуку нових знань, 

доказів, перетворення, узгодження і т. д. [74]. 

Навчальна задача вимагає від учнів відкриття та освоєння в навчальній 

діяльності загального способу розв'язання широкого кола проблем шляхом 

виконання навчальних дій. В. Давидов виділяє такі навчальні дії: прийняття учнями 
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або самостійна постановка ними навчальної задачі; перетворення умов навчальної 

задачі з метою виявлення деякого загального відношення досліджуваного предмета; 

моделювання виділеного відношення; абстрагування цього відношення для 

вивчення його властивостей «в чистому» вигляді; побудова системи окремих 

завдань, що вирішуються однаковим способом; контроль за виконанням попередніх 

дій; оцінка засвоєння узагальненого способу як результату вирішення певного класу 

завдань [51]. 

На думку Л. Жарової самостійні навчальні дії складають основу структури 

самостійної роботи учня. Він сам обирає адекватні з його точки зору способи 

виконання цих дій, здійснює безліч операцій, контролює їх у відповідності до 

поставленої мети. Ці дії різноманітні за своїм змістом і напрямком і здійснюються 

на основі різних засобів навчання, чим і забезпечується їх різноманіття і 

предметність. Освітня, розвиваюча і виховна цінність самостійної діяльності і 

полягає в тому, що вона потребує для вирішення кожної задачі комплексу 

розумових, практичних і організаційних дій [61]. 

Організаційно-процесуальний компонент передбачає самоорганізацію 

діяльності та включає наступні вміння: визначення змісту та об’єму роботи, 

виокремлення етапів роботи, визначення цілей та задач на кожному етапі діяльності, 

розподіл часу, оперування навичками і вміннями, використання відповідних 

способів та засобів дій для самостійного вирішення завдання. 

Вольовий компонент виражається у прагненні вирішити навчальну задачу, 

забезпечує засвоєння способів подолання труднощів, вимагаючи значного 

розумового та фізичного напруження. 

Рефлексивний компонент представлений діями контролю і оцінки, які 

функціонують як самооцінка і самоконтроль діяльності. Виконання дій контролю і 

оцінки сприяє тому, що учні звертають увагу на зміст власних дій з точки зору їх 

відповідності задачі, яку вирішують. Таке ставлення школярів до власних дій (чи 

рефлексія) слугує важливою умовою правильності їх побудови та зміни. Навчальна 

діяльність і окремі її компоненти (включаючи контроль і оцінку) здійснюються 

завдяки такій основоположній рисі людської свідомості як рефлексія [51]. 
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У самостійній діяльності більш ніж в інших видах пізнавальної діяльності 

виражені процеси саморегуляції, одним із характерних проявів яких є самоконтроль. 

Яким би активним не був контроль педагога, правильні результати роботи не 

можуть бути досягнуті, якщо учень сам не контролює своїх дій.  

Так, А. Линда вважає самоконтроль одним із основних структурних елементів 

самостійної роботи та відзначає, що «без самоконтролю не може бути самостійної 

роботи» [121]. 

Таким чином, самостійна діяльність, якщо її розглядати як процес, 

характеризується наявністю в ній таких компонентів, як: 

- виділення школярем пізнавальної задачі, загальної та окремих (вміння в 

структурі навчальної ситуації виокремити мету, побачити задачу); 

- підбір, визначення і застосування адекватних способів дій, що ведуть до 

розв'язання задачі (вміння вибрати шляхи і засоби для її вирішення); 

- виконання операцій контролю (спостереження) за тим, чи вирішується 

поставлена задача знайденими і застосованими способами (вміння застосувати 

засвоєні знання і навички в процесі практичної реалізації рішення задачі). 

Перераховані ланки складають зміст будь-якого самостійного 

інтелектуального акту поведінки школяра [145]. 

Ефективність самостійної роботи залежить від багатьох зовнішніх і 

внутрішніх факторів: змісту і складності його задач, керівництва з боку старших, 

рівня знань і загального розвитку учнів, їх інтелектуальних навичок і вмінь, мотивів 

і установок, способів і прийомів навчальної діяльності [59]. 

Такий підхід до аналізу сутності самостійної роботи дозволяє виділити в її 

змісті дві сторони: 

 внутрішню − розумову, зміст якої – вироблення загальної і окремих цілей 

діяльності співвіднесення предмета і засобів діяльності і на цій основі відбір, а 

також конструювання способів виконання дій в ході вирішення пізнавальної задачі. 

Тут особливо чітко проявляються такі суб'єктивні якості особистості школяра, як 

здатність подумки уявити собі зону пошуку, передбачити його результати; 
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усвідомити обсяг і характер дій, які доведеться вжити відповідно до умов завдання, 

та ін.; 

 зовнішню − технічну, зміст якої складають практичні дії з предметом 

самостійної діяльності, що здійснюються в певній послідовності і забезпечують його 

перетворення і отримання відповідних продуктів пізнавальної діяльності (знань і 

вмінь) [145]. 

Результативність будь-якої діяльності багато в чому визначається її умовами. 

У рамках нашого дослідження необхідно визначити сутність умов, як 

взаємопов’язану сукупність компонентів освітнього процесу, виявлення і 

забезпечення яких необхідне для успішного формування вмінь самостійної роботи 

учнів основної школи з підручником фізичної географії. 

Педагогічні умови – категорія, що визначається як система певних форм, 

методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи 

суб’єктивно створених, необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети 

[143]. 

У великій сукупності показників умов навчання вчені виділяють ті, від яких 

насамперед залежить успішність цілеспрямованого процесу передачі і засвоєння 

знань, вмінь, навичок і способів пізнавальної діяльності: організаційно-педагогічні, 

психолого-педагогічні, методичні умови. 

Організаційно-педагогічні умови у рамках нашого дослідження включають 

наступні елементи формування вмінь самостійної роботи підручником: 

1) використання потенціалу підручника з фізичної географії для здійснення 

самостійної роботи; 

2) формування вмінь самостійної роботи у процесі навчання (урочний, 

позаурочний); 

3) застосування різних форм навчання (індивідуальна, фронтальна, групова); 

4) методичне керівництво педагогом самостійною роботою учнів. 

Охарактеризуємо першу складову блоку організаційно-педагогічних умов. 

Беззаперечно, що результативність та зменшення витрат часу у формуванні вмінь 

самостійної роботи забезпечується використанням арсеналу різноманітних засобів 
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навчання, серед яких провідну роль відіграє підручник. Важливою умовою реалізації 

інновацій нових Державних стандартів освіти та навчальних програм, зокрема з 

географії [55, 132], які нині впроваджуються в освітню систему нашої держави, є їх 

якісне відображення в навчально-методичному комплексі та, насамперед, у 

підручнику. 

Повноцінний підручник є незамінним засобом формування вмінь самостійної 

роботи. Підручник – це комплексна інформаційна модель, що відображає елементи 

педагогічної системи (цілі, зміст навчання і виховання, дидактичні процеси, 

організаційні форми навчання) та дозволяє втілити їх на практиці [11]. 

Забезпечення ефективної пізнавальної діяльності учнів, що орієнтує їх на 

самостійне здобуття знань можливе за реалізації у підручнику інформаційної, 

управлінської, комунікативної, розвивальної і виховної функцій, функцій 

диференційованого та індивідуалізованого навчання. 

У структурі підручника з фізичної географії виділяють два основних 

компонента: текстовий та позатекстовий, які формують складний взаємопов’язаний 

комплекс, що забезпечує формування самостійних вмінь учнів. 

Побудова підручника як змістової моделі процесу навчання є однією з 

пріоритетних вимог-тенденцій щодо його створення. Для учнів він має стати 

засобом організації діяльності, який забезпечує повноцінне засвоєння матеріалу. 

Отже, слід визначити перше завдання, яке стоїть перед підручником географії – він 

має нести виразні ознаки певних педагогічних технологій. Тож він має давати 

вчителеві переконливий взірець добротних технологій навчання і розвитку [136]. 

Вимоги до підручника визначаються його основним призначенням, яке 

безпосередньо пов'язане з актуальними цілями сучасної освіти. З одного боку, 

підручник розглядається як найважливіше джерело знань, у якому в доступній 

формі формулюються і розкриваються основні наукові поняття та уявлення, що 

передбачені програмою, фіксуються освітні стандарти. З іншого боку, підручник − 

це важливий засіб навчання. Саме через нього здійснюється організація процесу 

засвоєння змісту, не лише в пізнавальному аспекті, а й з точки зору розвитку 

самостійності, творчої діяльності, емоційно-ціннісного ставлення [62]. 
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Підручник з географії – важливе джерело знань не тільки з цього предмета, 

але і з суміжних. Зміст його охоплює багато знань: біологічних, хімічних, фізичних, 

історичних, математичних, соціальних, економічних. Тому апріорі підручник з 

географії має переваги перед іншими підручниками. 

Значна роль у роботі з підручником належить учителю. Він навчає учнів 

самостійно розбиратися у географічному матеріалі, відбирати його, виділяти 

головне [137]. 

Потенціал сучасного підручника з географії для здійснення учнями 

самостійної навчальної діяльності має передбачати доступне змістове наповнення та 

наявність прийомів для здійснення ефективної самостійної роботи. Сюди слід 

віднести: 

 поради та настанови для учнів щодо того, як працювати з підручником; 

використовувати його текстовий компонент, рубрики, які допомагають 

орієнтуватися у змісті, визначають послідовність і види навчальної діяльності; як 

послуговуватися алгоритмами щодо виконання певних операцій і дій, вміщення 

пам’яток, інструкцій; 

 наявність завдань для самоконтролю, зразків виконання завдань різних типів; 

ілюстрацій, карт, узагальнюючих таблиць, схем, термінологічного словника, 

предметного покажчика, що сприяють кращому засвоєнню знань та формуванню 

вмінь тощо; 

 перелік навчальних досягнень, що дає учневі можливість ознайомитися з 

основними вимогами до знань і вмінь, які потрібно буде досягти в ході опрацювання 

матеріалу підручника. 

Для успішного формування вмінь самостійної роботи, навичок до самоосвіти 

матеріал підручника з фізичної географії має мати практичне спрямування, 

розвивати у школярів творчі здібності – здатність використовувати здобуті знання у 

нових ситуаціях. Ці завдання вирішують наступні особливості нових навчальних 

видань: 
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 доступність текстового наповнення, його системність та комплексність у 

відтворенні географічної картини світу з врахуванням психолого-педагогічних 

вікових та індивідуальних особливостей учнів основної школи; 

 інтерактивність – подання матеріалу у формі діалогу, що сприяє вільній 

атмосфері навчальної діяльності; 

 якісний та продуманий ілюстративний матеріал, що допомагає візуалізувати 

геопросторові об’єкти та явища, поглиблює знання учнів та передбачає наявність 

запитань та завдань для засвоєння; 

 мотиваційна складова, що спрямована на розвиток пізнавальних інтересів 

учнів, та включає: блоки для вивчення основних тем з короткою інформацією про 

знання та вміння, які отримають учні у процесі вивчення теми; цікаві географічні 

факти викладені у рубриках; проблемно-пошукові завдання; теми та алгоритми 

цікавих географічних досліджень; 

 різноманітність завдань та вправ, що є основою диференційованого 

навчання та спрямовані на розвиток вмінь вчитися; 

 поради, орієнтири для ефективного використання компонентів засобу 

навчання, зразки та алгоритми виконання робіт. 

Другою складовою організаційно-педагогічних умов є формування вмінь 

самостійної роботи в процесі навчання, що поєднує діяльність вчителя географії – 

навчання та діяльність школярів – учіння. Процес навчання визначають як 

«двосторонні процес взаємопов’язаних діяльностей учителя і учня, спрямований на 

оволодіння ними системою знань з основ наук, вмінь і навичок їх практичного 

застосування, розвиток творчих здібностей учнів [45]. 

Ключовою складовою змісту географічної освіти, на якій базується 

навчальний процес є урок. Учитель організовує самостійну діяльність учнів з 

навчальною книгою та окремими її складовими на різних етапах уроку (на етапі 

підготовки до сприйняття нового матеріалу,під час його опрацювання, на етапі 

закріплення вивченого) та в позаурочний час. Формування вмінь самостійної роботи 

учнів з підручником фізичної географії, охоплюючи весь навчально-виховний 

процес, починається на уроці та продовжується вдома. 
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Відповідно до дидактичної цілі, якої вчитель намагається досягти на 

конкретному етапі уроку, доцільно використовувати різні види самостійної роботи з 

підручником: 

1) для мотивації та активізації навчальної діяльності: вирішення проблемних 

питань, ігрові прийоми роботи з підручником; 

2) з метою засвоєння нового теоретичного матеріалу: читання тексту, 

формулювання його головної думки, визначення ключових понять та термінів, 

складання плану, тез, згортання географічної інформації під час конспектування 

змісту теми; 

3) для осмислення причинно-наслідкових зв’язків: створення графічно-

знакових моделей, заповнення таблиць; 

4) з метою закріплення отриманих знань та подальшого формування вмінь і 

навичок їх використання – робота з методичним апаратом підручника (системою 

запитань і завдань, апаратом організації засвоєння)). 

Основною позаурочною формою навчального процесу є домашня робота 

учнів. Підготовка учителя до організації самостійної роботи учнів з підручником 

була б не повною, якщо не відпрацьовувалися прийоми надання домашнього 

завдання. Основною метою домашнього завдання є удосконалення вмінь, навичок 

роботи з навчальною книгою, навичок самостійного здобуття знань, розвитку 

прийомів логічного мислення. Без виконання домашнього завдання навчальна 

інтелектуальна діяльність учнів буде малоефективна. Саме домашня робота з 

навчальною книгою допомагає учням з’ясувати все те, що відбувалось на уроці 

(закріпити, поглибити, осмислити), разом з тим учень набуває та вдосконалює 

особистісні якості – ретельність, активність, точність, відповідальність, 

самостійність, ініціативу. Робота учнів з підручником удома спрямовується 

вчителем не на дублювання того, що було на уроці, а є продовженням оволодіння 

знаннями та набуття навичок [47]. Управління самостійною роботою учнів вдома 

здійснюється під опосередкованим керівництво вчителя географії, за його 

інструкціями.  
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Третьою складовою організаційно-педагогічних умов є застосування різних 

форм навчання. Вони визначають зовнішню сторону взаємодії учасників процесу 

навчання. За формою організації виділяють самостійну роботу:  

1) фронтальну (всі учні виконують одне завдання);  

2) групову (учні розділені на групи для виконання навчального заняття);  

3) парну;  

4) індивідуальну (кожен учень виконує окреме завдання).  

Вибір форми організації навчальної діяльності, що спрямована на формування 

вмінь самостійної роботи учнів з підручником фізичної географії залежить від мети, 

об’єму та складності завдань, рівня сформованості прийомів самостійної діяльності 

та індивідуальних особливостей кожного підлітка. 

Поняття «самостійна робота» учнів у сучасній дидактиці обов'язково 

співвідноситься з організаційною роллю вчителя. Керівні функції педагога при такій 

організації навчання стають складнішими і вимагають більш високої майстерності. 

Самостійна робота організовується як виконання певних завдань, над якими учні 

працюють без безпосередньої участі вчителя. Тому четвертою складовою 

організаційно-педагогічних умов ми визначаємо методичне керівництво педагога 

самостійною роботою учнів. 

Учителю необхідно вводити в освітній процес навчання школярів 

різноманітним методам і прийомам самостійної роботи, складати завдання з 

поступовим наростанням ступеня самостійності, інструктувати, консультувати 

учнів, привчати їх до самоконтролю, вивчати їх розвиток з урахуванням 

індивідуальності кожного, а також виховувати у них активність, самостійність і 

ініціативність як риси їх особистості [60]. 

На основі аналізу науково-педагогічних джерел можливо обґрунтувати, що 

формування вмінь самостійної роботи учнів основної школи з підручником фізичної 

географії буде ефективним, якщо педагог враховує наступні психолого-педагогічні 

умови: 

1) створення пізнавальних труднощів навчання; 

2) створення ситуації «радість успіху»; 
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3) формування позитивного мотиваційного підгрунтя. 

Однією із важливих умов виникнення пізнавального інтересу, стимулом до 

діяльності є створення пізнавальних труднощів навчання та їх подолання. Але 

трудність навчального матеріалу і навчального завдання призводить до підвищення 

інтересу тільки тоді, коли вона для учня посильна, переборна, тобто є такою, що він 

в змозі самостійно її подолати, інакше інтерес швидко знижується [105]. 

Створення пізнавальних труднощів є вихідним положенням проблемного 

навчання. На зв'язок проблемного навчання з розвитком самостійних вмінь учнів 

вказують дослідження багатьох вчених [81, 188]. 

Проблемне навчання географії полягає у формуванні географічних 

компетенцій учнів на основі застосуванні певних методів такого навчання, відбору 

відповідного навчального матеріалу, послідовної постановки перед школярем 

проблемних ситуацій і організації адекватного розв’язання поставлених проблем 

[157]. 

Наступною складовою психолого-педагогічних умов формування вмінь 

самостійної роботи учнів з підручником у рамках нашого дослідження є створення 

ситуації «радість успіху», що є одним із найважливіших компонентів особистісно-

зорієнтованого навчання. 

Головна мета діяльності вчителя полягає у тому, щоб кожен школяр був 

успішним, усвідомлював власну компетентність, впевненість у своїх здібностях, 

відчував радість у здоланні труднощів. Технологія «створення ситуації успіху» є 

джерелом внутрішніх стимулів особистості до отримання знань, удосконалення, яке 

продукує енергію для подолання пізнавальних труднощів навчання. Вона включає 

створення різноманітних видів радості, впровадження прийомів, за допомогою яких 

здійснюється педагогічний вплив на різні категорії учнів. 

Ситуація успіху − це цілеспрямований, спеціально організований комплекс 

умов, що дозволяє учневі досягти значних результатів у діяльності, які 

супроводжуються позитивними емоційними, психологічними переживаннями [83]. 
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О. Пєхота визначає ситуацію успіху як «суб’єктивний психічний стан 

задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця 

явища» [143]. 

Організація ситуації успіху буде результативною за умови співпраці між 

вчителем та учнями, що базується на порозумінні та довірі. Співробітництво 

дозволяє актуалізувати самостійну діяльність учнів, створити емоційний підйом, 

підвищити мотивацію до успіху. 

Схарактеризуємо наступний компонент психолого-педагогічних умов – 

формування позитивного мотиваційного підґрунтя пізнавальної самостійності 

школярів. 

Мотивацію визначають як систему мотивів або стимулів, яка спонукає людину 

до конкретних форм діяльності або поведінки [45, с. 217]. Це елемент процесу 

навчання, результатом якого є навчальна діяльність, яка набуває для тих, хто 

навчається, конкретного змісту. При цьому формується стійкий інтерес до неї, і 

зовнішні задані цілі перетворюються у внутрішні потреби особистості [72]. 

Мотивація навчання географії – це система зовнішніх спонукань, яка 

застосовується вчителем у процесі навчання, зумовлює пізнавальну активність учнів 

і визначає її спрямованість на формування географічних компетенцій школярів. 

Мотиваційний чинник постає одним з найважливіших аспектів проблеми 

самостійної роботи учнів основної школи. У середньому шкільному віці розумова 

активність поєднується зі зростаючою самостійністю, відбувається оволодіння 

самостійними формами навчальної діяльності, способами взаємодій з іншими 

суб’єктами процесу навчання [128]. У підлітка зміцнюються пізнавальні мотиви, 

інтерес до нових знань. Прагнення до самостійності викликає негативне ставлення 

до передачі знань у готовому вигляді, використання репродуктивних методів 

навчальної діяльності. 

Розглянувши організаційно-педагогічні та психолого-педагогічні умови 

ефективного формування умінь самостійної роботи, необхідно визначити комплекс 

методичних умов. Це сукупність обставин, можливостей та вимог освітнього процесу, 
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що є результатом відбору та впровадження методів навчання, спрямованих на досягнення 

мети формування умінь самостійної роботи учнів з підручником фізичної географії. 

У рамках нашого дослідження було визначено наступні складові методичних умов: 

1) складання алгоритмічних прописів послідовних дій; 

2) розробка рекомендацій для роботи з електронним підручником; 

3) застосування завдань на згортання інформації; 

4) застосування проблемних питань; 

5) застосування завдань з елементами гри. 

Однією з найважливіших методичних умов формування культури розумової 

праці та вмінь самостійної роботи, що активізує процесуальну сторону навчання є 

використання алгоритмів у роботі з підручником фізичної географії. Адже 

алгоритми допомагають не лише ефективно засвоювати географічні факти, а й 

зорієнтовують школяра на опанування необхідними навичками, вміннями здобуття 

та використання інформації у різних практичних ситуаціях. 

Алгоритмічні прописи – це вказівки послідовних дій у роботі з підручником, 

виконання яких призводить до вирішення поставленої задачі, досягнення мети. 

Впровадження алгоритмів надає можливість учневі планувати навчальну діяльність 

у зручній для нього траєкторії, усвідомлювати застосування своїх зусиль, 

необхідних для успішного виконання навчальних завдань. 

У алгоритмах прописана послідовність дій з окремими компонентами 

підручника та з декількома одночасно, які учень виконує індивідуально. Існують 

різні способи запису алгоритмів: у вигляді тексту – інструкцій; блок-схем 

(графічного зображення логічного ланцюжка дій); програм (призначені для 

виконання на комп’ютері). 

Алгоритми використовують і в роботі з електронними підручниками, які для 

педагогів та учнів постають новою освітньою реальністю. Розвиток інформаційних 

технологій підвищує якість сприйняття та засвоєння знань, розширює можливості 

узагальнення й аналізу, сприяє формуванню вмінь самостійної роботи. Вони 

відкривають можливість поглибленого та індивідуалізованого вивчення предмету. 

Виконують роль репетитора, включаючи необмежену кількість підказок, інструкцій, 
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повторень з наявністю умов самостійної оцінки рівня набутих знань на різних 

етапах роботи. 

Структурні компоненти електронного підручника фізичної географії мають 

низку характеристик, які сприяють розвитку самостійних пізнавальних вмінь учнів. 

Теми програмованого матеріалу мають текст з аудіо- та відео- фрагментами, 

галереєю ілюстрацій, графічно-знаковими моделями, картами, додатковими 

матеріалами, що доповнюють та сприяють ефективному засвоєнню інформації. Різні 

форми подання матеріалу (вплив на зорову, слухову та емоційну пам’ять) сприяють 

кращому запам’ятовуванню географічної інформації. 

Важливою складовою роботи з електронним засобом навчання є наявність так 

званих «тренажерів», що використовуються для відпрацювання пройденого 

матеріалу, самоконтролю та заповнення прогалин. Серед завдань, які необхідно 

використовувати для самостійної роботи з електронним підручником: тестові 

завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей із запропонованих 

варіантів; завдання на встановлення відповідностей для систематизації географічної 

інформації на основі запропонованого контексту; впорядкування – встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків; завдання відкритої форми (наприклад заповнення 

пропусків, відповіді на запитання). 

Дидактичним аспектом використання електронного підручника є наявність 

вмонтованого журналу для моніторингу результатів виконання завдань, адже 

самостійна робота учня має контролюватися вчителем. Крім того електронна версія 

підручника має давати можливість створювати закладки, робити помітки, змінювати 

шрифти, масштаб зображень. 

Учителю географії потрібно якомога ефективніше продумувати процес 

самостійної роботи учнів з цим засобом навчання. Зрозуміло, що вміння працювати 

з підручником не приходить до школярів саме по собі, йому треба систематично 

навчати, використовуючи систему рекомендацій та вказівок.  

Використання рекомендацій у роботі з електронним підручником географії є 

запорукою оволодіння школярами індивідуальними стратегіями самонавчання, 

формування в них методичного підходу до вибору і використання можливостей 
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компонентів інформаційно-комунікативних технологій з метою постійного 

оновлення та удосконалення знань, вмінь та навичок. Все це можна визначити і 

скорегувати, якщо школярі розглядатимуть електронний підручник як засіб 

розвитку власних пізнавальних можливостей. 

Основною ознакою сформованості культури читання є здатність 

структурувати інформацію. Не наскільки важливо прочитати якомога більше тексту, 

важливіше якісно опрацювати та зрозуміти його. 

Розвиток операцій аналізу, синтезу, узагальнення здійснюється у процесі 

згортання прочитаного. Роблячи виписки окремих понять, фактів, визначень, 

різноманітних даних учень краще засвоює найважливіші географічні відомості, 

встановлює причинно-наслідкові зв’язки. 

Використання прийомів графічної організації матеріалу – згортання 

інформації – є запорукою та необхідною умовою успішного формування вмінь 

самостійної роботи з підручником фізичної географії. Прийомами смислового 

згортання змісту тексту є його оптимізація шляхом створення кластерів-схем, плану, 

тез, конспекту, оформлення таблиць, різноманітних моделей, висновків та інше. 

Зупинимося на наступній умові, що сприяє ефективному формуванню вмінь 

самостійної роботи школярів з підручником фізичної географії, – використання 

проблемних питань. Вони вимагають від учнів прояву самостійності та творчості у 

здобутті нової географічної інформації, адже на них не можна відповісти по аналогії 

за наявним зразком. 

Одним із найважливіших стимулів внутрішньої мотивації до самонавчання є 

впровадження прийомів проблемності. Проблемне навчання пояснюють як 

дидактичну систему, що базується на закономірностях креативного, творчого 

освоєння знань і набуття вмінь подібного до наукового дослідження. Воно є 

гарантією успіху в оволодінні географічним матеріалом, та формуванні вмінь 

самостійної роботи. 

За О. Топузовим проблемність – це загальнодидактичний принцип, його 

застосування відповідає природі пізнавальних потреб учня, що відображають 
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психічну і практичну готовність учня до пізнання і є важливим стимулюючим 

фактором учіння [177]. 

Серед завдань, які вирішує проблемність в організації навчання географії є: 

оволодіння школярем навчальним матеріалом, загальнонавчальними, предметними 

навичками та вміннями; формування інтелектуальних вмінь, розвиток активності та 

пізнавальної самостійності тощо [Там же]. 

Творчою формою здійснення навчання географії є використання навчальних 

ігор та різних ігрових прийомів, які дозволяють активізувати самостійну роботу 

учнів у процесі роботи з книгою. Ігри не тільки сприяють кращому 

запам’ятовуванню матеріалу та формуванню вмінь, але й викликають інтерес до 

навчання. Вони є тим методом навчання, що вчить учня діяти самостійно за 

певними нормами, бути уважним, проявляти наполегливість та терпіння, досягати 

успіху. 

Гра – це самостійна діяльність, у якій учні, разом з тим, вчаться взаємодіяти в 

колективі. Вона розвиває та вчить самостійно вирішувати поставлені завдання, 

знаходити найкращий спосіб здійснення задуманого. Змінюються мотиви навчання: 

так, наявні знання, вміння та навички є запорукою успіху учня у певний конкретний 

момент, а не в невизначеному майбутньому, а це наближує навчання до реалій 

життя, показує як засвоєне можна втілити в практику, використати. Для вчителя 

результат гри завжди є показником рівня успішності учнів у засвоєнні знань чи в їх 

використанні. 

Дидактичні ігри активізують пізнавальну діяльність учнів, допомагають здолати 

труднощі в оволодінні географічним матеріалом. Вони розвивають сенсорні орієнтації 

учнів, спостережливість, увагу, пам'ять, мислення, мову, вміння. Мають важливе значення 

для морального виховання, сприяючи розвитку цілеспрямованості, витримки, 

самостійності, вироблення вміння діяти згідно з певними нормами [45, с. 89]. 

Ігрові форми навчання впливають на емоційну і вольову сферу учнів, 

сприяють формуванню досвіду діалогічного спілкування. Головною ознакою 

активності методу навчання є висока розумова діяльність учнів, яка визначається: 

швидкістю і логікою мислення. Тривалою продуктивною роботою в заданому 
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режимі; самостійним прийняттям рішення; взаємодією учнів і вчителя за допомогою 

прямих і зворотних зв’язків тощо [99].  

Процес гри підпорядковується вирішенню дидактичного завдання поєднання 

навчальної мети та ігрової форми,стимулює опанування матеріалом у невимушеній формі. 

Дотримання правил гри зобов’язує учнів самостійно виконувати дії за планом, 

здійснювати самоконтроль, разом з тим у них формується критерій оцінки своєї діяльності 

та діяльності оточуючих. 

Дидактична гра є специфічною творчою формою навчання географії, ознаками якої 

є: моделювання навчальних ситуацій, співпраця учасників гри, спільна ціль, колективне 

прийняття рішень, наявність системи індивідуального і колективного оцінювання, 

розподіл ролей між учасниками гри. Основними складовими дидактичної гри є її мета, 

правила, засоби забезпечення (підручник, роздаткові матеріали, мультимедіа), 

пізнавальний зміст гри (навчальні завдання), ігрові дії, результат гри, оцінювання 

діяльності учнів. 

Виокремлення та створення перелічених умов необхідне для вдалого 

розв’язання завдань щодо формування вмінь самостійної роботи школярів з 

підручником фізичної географії. 

Організаційна складова моделі формування досліджуваних вмінь пов’язана з 

виділенням складових вмінь самостійної роботи з підручником; характеристикою 

методичних засад, що допомагають налагодити процес ефективного засвоєння 

географічних знань та формування предметних вмінь за допомогою спеціально 

організованої самостійної роботи учнів з підручником; створенням системи завдань 

для самостійної роботи з навчальною книгою, пошуком можливості впровадження 

методичної системи формування вмінь в навчальний процес. 

Вміння самостійної роботи з підручником фізичної географії інтегрує в собі 

здатність учнів самостійно використовувати його текстовий та позатекстовий 

компоненти (апарат орієнтування, ілюстративний матеріал, методичний апарат) у 

навчальній діяльності. 

Методика формування досліджуваних вмінь охоплює визначені методичні, 

умови, форми, методи і прийоми, способи контролю та самоконтролю самостійної 
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діяльності учня з підручником. Попередньо було схарактеризовано головні 

методичні умови формування вмінь самостійної роботи з підручником: алгоритмічні 

прописи послідовних дій; рекомендації для роботи з електронним підручником; 

завдання на згортуваність інформації; проблемні питання; завдання з елементами 

гри. 

Для того щоб ефективно втілити визначені методичні 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 діяльності з навчальною книгою; контролювати 

самостійну діяльність учнів та стимулювати їх самооцінку. 

Результативна складова передбачає визначення дієвості спільної праці 

педагога й учнів, сформованості вмінь самостійної роботи з підручником. Для 

оцінки сформованості вмінь самостійної роботи з підручником географії учнів 6-8 

класів нами були розроблені критерії: 

1) якість та усвідомленість виконання дій та операцій під час самостійної 

роботи з кожним структурним компонентом навчальної книги (текстовим та 

позатекстовим): 

- здатність генералізувати, що включає: правильне та логічне формулювання 

головної думки, узагальнення, визначення ключових понять та термінів, точність 

вживання географічної термінології, повне розкриття причинно-наслідкових 

зв’язків, тощо; 

- здатність складати план, орієнтуватися у змісті параграфу, складати тези; 

- акуратність та точність створення графічно-знакових моделей (таблиці, 

опорні схеми, графіки, що наочно в логічній послідовності відображають текстовий 

матеріал, смислові взаємозв’язки між поняттями з грамотним використанням 

опорних слів та словосполучень, символів); 
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- здатність переказувати (логічність і доказовість викладу географічної 

інформації тексту за самостійно складеним планом, аналіз географічних процесів та 

явищ, надання характеристики географічним об’єктам, що описуються); 

- здатність ставити запитання та знаходити на них відповіді у тексті; 

- здатність працювати з ілюстративним матеріалом; 

- здатність працювати з методичним апаратом (системою запитань і завдань, 

апаратом організації засвоєння); 

-  здатність працювати із апаратом орієнтування (розрізнення елементів 

підручника та їх використання); 

2) самоорганізація навчальної праці (самостійність, швидкість виконання, 

вирішення навчальних завдань). 

На основі критеріїв потрібно визначити рівні сформованості вмінь самостійної 

роботи учнів з підручником. Досліджуючи питання організації самостійної 

пізнавальної діяльності учнів основної школи у процесі вивчення фізичної географії 

Г. Ламекіна виділяє наступні рівні самостійної пізнавальної діяльності учнів: 

1) репродуктивний: усвідомлене заучування теорії та відтворення зразка 

розумової чи практичної дії під керівництвом учителя; 

2) частково-пошуковий (перехідний): перехід від дій за зразком до пошуку 

нових способів самостійної діяльності, від виконання послідовних навчальних дій 

до розв’язування проблемних завдань за допомогою ззовні; 

3) продуктивний: учень самостійно застосовує відомі знання в інших умовах, 

демонструє самостійний пошук способів дій в умовах проблемних ситуацій; 

4) творчий: вищий рівень розвитку самостійної пізнавальної діяльності, який 

характеризується прагненням до знань, готовністю до самостійного творення 

нового. При цьому використовуються оригінальні ідеї, способи розв’язання 

самостійно поставлених завдань, проблем, заявляються винаходи, відкриття [117]. 

Спираючись на дослідження Г. Ламекіної, ми виділяємо чотири рівні 

сформованості вмінь самостійної роботи з підручником: почаковий, середній, 

достатній, високий. Аналіз складових, які входять до критеріїв сформованості, 

дозволив охарактеризувати рівні їх розвитку. 
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Початковий рівень передбачає фрагментарне володіння прийомами 

самостійної роботи з підручником. Учень виокремлює деякі особливості 

географічних об’єктів та явищ з використанням матеріалів підручника. Самостійну 

роботу виконує лише за безпосередньої участі та за інструкціями вчителя, не в 

повному обсязі, допускає грубі помилки. Дії учня мають копіювальних характер 

тому правильне виконання запропонованих завдань можливе лише за наявності 

зразка. 

Середній рівень – учень володіє вміннями самостійної роботи з підручником 

на репродуктивному рівні – відтворює способи діяльності за зразком, аналогією. 

Уміє працювати з текстом, апаратом орієнтування, ілюстративним матеріалом. 

Самостійну роботу школяр виконує за інструкціями вчителя. При виконанні завдань 

допускає помилки, неточності у формулюванні. Відповіді не послідовні, часом з 

порушенням логіки викладу. 

Достатній рівень – учень достатньо і вільно застосовує матеріали підручника 

для розв’язання навчальних завдань самостійно. Володіє інтегрованими прийомами 

зіставлення текстового та позатекстового компоненту підручника. Оперує 

основними географічними поняттями і термінами, відтворює їх зміст, описує 

причинно-наслідкові зв’язки, правильно відображає особливості географічних 

об’єктів та явищ у графічно-знакових моделях. Самостійні роботи виконує з 

незначною допомогою вчителя у повному обсязі, з достатнім поясненням, робить 

висновки. Відповіді логічні, складені за матеріалами підручника без зміни 

формулювань чи з наявністю незначних помилок. 

Високий рівень – учень вільно, на творчому рівні застосовує різні вміння 

самостійної роботи з компонентами підручника, вміє застосовувати ці способи 

діяльності в нових пізнавальних ситуаціях. Володіє системою предметних понять, 

вичерпно пояснює географічні закономірності та взаємозв’язки між об’єктами 

вивчення, вирішує проблемні завдання, робить висновки та узагальнення. 

Самостійні роботи виконує під опосередкованим керівництвом вчителя в повному 

обсязі, без суттєвих помилок. 
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2.2. Методика формування вмінь самостійної роботи з підручником учнів 

6-8 класів у шкільних курсах фізичної географії 

 

Інтенсифікувати навчальну діяльність учнів, покращити сприйняття, 

розуміння та засвоєння великих блоків матеріалу можливо за умови побудови 

індивідуальної стратегії самостійної роботи з навчальною книгою. Для вироблення 

вмінь самостійної роботи з підручником потрібно дотримуватися низки 

педагогічних умов. Так, мета виконання певного виду діяльності має бути 

зрозумілою та вмотивованою для учнів. Рівень складності завдань, що 

пропонуються для самостійної роботи з підручником, має бути посильним для 

виконання та стимулювати інформаційні потреби підлітків. 

Невдачі зазвичай викликають негативні емоції та небажання вирішувати 

навчальні завдання. Тому важливо створити, як передумову емоційної стабільності, 

«ситуацію успіху», що дозволяє впевнитися у власних силах та підвищити 

інформаційні потреби особистості. Крім того, результативності формування 

досліджуваних вмінь сприяє: систематичність та методичний супровід (підготовка 

до виконання завдань самостійної роботи шляхом впровадження рекомендацій, 

вказівок, алгоритмів); надання можливості вибору завдань різного рівня складності; 

контроль з боку вчителя в поєднанні із самоконтролем (підсумки виконаного 

дозволяють учням бачити власні досягнення). 

Завданням нашого дослідження була розробка методики формування вмінь 

самостійної роботи з підручником, що ґрунтується на педагогічних умовах, що 

описувалися раніше. Визначена сукупність умов підлягала експериментальному 

випробуванню. 

У комплексі педагогічних умов ми виділяли три підгрупи: організаційно-

педагогічні, психолого-педагогічні та методичні умови. Схарактеризуємо 

впровадження першої організаційно-педагогічної умови – використання потенціалу 

підручника фізичної географії для здійснення самостійної роботи. 

Щоб сформувати вміння самостійної діяльності у процесі педагогічної 

взаємодії, необхідно в першу чергу навчити школяра працювати з підручником, а в 
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подальшому проектувати ці вміння на роботу з будь-яким інформаційним джерелом. 

Вчитель географії має знати та вміло використовувати функціональні можливості 

цього основного засобу навчання для формування вмінь самостійної роботи учнів. 

Особливостями методики формування досліджуваних вмінь є підготовка 

педагога до ґрунтовного аналізу навчальної книги та використання її потенціалу для 

поетапного формування вмінь самостійної роботи. Підручник має бути 

орієнтований не на заучування інформації, він має стимулювати мотивацію до 

самостійної роботи, до творчого пошуку. Компоненти навчальної книги мають бути 

організовані не тільки зважаючи на особливості географії як наукової галузі, але й з 

врахуванням психологічних механізмів інтелектуального розвитку учня. 

О. Жосан зазначає, що важливою умовою підготовки учнів до самонавчання є 

доповнення предметно-центричного підходу у створенні навчальної книги 

психодидактичним підходом. Вимогами якого є: тематичний принцип 

структурування змісту; різнорівневість і диференційованість навчальних текстів; 

використання різних форм презентації навчального матеріалу; включення ігрових 

ситуацій, психологічних коментарів; орієнтація на розуміння фактів, ідей і теорій; 

сюжетна основа та діалогічний характер текстів, використання у них проблемних 

текстових ситуацій; індивідуалізація навчання засобами тексту; створення засобами 

тексту психологічно комфортного режиму розумової праці – такого типу навчання, 

який відповідає реальній побудові дитячого розуму, дозволяє кожному учневі 

обрати найкращу для нього форму навчальної інтелектуальної поведінки [63]. 

Важливими характеристиками підручника географії як психодидактичної 

системи є:  

- відповідність навчального матеріалу рівню пізнавального розвитку учнів; 

визначена форма подання навчального матеріалу (індуктивний чи дедуктивний 

виклад);  

- розподіл та виділення інформації за ступенем її важливості; наявність 

матеріалів, за допомогою яких учні освоюють способи діяльності (зразки виконання 

завдань, приклади застосування теоретичних знань на практиці);  
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- наявність різного виду та складності завдань, що спрямовані на формування, 

вдосконалення загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;  

- забезпечення регулярного повторення; наявність різноманітного наочного 

матеріалу для активізації уваги, сприйняття. 

Для ефективного формування умінь самостійної роботи до сучасної 

навчальної книги висувається низка психодидактичних вимог. Їх можна 

проаналізувати через основні функції, що має здійснювати підручник з фізичної 

географії як інтелектуальний самовчитель [30]. 

У рамках інформаційної функції засобами підручника необхідно забезпечити 

формування предметних географічних компетентностей: теоретичних знань, 

географічних умінь та навичок, ціннісних орієнтацій, ставлення до навколишнього 

світу. Вирішити це завдання можливо за умови системності подання навчального 

матеріалу. Конструкція змісту підручника має забезпечувати саме формування 

системи знань. Тексти мають бути збалансованими, логічно побудованими та легко 

«згортатися» за ключовими опорами. Форма подання емпіричних та теоретичних 

знань повинна мати пояснювальний характер. 

Навчальний матеріал має бути зрозумілим для засвоєння певною віковою 

групою учнів. Досягти цього можна шляхом підвищення доступності лексики 

текстового компонента, зменшення абстрактності викладу, використання 

ілюстративного матеріалу. Психологічні особливості школярів утруднюють 

сприйняття об’ємних текстів, інформація в яких подається індуктивним чи 

дедуктивним способом. Для того, щоб географічний матеріал успішно засвоювався 

текст має бути коротким, але у свою чергу давати точний та повний опис певної 

теми. Об’єм знань, що містить сучасний підручник має відображувати наукову 

інформацію узагальнено та заохочувати учнів до самостійної роботи з іншими 

географічними джерелами, до глибшого пізнання та вивчення об’єктів, процесів та 

явищ навколишньої дійсності. 

Беззаперечно, що для забезпечення засвоєння підручник має містити 

інструктивний матеріал, що скеровує навчально-пізнавальну діяльність школярів у 

правильному руслі та є основою розвитку їх самостійності. Функція організації 
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самостійної навчальної діяльності, на нашу думку, є головною функцією 

навчальної книги. ЇЇ форма і зміст має передавати методику навчальної діяльності, 

розкривати послідовність засвоєння матеріалу, надавати сценарій та створювати 

умови для формування найважливіших розумових операцій. 

Психодидактичними вимогами у межах управлінської функції підручника є: 

- використання засобів спрямування та стимулювання самостійної роботи 

учнів, що забезпечують постановку мети, планування послідовності роботи, 

прогнозування її результатів; 

- організація повторення матеріалу: вивчення нового має спиратися на 

засвоєний раніше досвід; 

- орієнтація на розвиток умінь міркувати, обґрунтовувати, доводити; 

- створення умов для дослідницької діяльності школярів, завдяки 

проблемному викладу, застосуванню різноманітних прийомів організації тексту 

(пояснення, коментарі, смислові опори), проблемних та творчих завдань; 

- конструкція навчальної книги має сприяти здійсненню самоконтролю та 

самокорекції сприйнятого та засвоєного географічного матеріалу. 

Одним із ключових завдань підручника є створення умов для розвитку 

психологічних можливостей школярів: їх інтелектуальних здібностей, мотиваційної 

сфери, особистісних якостей. Розвиваюча функція обумовлюється необхідністю 

розвитку творчих здібностей школярів, їх активності та потреби в пізнавальній 

діяльності. Ця функція реалізується за наявністю у підручнику рефлексивних та 

мотиваційних засобів. 

Рефлексивна складова направлена на осмислення пройденого матеріалу, аналіз 

його змісту, прийомів роботи, емоційно-ціннісного ставлення. Саме ці уміння 

забезпечують самовдосконалення особистості. Важливо, щоб школяр не тільки 

зрозумів зміст певної теми, але й зрозумів навчальну задачу, що перед ним постала, 

обдумав способи її вирішення та вмів обирати найраціональніші прийоми 

діяльності. 
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Особлива увага звертається також на наявність мотиваційної компоненти, яка 

виражається у різних засобах заохочення та стимулювання самостійної роботи з 

навчальною книгою. 

Важливою педагогічною умовою формування вмінь самостійної роботи з 

підручником є втілення в ньому комунікативної функції. Текст як співбесідник має 

звертатися до учня через елементи діалогу, питання, розгляд та пояснення 

альтернативних точок зору, спонукання до висловлювання власної думки стосовно 

певної проблеми, узагальнення та формулювання висновків. Активній взаємодії 

читача з навчальною книгою сприяє захоплюючий та зацікавлюючий виклад 

географічної інформації у тексті та використання різноманітного ілюстративного 

матеріалу. 

Підручник має не тільки транслювати предметні знання та вміння, але й 

формувати географічне бачення світу та емоційно-ціннісне ставлення до 

навколишнього середовища та діяльності людини в ньому. Матеріал має бути 

спрямований на виховання позитивних мотивів навчання, впливати на 

світосприйняття та почуття учня. Особливе значення у психодидактичному аспекті 

реалізації виховної функції відіграє гуманізація його змісту. Важливо подати 

інформацію таким чином, щоб вона поставала особистісно-значимою для школяра. 

Засобами підручника потрібно здійснювати диференційований підхід, який 

спрямований на врахування типових індивідуальний відмінностей учнів: здатності 

до навчальної діяльності, пізнавальної активності, організованості. Підручник має 

надавати змогу різним групам учнів використовувати різні навчальні матеріали в 

залежності від рівня їх підготовки та розвитку предметних умінь та навичок, 

зацікавленості в певній географічній інформації. Диференціація реалізується при 

виконанні учасниками навчального процесу різнорівневих завдань. Можливість 

виконання завдань за вибором стимулює до самореалізації. Дослідження вчених 

доводять, що навички самостійної роботи ефективніше формуються саме через 

диференціацію завдань з врахуванням індивідуальних особливостей учнів. Варто 

пам’ятати, що навчання має проходити на найвищому рівні пізнавальних 

можливостей школярів. В основі диференціації лежить не спрощення чи 
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полегшення змісту матеріалу, а пошук простішого шляху досягнення навчальної 

мети (через підготовчі питання, завдання, пояснення, які допомагають вирішити 

основні завдання). 

В організації самостійної роботи з підручником індивідуалізація передбачає 

врахування пізнавальних здібностей учнів та надання індивідуалізованої 

педагогічної допомоги для розвитку вихідних психологічних можливостей. 

Реалізація функції індивідуалізації засобами підручника має змінювати його 

структуру до форми індивідуальної траєкторії навчальної діяльності. Це складне 

завдання, адже потрібно вирішити проблему виявлення індивідуального досвіду та 

особливостей кожного учасника навчального процесу. На думку дослідників з 

метою індивідуалізації побудова підручника має набувати форму бесіди зі 

збільшенням питомої ваги проблемних прийомів організації тексту [48]. 

Потенціал сучасного підручника з географії для здійснення учнями 

самостійної навчальної діяльності має передбачати доступне змістове наповнення та 

наявність прийомів для здійснення ефективної самостійної роботи. Сюди слід 

віднести: 

 поради та настанови для учнів щодо того, як працювати з підручником; 

використовувати його текстовий компонент, рубрики, які допомагають 

орієнтуватися у змісті, визначають послідовність і види навчальної діяльності; як 

послуговуватися алгоритмами щодо виконання певних операцій і дій, вміщення 

пам’яток, інструкцій; 

 наявність завдань для самоконтролю, зразків виконання завдань різних типів; 

ілюстрацій, карт, узагальнюючих таблиць, схем, термінологічного словника, 

предметного покажчика, що сприяють кращому засвоєнню знань та формуванню 

умінь, тощо; 

 перелік навчальних досягнень, що дає учневі можливість ознайомитися з 

основними вимогами до знань і вмінь, які потрібно буде досягти в ході опрацювання 

матеріалу підручника; 

Учитель, спрямовуючи свої зусилля на поліпшення якості шкільної 

географічної освіти, має враховувати, що учневі потрібно обов`язково навчитися 
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правильно працювати з підручником самостійно. Тому педагог повинен створити 

відповідні умови для подолання протиріч, які об`єктивно виникають між 

підручником та учнем. Учитель має заздалегідь опрацювати підручник з метою 

ефективно організувати навчальний процес на уроці та спрямувати самостійну 

діяльність школярів з матеріалами підручника у процесі домашньої підготовки [88]. 

Вибір того чи іншого підручника залежить від учителя, від його методичного 

смаку. Але при роботі з будь-яким підручником важливо пам’ятати, що від того, 

наскільки гарно учні вміють працювати з книгою, засвоювати її зміст, залежить 

ефективність навчання. Кожний підручник, на наш погляд, має навчити учня 

вчитися. Він повинен допомагати кожному учню оволодівати раціональними 

прийомами навчальної діяльності [108]. 

Важливою організаційно-педагогічною умовою у нашому дослідженні є те, що 

формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання має 

здійснюватися системно під час урочного і позаурочного навчання школярів 

(виконання домашнього завдання). Аналіз методичних напрацювань з географії 

показує, що розроблено достатню кількість рекомендацій, які використовуються у 

процесі формування типових умінь роботи з книгою, які забезпечують засвоєння 

географічний знань. Проте не розкрито питання системного використання 

підручника для самостійної роботи на уроці та вдома. Це досить актуальна 

проблема, адже саме ця систематична діяльність є головним шляхом підготовки 

школярів до самоосвіти. 

На кожному з етапів уроку вчитель може створити пізнавальну задачу, 

проблемну ситуацію, яка буде спонукати учня до самостійної роботи з підручником. 

І тут не стільки важливою є організаційна сторона цієї роботи, як складової 

навчального процесу. Більше значення для розвитку самостійності має пізнавальний 

бік цієї діяльності. Важливо навчити школяра аналізувати поставлене завдання, 

шукати способи його рішення, планувати власну діяльність, виконувати її без 

допомоги вчителя та оцінювати результати. І надалі вже самостійно ставити перед 

собою пізнавальні цілі та досягати їх. 
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Поступовому розвитку самостійних умінь сприяють різноманітні види роботи 

з підручником, які вчитель географії має системно використовувати для досягнення 

дидактичних цілей різних етапів уроку. У розробці завдань для самостійної роботи з 

підручником на уроці для формування вмінь цієї діяльності вчитель має враховувати 

такі основні дидактичні вимоги: 

- система самостійних робіт з підручником має сприяти вирішенню 

дидактичних завдань уроку та відповідати принципам навчання географії; 

- у систему мають входити різноманітні види та форми самостійних робіт, які 

можна застосовувати на різних етапах уроку; 

- самостійна робота має бути цілеспрямованою, важливо, щоб учні чітко 

розуміли мету виконання завдань; 

- потрібно постійно мотивувати школярів, заохочувати їх до роботи з книгою; 

- об’єм та складність завдань має співвідноситься з пізнавальними 

можливостями учнів та часом відведеним на їх виконання; 

- послідовність виконання класних та домашніх самостійних робіт має бути 

логічною та опиратися на попередньо здобуті знання, уміння та навички. 

Розглянемо приклади видів самостійної роботи з навчальною книгою 

відповідно до різних етапів уроку географії за таблицею 2.1.  

Позаурочне навчання відіграє дуже важливу роль у формуванні вмінь 

самостійної роботи учнів. Виконання школярами домашньої роботи спрямоване на 

повторення, поглиблення, застосування на практиці вивченого на уроці матеріалу. 

Не менш важливим є й той аспект, що ця робота націлена на удосконалення навичок 

самостійно здобувати знання, використовуючи основний засіб навчання – 

підручник. Така систематична діяльність забезпечує ефективне засвоєння навичок 

пошуку, обробки та перетворення інформації для вирішення різноманітних проблем. 

Завдання, що вчитель відводить для самостійної роботи учнів вдома мають 

бути добре продуманими. За дидактичною метою вони можуть бути спрямовані на 

закріплення пройденого матеріалу, його поглиблення та систематизацію, тренування 

умінь та навичок, застосування здобутої інформації на практиці, вивчення нового 

матеріалу. 
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Таблиця 2.1 

Види самостійної роботи з навчальною книгою на різних етапах уроку географії 

Етап уроку Види самостійної роботи з підручником 

Мотивація навчальної 

діяльності та 

актуалізація опорних 

знань 

Попереднє читання, перегляд ілюстративного матеріалу, підготовка 

відповідей на питання, що вміщені перед текстом параграфа, робота 

з рубриками, що містять цікавий пізнавальний матеріал (наприклад 

рекорди, факти), виконання завдань, що розраховані на застосування 

учнями раніше здобутих знань та вмінь, вирішення проблемних 

завдань, що запропоновані вчителем, виконання завдань 

дидактичних ігор за матеріалами підручника 

Перевірка домашнього 

завдання 

Відповіді на запитання, що містить методичний апарат підручника, 

коментована презентація виконаних завдань (графічно-знакових 

моделей, таблиць, картосхем тощо), виступи з окремих питань за 

самостійно складеним планом, тезами, конспектом, виконання  

завдань з використанням компонентів навчальної книги 

Вивчення нового 

матеріалу 

Читання, виділення найголовнішої інформації, пошук відповідей на 

запитання вчителя або її підтвердження з посиланням на текст 

(«цитування»), згортання тексту за смисловими опорами (у вигляді 

ключових слів, плану, тез), створення графічно-знакових моделей, 

робота з позатекстовим компонентом (ілюстративним матеріалом, 

рубриками), вирішення проблемних завдань, вивчення нового 

матеріалу за умовами дидактичних ігор 

Закріплення вивченого Робота з методичним апаратом книги (розв’язання завдань за 

зразком (репродуктивні), виконання завдань, де відбувається 

перенесення здобутих знань у нові умови (продуктивні, творчі), 

складання конспекту, таблиць, схем, підготовка характеристик 

географічних об’єктів та явищ за матеріалами підручника, виконання 

завдань дидактичних ігор за матеріалами підручника 

 

Робота вдома приноситиме хороші результати, якщо система завдань, 

запропонована вчителем, буде побудована з врахуванням вікових особливостей та 

інтересів підлітків, їх індивідуальних якостей. Ця система має адаптуватися до 

різних учнів. Разом із загальними фронтальними завданнями для всього класу 
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потрібно використовувати індивідуалізований підхід, враховуючи особливості 

опанування навчальним матеріалом різними учнями. 

Завдання, що пропонуються вчителем географії повинні бути зрозумілими та 

мати необхідний інструктаж. Під час їх виконання учні мають чітко розуміти мету 

певної роботи, самостійно визначати шлях розв’язання проблеми, виконувати 

завдання за складеним планом, застосовувати алгоритми дій та оцінювати 

правильність виконаної роботи. Крім того, важливо пам’ятати, що досвід 

самостійності школяра можливо сформувати за умови надання вибору завдань за 

особливостями їх складності, кількості, хронометражу виконання, за методами 

оцінювання результатів діяльності, тощо. Виконання домашньої роботи має бути 

обов’язково перевірене педагогом. Доцільно застосовувати різні форми контролю 

(наприклад взаємоконтроль та самоперевірку). 

На нашу думку, саме позаурочна навчальна робота є основним ресурсом 

втілення індивідуальної освітньої траєкторії школяра. Домашня робота, розроблена 

з врахуванням інтересів та досвіду підлітка має найкращий потенціал для розвитку 

такої якості особистості як самостійність. Завдання вчителя – сформувати позитивне 

ставлення до самостійної навчальної діяльності як на уроці так і вдома та постійно її 

стимулювати. 

Наступним компонентом організаційно-педагогічних умов є використання 

вчителем географії різних форм навчання. На уроках доцільно комбіновано 

застосовувати такі форми організації навчальної діяльності, що спрямована на 

формування вмінь самостійної роботи з підручником: індивідуальну, групову 

фронтальну. У тому випадку, коли завдання є досить простим та орієнтоване на 

роботу з класом, воно надається фронтально і кожен виконує його самостійно. Для 

групової, парної та індивідуальної роботи вчитель має розробляти дидактичні 

матеріали для роботи з компонентами навчальної книги, що мають включати 

завдання різного рівня складності. 

Під індивідуальними самостійними роботами слід розуміти такі роботи, які 

передбачають виконання індивідуалізованих завдань за матеріалами підручника та 

виключають співпрацю учнів. Організація таких робіт викликає значні труднощі, 
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так як це потребує глибокого знання індивідуальних особливостей учнів і 

попередньої розробки відповідних завдань, розрахованих на кожного учасника 

навчального процесу. 

Найбільш відмінними ознаками фронтальної самостійної роботи з навчальною 

книгою є те, що: всі учні виконують загальне для всіх завдання, вчитель проводить 

загальний інструктаж для виконання завдання, використовуються загальні прийоми 

організації і керівництва діяльністю учнів. Головна перевага фронтальних робіт 

полягає в тому, що тут можливе колективне прагнення досягнення загальної цілі, 

вирішення єдиних задач, які спонукають учнів до співпраці. Проміжні та кінцеві 

результати самостійної діяльності можуть успішно обговорюватися всіма учнями, 

піддаватися взаємному контролю. Це чинить значний вплив на якість знань, 

стимулює пізнавальний інтерес і активність учнів. 

Групова форма організації самостійної роботи поглиблює освітню та виховну 

функцію самостійної роботи, так як створює сприятливі умови для взаємного 

збагачення учнів, для їх активного спілкування, поглиблює досвід колективної 

пізнавальної діяльності. Самостійна робота успішно вирішує задачі розвиваючого 

навчання, що проявляється: в активній позиції кожного члена групи, в 

самостійності, в розвитку взаємоконтролю і самоконтролю, у вдосконаленні 

мовленнєвої діяльності підлітків [61]. 

Останнім компонентом організаційно-педагогічних умов керівництво вчителя 

самостійною роботою учнів. 

Самостійна робота організовується як виконання певних завдань, над якими 

учні працюють без безпосередньої участі вчителя. Так, Л. Жарова зазначає, що 

педагог організовує процес самостійної роботи, керує ним у відповідності до 

завдань та інструкцій, стимулює позитивні мотиви, самоуправління, творчість 

підлітків. Саме на це й аспект у визначенні поняття «самостійна робота» 

наголошують більшість дослідників та характеризують її як: 

 діяльність школярів, яка визначається завданням учителя і виконується 

школярем при максимальній напрузі сил на основі набутих знань, вмінь і навичок 

без безпосередньої допомоги вчителя (М. Данілов, Б. Єсипов [53, с. 83]); 
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 активну навчально-пізнавальну діяльність молодих людей, яка проводиться 

індивідуально чи у групах, на заняттях або вдома, за завданням педагога та за його 

методичними вказівками, але без його безпосередньої участі. У цьому значенні вона 

охоплює різні форми й методи навчання (окрім методів усного викладу матеріалу, 

коли домінуючою діяльністю суб’єктів навчання є сприйняття на слух мови 

педагога) (І. Харламов [184]). 

Управління системою самостійних робіт з підручником забезпечує 

оптимізацію процесу формування та удосконалення вмінь роботи з цим засобом 

навчання. Вчитель виконує роль помічника, в залежності від ступеня його допомоги 

учні проявляють той чи інший рівень самостійності. Засоби та способи впливу, які 

застосовуються з ціллю управління самостійною роботою підлітків мають бути 

особистісно-орієнтованими та мати дидактичне обґрунтування. Завдання педагога 

навчити учасників навчального процесу регулювати власну діяльність самостійно, 

що можна здійснити поетапно. Спочатку потрібно роз’яснити мету контролю, щоб 

учні належно сприйняли його, навчити спостерігати та оцінювати діяльність інших, 

а надалі здійснювати самоспостереження за власною роботою та самоконтроль. 

Правильне методичне керівництво самостійною роботою забезпечує активну 

діяльність підлітка – із об’єкта управління він поступово перетворюється в суб’єкт. 

Воно включає такі послідовні компоненти, як: визначення мети діяльності та її 

спрямованості на формування певних умінь самостійної роботи з компонентами 

підручника; формулювання завдань та ознайомлення з ними школярів; мотивація, 

забезпечення раціонального шляху виконання завдань; спостереження за діяльністю 

учнів, надання порад; контроль результатів, їх аналіз та корекція допущених 

помилок. 

Контроль може мати авторитарні риси, коли учні діють за чітко визначеними 

алгоритмами, які їм запропоновані. Та бути більш гнучким, творчим, у тому разі, 

коли педагог ознайомлює із метою, умовами та способами виконання завдань, а 

школярі самостійно визначають послідовність дій для досягнення необхідного 

результату. 
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Схарактеризувавши особливості впровадження організаційно-педагогічних 

умов, розглянемо способи втілення визначених нами психолого-педагогічних умов: 

створення пізнавальних труднощів навчання, ситуація «радість успіху» та 

мотивація. 

Важливим чинником ефективності процесу формування вмінь самостійної роботи з 

підручником фізичної географії в учнів основної школи є активізація їх навчально-

пізнавальної діяльності. Активність постає однією із найважливіших рис особистості 

та її діяльності. Вона проявляється в готовності школяра виконувати навчальні 

завдання, ініціативності, наполегливості у досягненні цілей, прагненні до 

самостійності. 

Проблема підвищення рівня навчально-пізнавальної активності не є новою у 

педагогічній практиці і зокрема у сфері підручникотворення. Перешкодою у 

діяльності вчителя географії з організації самостійної роботи учнів є те, що 

навчальні видання не в повній мірі дозволяють розвивати пізнавальну активність 

школяра. Навчальний матеріал найчастіше подається у готовому вигляді, у формі, 

що не потребує розумового та емоційного напруження під час засвоєння і тому його 

вивчення зводиться до репродуктивної діяльності та швидко забувається. 

Пізнавальна активність передбачає діяльнісний стан особистості, який 

характеризується прагненням до навчання, розумового напруження і прояву 

вольових зусиль у процесі оволодіння знаннями [99]. 

Як свідчить аналіз науково-методичної літератури, активізації самостійної 

діяльності школярів сприяє проблемний та дослідницький характер роботи з 

підручником, який потребує організації змісту сучасного підручника фізичної 

географії на засадах особистісно-зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного 

підходів. 

Зацікавленість у здійсненні певної діяльності проявляється лише в умовах 

постійного інтелектуального напруження. Навчальний матеріал, що подається у 

готовому для засвоєння вигляді сухого фактажу, не вимагає такого напруження, не 

стимулює допитливість. 
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Автори сучасного підручника дидактики географії доводять, що проблемну 

технологію доцільно впроваджувати для формування географічних компетенцій у 

всіх класах і передусім в курсах фізичної географії [157]. 

Використання у навчальному процесі підручників з проблемним викладом 

інформації, проблемними питаннями та завданнями сприяє підвищенню 

пізнавальної активності учнів, свідомому опануванню знаннями. Крім того 

з’являється можливість засвоїти алгоритм вирішення проблемних ситуацій, 

аналізувати надані факти та реалізовувати ці способи діяльності для самостійних 

досліджень. Відсутність у підручниках географії проблемних питань не дає 

можливості учневі закріпити здобуті знання, навчитися застосовувати їх у життєвій 

практиці, переносити в інші навчальні ситуації.  

Проблемну ситуацію визначають як особливий психічний стан учня, який 

характеризується інтелектуальним або духовним утрудненням під час взаємодії 

суб’єкта і об’єкта навчання і прагненням розв’язати пізнавальні суперечності [174]. 

В умовах підвищення якості навчання фізичної географії організація 

проблемного навчання розглядається як один із найдієвіших способів розвитку 

пізнавальної активності, самостійності та творчих задатків учня. Ми вважаємо, що 

створення пізнавальних труднощів навчання у формі проблемних ситуацій є 

ефективним засобом формування вмінь самостійної роботи з підручником фізичної 

географії. 

Найбільш ефективними для формування вмінь самостійної роботи учнів є 

використання наступних типів проблемних ситуацій [129]: 

1) перший тип виникає коли суб’єкт навчання намагається застосувати наявні 

географічні знання, вміння та навички у нових ситуаціях та відчуває нестачу 

накопиченого досвіду; 

2) другий тип проблемних ситуацій виникає при необхідності застосувати 

наявний багаж знань у практичному спрямуванні; 

3) третій тип проблемних ситуацій ґрунтується на протиріччі між можливим 

теоретичним способом її вирішення і неможливістю практичного втілення даного 

способу; 
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4) у четвертому типі проблемна ситуація виникає коли постає протиріччя між 

результатом практичного вирішення певної задачі і відсутністю у школяра 

географічної інформації для теоретичного обґрунтування такого результату. 

Повний цикл розумових операцій від виникнення проблемної ситуації до 

вирішення проблеми має декілька етапів: виникнення проблемної ситуації, 

усвідомлення сутності пізнавальних труднощів і постановка проблеми, знаходження 

способу вирішення шляхом здогадки або висунення припущень і обґрунтування 

гіпотези, доведення гіпотези, перевірка правильності вирішення проблеми. 

Пізнавальна діяльність учнів може вважатися самостійною лише в тому випадку, 

якщо вони у ситуації, що виникла, самостійно проходять всі або основні етапи 

розумового процесу, які вимагають активного розумового пошуку. 

Проблемне навчання впливає на хід усього навчального процесу, але не можна 

все навчання зробити проблемним, так як, по-перше, цілі проблемного навчання не 

вимагають використання всього навчального матеріалу. По-друге, у змісті освіти є 

багато складних питань, недоступних для самостійного проблемного засвоєння 

учнями. Нарешті, є багато матеріалу, який необхідно просто запам'ятати. Ось чому в 

кожному конкретному випадку треба вирішувати питання про доцільність 

використання проблемного навчання [20]. Проте дотримання психолого-

педагогічної умови створення пізнавальних труднощів навчання, що є елементом 

проблемного навчання, є обов’язковою умовою успішного формування вмінь 

самостійної роботи школярів. 

М. Махмутов, визначаючи підручник одним із найважливіших засобів 

організації проблемного навчання, вказує на те, що для того щоб учні могли 

самостійно працювати з книгою та оволоділи вміннями репродуктивної та творчої 

розумової діяльності, їх треба навчати тій групі прийомів роботи з книгою, яка веде 

до формування пізнавальної самостійності і навичок вирішення навчальних 

проблем. У таку групу прийомів входять: виділення істотного; сортування 

матеріалу; відповіді на (інформаційні та проблемні) питання; переказ (у певній 

логічній послідовності); складання плану, тез; складання конспекту [129]. 

Ми вважаємо, що ситуація «радість успіху», яка з’являється у разі подолання 
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навчальних труднощів під час самостійної роботи, є основою позитивного 

налаштування підлітка, а його реальні досягнення, сформовані вміння 

підтверджують педагогічний успіх. 

У цілому, головний зміст діяльності викладача полягає в тому, щоб створити 

кожному вихованцеві ситуацію успіху. Тут важливо розділити поняття «успіх» і 

«ситуація успіху». Ситуація – це сполучення умов, які забезпечують успіх, а сам 

успіх – результат подібної ситуації. Ситуація – це те, що здатний організувати 

викладач: переживання ж радості, успіху – щось більш суб’єктивне, приховане 

значною мірою від зовнішнього спостереження. Завдання викладача полягає в тому, 

щоб дати кожному зі своїх вихованців можливість пережити радість досягнення, 

усвідомити свої можливості, повірити в себе [83]. 

Модель ситуації успіху розглядається як поєднання умов, що забезпечує: 

виконання навчального завдання; емоційний підйом учня, переживання ним радості 

від досягнутого результату; визнання досягнень особистості, подальша активізація її 

діяльності. 

В основу педагогічної технології ситуації успіху, за трактуванням А. Бєлкіна 

[8, 9], покладена радість. Наявність радості у навчальній діяльності школярів та її 

очікування слугують заохоченням розвитку самостійності, творчого потенціалу 

особистості. 

Дослідники виділяють різні типи успіху, які проявляються у навчальній 

діяльності в очікуванні радості [9, 143]: «здійснена радість» – гарантоване 

досягнення успіху учнем, задля якого він здійснює певну діяльність; «неочікувана 

радість» – психологічний стан задоволення, що виникає коли результати роботи 

учня є кращими від очікуваних (з педагогічної точки зору – це результат продуманої 

роботи педагога); «загальна радість» – залежить від позитивної реакції колективу, 

яка дозволяє учню відчути задоволення від виконаної діяльності; «радість пізнання» 

– це задоволення від пізнання нового; «сімейна радість». 

Алгоритм створення ситуації успіху під час організації самостійної роботи 

учнів з підручником включає наступні компоненти: подолання педагогічної 

напруги, невпевненості, страху; налаштування на позитивний результат 
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(висловлення переконаності вчителя в тому, що учень обов’язково досягне мети); 

здійснення педагогічного впливу методом проведення прихованого інструктажу 

виконання певної діяльності, що допомагає уникнути помилок та надалі переконує 

учня в тому, що він самостійно зумів досягнути результату без сторонньої 

допомоги; виокремлення стимулу на основі індивідуального підходу, пояснення 

необхідності виконання роботи, докладання зусиль; активізація роботи учнів; високе 

оцінювання окремої складової результату діяльності учня, акцентуація уваги не на 

помилках, а на позитивних аспектах виконаної роботи. 

З метою забезпечення формування вмінь самостійної роботи з підручником 

педагогу необхідно проводити системну роботу з вироблення стійкої мотивації 

учнів. 

Мотивація виконує наступні регулюючі функції стосовно самостійної роботи 

школярів підліткового віку: 

– спонукальну (визначає наявність мотиву, імпульсу, ініціює дії, 

наполегливість школяра в самостійній роботі; виникає з потреб, мотивів та інтересів 

і висловлює потребу школяра до самостійної роботи); 

– діагностичну (сприяє розвитку у школярів вміння визначити стан 

виконуваної діяльності; забезпечує вибір цілей, засобів і способів дій; активізує 

пізнавальний інтерес і стимулює спрямованість особистості на самостійну роботу); 

– рефлексивну (проявляється у здатності школярів до самоаналізу, розгляду 

причинно-наслідкових зв'язків, реалізації ціннісних орієнтирів, у роботі над собою; 

втілює оцінку результатів самостійної роботи); 

– технологічну (спонукає до реалізації потреб, мотивів та інтересів; дозволяє 

школярам самостійно виробити в процесі навчання власні прийоми роботи, стати 

автором своєї освітньої траєкторії, вибрати засоби для задоволення потреб, що 

лежать в основі мотиву) [104]. 

Педагог в організації самостійної роботи учнів має обов’язково 

використовувати мотиваційний потенціал підручників з фізичної географії. 

Прийоми мотивації знаходять своє вираження в таких складових навчальної книги: 

цільові настанови, що вміщені у вступі та на початку кожної теми чи розділу, які 
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містять звернення до особистості учня («Ви дізнаєтеся про…», «Ви навчитеся…», 

«Ця інформація буде корисною для…») та інформацію про способи здобуття знань, 

їх значення та використання на практиці; різноманітні рубрики, що містять 

корисний та цікавий матеріал; якісний ілюстративний матеріал; пізнавальні та 

проблемні завдання. 

Позитивно на розвиток навчальної мотивації у формуванні вмінь самостійної 

роботи з підручником впливають наступні принципи педагогічного впливу: 

індивідуалізація і диференціація навчальної діяльності; врахування суб’єктивного 

досвіду школяра; актуалізація опорних знань, вмінь та навичок; системність 

навчання; використання нетрадиційних методик, що дозволяє реалізувати творчі 

можливості вчителів та учнів. 

Акцентуючи увагу на мотиваційному компоненті формування вмінь 

самостійної роботи з підручником фізичної географії, ми вважаємо, що кожний вид 

діяльності, спрямований на роботу з підручником, повинен супроводжуватися 

відповідною мотивацією. Завдання, які пропонують учням для самостійного 

опрацювання повинні зацікавлювати їх. Це досягається завдяки новизні матеріалу, 

незвичній формі, змісту, через розкриття практичного значення запропонованої 

задачі або методу, яким потрібно оволодіти [190]. 

Останньою групою педагогічних умов є методичні, що включають такі 

компоненти: використання алгоритмічних прописів послідовних дій; рекомендацій 

для роботи з електронним підручником; завдань на згортання інформації; 

проблемних питань; завдань з елементами гри. 

Ефективне формування вмінь самостійної роботи учнів забезпечується 

використанням алгоритмічних прописів послідовних дій у роботі з підручником 

(зразки алгоритмічних прописів послідовних дій для самостійної роботи з текстовим 

та позатекстовим компонентом шкільного підручника фізичної географії наведені в 

додатку Б). Вони сприяють засвоєнню способів переносу інтелектуальних вмінь із 

одної ситуації в іншу, удосконаленню видів творчих робіт (складання плану, 

конспекту, тез) та загальнонавчальних умінь. 
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Загальний алгоритм індивідуальної роботи з підручником фізичної географії 

включає три послідовні етапи. 

Робота з підручником має розпочинатися з організації спеціальної діяльності 

учнів, спрямованої на мотивацію навчання, актуалізацію наявних знань та розуміння 

тексту. У цьому контексті значну роль відіграє стиль заголовків параграфів, які на 

думку психологів, є пусковим механізмом, «стартом» цілісного процесу, 

спрямованого на освоєння змісту прочитаного. Вдало сформульований заголовок 

параграфа актуалізує наявні знання учня, стимулює здогадку, розвиває пізнавальний 

інтерес, є початком діалогу з тестом, який спрямовує подальшу роботу [132]. 

Відповідно, перший, підготовчий етап передбачає визначення мети 

опрацювання певної теми (яка інформація подається, для чого вона необхідна, як її 

можна використати на практиці) та огляд текстового і позатекстового компонентів. 

На цьому етапі потрібно здійснити наступне: 

 прочитати заголовок, вступ та продумати зміст параграфа, визначити 

основну ідею тексту (використати прийом «банк гіпотез» – висловити припущення 

щодо матеріалу про який буде йти мова, «кущ асоціацій» – записати слова-асоціації 

до заголовку); 

 дати відповіді на пропедевтичні питання до параграфа, що готують до 

сприйняття нової інформації, та зорієнтовані на відтворення раніше вивченого 

матеріалу; 

  скласти план до теми: структурувати матеріал за заголовками пунктів та 

сформулювати їх у вигляді запитань (під час читання це забезпечить 

усвідомлюваний пошук відповідей у діалоговій формі). 

Наступний крок – читання, передбачає виокремлення знайомої інформації, 

нових фактів, незрозумілого, встановлення зв'язку тексту з графічно-знаковими 

моделями, ілюстраціями, картами, рубриками, порівняння їх даних, виділення 

додаткових відомостей з позатекстового компоненту. 

Після опрацювання теми необхідно: 

 перевірити правильність висунутих на початку гіпотез, асоціацій; 

 дати відповідь на запитання, сформульовані у плані; 
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 зробити узагальнення, стисло переказати основний зміст тексту; 

 навести власні приклади і докази прочитаного матеріалу; 

 виконати запропоновані завдання до теми (методичний апарат підручника 

має містити творчі завдання спрямовані на створення учнем різних освітніх 

продуктів у вигляді міркувань, текстів, малюнків, схем, моделей, виробів та ін.); 

 сформулювати висновки на основі виконаних досліджень. 

Сучасні електронні версії підручників дозволяють використовувати переваги 

мультимедійних елементів, інтерактивних посилань, що розширюють та 

доповнюють зміст традиційних паперових видань. Важливо навчити школярів 

використовувати електронний підручник як систему знань, яка має певну структуру. 

Адже саме такий підхід дозволяє формувати універсальне вміння роботи з 

інформацією, що є одним із найважливіших викликів сучасності. На нашу думку 

саме електронний підручник є найефективнішим засобом навчання, що вирішує 

проблему формування вмінь самостійної роботи та забезпечує індивідуалізацію 

освітнього процесу. 

Електронний підручник створює комфортне середовище навчання завдяки 

використанню зручного інтерфейсу, що дозволяє учню працювати з компонентами 

підручника за власною траєкторією, відповідно до своїх інтелектуальних 

можливостей сприйняття, надає можливість необмеженого повтору складних для 

засвоєння частин матеріалу. У цих умовах перед педагогом постає завдання 

скерувати пізнавальну діяльність у руслі диференціації для повноцінного 

досягнення запланованих навчальних цілей різними групами школярів. 

У методичних рекомендаціях звератється увага на рівень доступності 

матеріалу, що пропонується, навички роботи з програмним забезпеченням, 

електронним контентом, можливості виконання інтерактивних завдань. 

У рамках уроку організація самостійної діяльності учнів зі структурними 

одиницями електронного підручника з фізичної географії здійснюється для: 

актуалізації опорних знань та вмінь учнів (з використанням завдань, що містить 

електронний підручник чи шляхом опитування); вивчення нового матеріалу (за 

складеним планом та завданнями вчителя); закріплення вивченого матеріалу (учень 
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може порівняти засвоєний матеріал зі змістом теми електронного підручника або 

виконати певні завдання). 

Учні, працюючи з електронним підручником самостійно, можуть 

використовувати його у якості довідника, для вивчення нового матеріалу, 

повторення і узагальнення, самоперевірки тощо. 

Самостійна робота з електронним підручником має бути спрямована на 

здобуття та застосування географічних знань, вмінь та навичок на основі дій, які 

школярі виконують за сформованими раніше алгоритмами їх здійснення під 

керівництвом вчителя. Зрозуміти та засвоїти інформацію, що містить цей засіб 

навчання, допомагають раціонально продумані вчителем прийоми навчальної 

діяльності. Вони включають: 

– аналітико-синтетичну обробку текстового матеріалу з метою виділення 

найважливіших аспектів теми, ключових понять, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків; 

– складання плану, конспекту, тез, що передбачає згортання інформації за 

логікою її викладення; 

– побудову моделей, які втілюють суттєві властивості географічних об’єктів 

чи явищ (складання графічно-знакових моделей); 

– підготовку відповідей за певним планом, повідомлення, переказу; 

– роботу з ілюстративним матеріалом (картами, малюнками, Таблицями, 

схемами, діаграмами, профілями, графіками); 

– використання у навчальній діяльності системи запитань і завдань, що 

передбачені структурою електронного підручника, які можуть розміщуватися на 

початку теми (для актуалізації опорних знань), по тексту (для координації 

сприйняття матеріалу з можливістю використання гіпертексту для миттєвого 

контролю засвоєння інформації), у кінці теми (для закріплення, узагальнення 

вивченого, самоконтролю, використання набутих знань на практиці); 

– опрацювання мультимедійного компоненту, що активізує сприйняття та 

осмислення відповідної географічної інформації, зацікавлює учнів за рахунок 

одночасного задіювання різних аналізаторів. 
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Упровадження електронного підручника з фізичної географії відбувається 

поступово за трьома етапами: ознайомлюючий, настановний та самостійний [63]. 

На першому етапі впровадження електронного підручника вчитель 

ознайомлює учнів з можливостями його програмного забезпечення, архітектурою, 

інтерфейсом та показує на прикладах способи його використання у процесі 

навчання (що, водночас, стимулює зацікавлення школярів, мотивує їх). 

На другому етапі відбувається організація фронтальної чи групової діяльності 

школярів для вирішення навчальних завдань з використанням можливостей 

електронного підручника. Ця діяльність чітко регламентується інструкціями 

вчителя та відбувається з його допомогою. 

Третій етап передбачає використання електронного підручника у процесі 

самонавчання за умов опосередкованого контролю вчителя. Учні виконують задані 

навчальні завдання у комфортному для них режимі за індивідуальною траєкторією. 

Отже, ключовим завданням електронного підручника є реалізація самостійної 

роботи, викладання географічної інформації текстовими, візуальними засобами із 

використанням можливостей гіпертексту, мультимедіа, перевірка засвоєних знань, 

вмінь та навичок.  

На нашу думку, швидкому та ефективному опануванню школярами 

прийомами самостійної роботи з підручником сприяє система завдань на згортання 

інформації – графічного виразу найважливішого матеріалу текстового та 

позатекстового компоненту навчального посібника. 

Кожен текст опирається на групу ключових термінів, які має зрозуміти читач. 

Оптимізація тексту саме і передбачає скорочення, після якого залишаються лише 

ключові слова. Корисними є завдання встановлення взаємозв’язків між цими 

ключовими поняттями в єдиний кластер (з анг. пучок). До провідного слова 

параграфа чи окремого його пункту навколо записуються слова і фрази, що 

передають головні ідеї, образи. Потім між ними встановлюються зв’язки, 

створюється структура логічних ланцюжків, яка графічно відображає аспекти 

інформаційного поля даного контенту. 
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План – короткий запис основної інформації теми, перелік її проблем, 

передбачає згортання матеріалу за логікою його викладу. План може бути складений 

у вигляді стверджувальних формулювань, тез та запитань. Відзначимо 

результативність системи запитань за змістом, як дозволяють відтворювати 

пройдене у діалоговій формі та краще оперувати засвоєними знаннями. У 

самостійній роботі з підручником географії використовують завдання на складання 

плану не тільки параграфа, а й характеристики географічних об’єктів. 

Тези більш детально, ніж план, дозволяють виділити головні ідеї тексту та 

чітко їх сформулювати. Вони не містять додаткового фактажу, прикладів. 

Найбільш складна робота над конспектом – записом, що використовується 

учнем для відновлення в пам’яті пройденого матеріалу. 

Лаконічно передати суттєві положення тексту можливо і у вигляді таблиці. 

Важливим методом структурування є створення різноманітних таблиць для 

класифікації та систематизації географічних відомостей: створення таблиць за 

зразком «знаю, хочу дізнатися, дізнався», порівняння кількох географічних об’єктів 

чи явищ за певними критеріями, властивостями, заповнення пропусків у 

запропонованих вчителем таблицях. 

У географічній освіті досить актуальним є питання згортання інформації на 

основі створення моделей, що є оригінальним способом обробки тексту. Різновидом 

графічно-знакових моделей є опорні сигнали. Це візуалізована лаконічна форма 

конспекту, у якій використовуються ключові слова, фрази, символи, малюнки, 

схеми, що формують правильні уявлення про географічну картину навколишнього 

середовища. Завдання структурно-логічних моделей полягає у формуванні наочного 

уявлення про навчальний матеріал як про систему взаємопов’язаних компонентів. 

Структурно-логічні моделі полегшують та активізують сприйняття інформації, 

допомагають виділяти головне, демонструють зв’язки між природними 

компонентами. 

Розглянемо далі методичні шляхи втілення наступної методичної умови – 

використання проблемних питань. Під проблемою розуміють питання чи завдання, 

що є актуальним для школяра, але не може бути вирішене на даному етапі його 
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розвитку. Проблемні ситуації виникають у разі невідповідності між наявною 

системою знань і новими запитами (між відомим і невідомим, між знаннями і 

вміннями). 

Використання у навчальному процесі підручників з проблемним викладом 

інформації, проблемними питаннями та завданнями сприяє підвищенню 

пізнавальної активності учнів, свідомому опануванню знаннями. Крім того 

з’являється можливість засвоїти алгоритм вирішення проблемних ситуацій, 

аналізувати надані факти та реалізовувати ці способи діяльності для самостійних 

досліджень. Відсутність у підручниках географії проблемних питань не дає 

можливості учневі закріпити здобуті знання, навчитися застосовувати їх у життєвій 

практиці, переносити в інші навчальні ситуації. Проблемну ситуацію визначають як 

особливий психічний стан учня, який характеризується інтелектуальним або 

духовним утрудненням під час взаємодії суб’єкта і об’єкта навчання і прагненням 

розв’язати пізнавальні суперечності [177]. 

Процес проблемного навчання складається з наступних етапів: 1) створення 

педагогом проблемної ситуації; 2) сприйняття навчальної проблеми школярами; 

3) усвідомлення необхідності освоєння нового матеріалу та його знаходження; 

4) розв’язання проблемного завдання; 5) перевірка правильності вирішеного 

завдання. У знаходженні виходу з проблемних ситуацій, створених під час вивчання 

нового географічної інформації, вельми важлива роль належить учителю. Саме він 

мусить формувати в учнів вміння аналізувати навчальні проблеми й сприяти 

їхньому розв’язанню [157]. 

Базою для створення проблемних ситуацій є проблемні питання, що вміщені в 

підручнику чи заплановані вчителем, що можуть бути зорієнтовані на пошук нової 

інформації, дослідження, вирішення протиріч, порівняння географічних об’єктів, 

процесів чи явищ, встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

В умовах проблемного навчання розвиток самостійності школяра можна 

характеризувати як перехід від дій, що виконуються за інструкціями вчителя, до 

самостійного виокремлення важливих питань у матеріалі підручника; від дій 

виконання яких потребує вже засвоєних способів і прийомів, до самостійного 
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пошуку вирішення завдання і далі до вироблення вміння самостійно бачити 

проблеми і досліджувати їх. 

Дієвою умовою формування вмінь самостійної роботи є впровадження в 

навчальний процес завдань з елементами гри. Прийоми ігрової діяльності сприяють 

виробленню навичок та вмінь самостійної роботи, мотивують до самоосвітньої діяльності. 

Навчальну гру визначаємо як один із методів активізації самостійної роботи 

школярів в ігровому просторі спрямовану на засвоєння географічних знань, 

формування предметних вмінь та навичок за допомогою використання матеріалів 

підручника. Засвоєння географічної інформації та набуття вмінь здійснюється у 

процесі розв’язання навчальної проблеми, що визначається грою. 

Труднощі управління грою пов’язані з тим, що вона є самостійною вільною 

діяльністю школяра і перед педагогом постає завдання зберегти цю свободу і 

безпосередність. Учителю недостатньо просто створити ігрову ситуацію, він має проявити 

до неї зацікавленість та пробудити інтерес учнів. Ефективність використання ігрових 

елементів у самостійній роботі залежить від вправності володіння вчителем методикою 

проведення ігор, чіткості визначення їх мети, врахування інтелектуальних можливостей 

учнів. 

Організація елементів гри у самостійній роботі учнів з підручником географії може 

бути груповою чи індивідуальною, з використанням продуманих роздаткових матеріалів. 

Гра постає засобом засвоєння, поглиблення, закріплення географічної інформації та 

інструментом вироблення вмінь роботи з компонентами навчальної книги. 

Ігрові завдання становлять навчальні завдання для роботи з інформацією 

компонентів підручника, що мають ігровий задум, передбачають здійснення ігровий 

дій за визначеними правилами. Таким чином, ключовими елементами навчальної 

гри є: 

  навчальне завдання – спрямоване на засвоєння програмованої інформації та 

опанування учнями загальнонавчальними та географічними вміннями, навичками; 

 ігровий задум − мотивована основа введення в ігрову ситуацію; за його 

допомогою дидактичне завдання постає в цікавій для учня формі; 

 правила гри − визначений порядок дій, що допомагає вчителю організувати 
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та скорегувати діяльність учнів для досягнення поставлених цілей;  

 ігрові дії − способи втілення ігрового задуму; 

 підсумки гри. 

Використовуючи ігрові елементи у роботі з підручником необхідно 

дотримуватися наступних умов: 

 врахування актуальності географічного матеріалу, що виноситься у якості 

засобу проведення гри; 

 дидактична ціль ставиться перед школярами у формі ігрового задуму – 

завдання з елементом новизни, яке розв’язується через ігрові дії; 

 навчальна діяльність здійснюється за правилами гри, які зрозумілі та 

доступні учасникам; 

 необхідність включення в гру вчителя, гра має бути чітко спланованою та 

організованою; 

 ігрові дії мають бути посильними для виконання школярами; 

 гра має зацікавлювати, участь у ній добровільна, без нав’язувань, 

передбачається вільна діяльності гравців у межах правил ігрового поля;  

 активний творчий характер діяльності із суперництвом та ситуацією успіху; 

 підтримка доброзичливої психологічної атмосфери, емоційності гри; 

 об’єктивні критерії оцінки; 

 системність проведення (забезпечить розвиток самостійності). 

Серед ігрових прийомів репродуктивного характеру, що використовуються у 

роботі з підручником можна виокремити вправи спрямовані на: 

 відтворення інформації за визначеним алгоритмом у парах чи групах (усно з 

веденням записів у робочих зошитах чи з використанням додаткового обладнання 

(наприклад для створення плакату)): питання-відповідь, вікторини, речення за 

реченням по ланцюжку, відповіді за послідовністю «що? хто? де? як? коли? навіщо? 

яким чином?», за типовим планом характеристики географічних об’єктів, за 

структурою побудови тексту (вступ − основна частина – заключна − додаткова 

інформація рубрик), за ключовими словами кожного абзацу, тощо; 
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 впорядкування інформації за її логікою викладу (наприклад з нумерацією 

абзаців); 

 виділення найголовнішого за встановленими рамками (передати зміст теми 

кількома реченнями); 

 складання якнайбільшої кількості запитань за незначний проміжок часу; 

 «лексичне» повторення матеріалу, вживаючи тільки окремі частини мови 

(наприклад іменники чи дієслова з тексту); 

 відбір із запропонованого вчителем матеріалу того, що стосується 

відповідної теми (відсіювання зайвого); 

 доповнення інформації поданої вчителем (закінчити речення, продовжити 

думку, встановити по-порядку речення, вставити пропущені слова); 

 знаходження помилок у змінених вчителем текстах. 

Творчими ігровими прийомами у роботі з навчальною книгою є: 

 використання кросвордів, головоломок, анаграм, ребусів; 

 підбір цікавих питань, відповіді на які потребують глибокого розуміння 

теми; 

 передання інформації мовою жестів та рухів (пантоміма), у вигляді 

малюнків, театральних постановок тощо; 

 відтворення інформації у вигляді казки, розповіді за ключовими словами; 

 складання «шпаргалок»; 

 створення реклами, тощо. 

Загальний алгоритм самостійної роботи з підручником фізичної географії 

включає три послідовні етапи.  

Робота з шкільним підручником має розпочинатися з організації спеціальної 

діяльності учнів, спрямованої на мотивацію навчання, актуалізацію наявних знань та 

розуміння тексту. Відповідно, перший, підготовчий етап передбачає визначення 

мети опрацювання певної теми (яка інформація подається, для чого вона необхідна, 

як її можна використати на практиці) та огляд текстового і позатекстового 

компонентів. На цьому етапі потрібно здійснити наступне:  
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- прочитати заголовок, вступ та продумати зміст параграфа, визначити основну 

ідею тексту (педагогом можуть бути застосовані методичні прийоми: «банк гіпотез» 

– висловити припущення щодо матеріалу про який буде йти мова; «кущ асоціацій» – 

записати слова-асоціації до заголовку); 

- дати відповіді на пропедевтичні питання до параграфа, що готують до 

сприйняття нової інформації, та зорієнтовані на відтворення раніше вивченого 

матеріалу; 

-  скласти план до теми: структурувати матеріал за заголовками пунктів та 

сформулювати їх у вигляді запитань (під час читання це забезпечить 

усвідомлюваний пошук відповідей у діалоговій формі). 

Наступний крок – читання, передбачає виокремлення знайомої інформації, 

нових фактів, незрозумілого, встановлення зв'язку тексту з графічно-знаковими 

моделями, ілюстраціями, картами, рубриками, порівняння їх даних, виділення 

додаткових відомостей з позатекстового компоненту. У сучасних підручниках з 

географії швидкому знаходженню учнями найсуттєвішого сприяє науковий та 

доступний виклад тексту, що логічно структурований з акцентуацією уваги на 

важливі твердження, факти, ключові поняття та назви (виділення шрифтом, 

кольором). 

Після опрацювання теми необхідно:  

 перевірити правильність висунутих на початку гіпотез, асоціацій, складеного 

плану;  

 дати відповідь на запитання, сформульовані у плані;  

 скласти конспект, тези (це можуть бути ключові поняття та терміни з 

визначеннями, найважливіша інформація по кожному пункту плану, яку можна 

подати і у звичайному текстовому форматі, і у вигляді схеми, таблиці чи малюнка з 

поясненнями); 

 зробити узагальнення, стисло переказати основний зміст тексту;  

 навести власні приклади і докази прочитаного та законспектованого 

матеріалу;  

 виконати запропоновані завдання до теми;  
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 сформулювати висновки на основі виконаних досліджень. 

У набутті та відпрацюванні прийомів, що входять до загального алгоритму 

самостійної роботи школярів з підручником стратегічною опорою виступає система 

завдань. Вона спрямована на застосування, поглиблення, систематизацію набутих 

знань, умінь та навичок на основі дій, які учні здійснюють за заздалегідь 

сформованими алгоритмами їх виконання з опосередкованою участю педагога. 

Вчитель роз’яснює структуру, поетапність, ілюструє зразки виконання певного виду 

завдання. Учні засвоївши ці пояснення, виконують певний вид завдання спочатку 

колективно, надалі у результаті тренувань формуються навички самостійної роботи.  

Система завдань для формування вмінь самостійної роботи з підручником є 

механізмом, що забезпечує вироблення таких способів діяльності як виділення у 

наданій інформації найважливішого шляхом аналізу, порівняння, узагальнення та 

систематизації, класифікації, абстрагування та конкретизації, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків; згортання інформації шляхом створення плану, 

конспекту, тез, таблиць, опорних схем, малюнків; розв’язання проблемних питань 

тощо.  

За ступенем самостійності учнів під час виконання завдань, можна 

виокремити наступні їх типи: репродуктивні, реконструктивні та творчі. 

Репродуктивні виконуються на основі зразка чи детальних інструкцій, 

алгоритмів. Вони дозволяють виробити основні навчальні вміння та навички, але не 

забезпечують прояву творчості. Ці завдання є основою для виконання більш 

складнішої роботи. Сюди слід віднести вирішення типових завдань, виконання 

різних вправ за зразком, знаходження готових відповідей у підручнику тощо. 

Реконструктивні вимагають застосування раніше здобутих знань та вмінь 

відповідно до визначених умов. Для вирішення таких завдань недостатньо просто 

відтворити готові знання у тому вигляді в якому вони подані у підручнику, учень 

має проаналізувати географічну інформацію, осмислити причино–наслідкові зв’язки 

та взаємозалежності. 

Творчі ж завдання потребують складної інтелектуальної діяльності, прийняття 

самостійних рішень. Завдяки їм учні вчаться розкривати нові властивості об’єктів 
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вивчення, висловлювати власні судження, давати оцінку, вирішувати проблемні 

питання, робити узагальнення.  

Система завдань для самостійної роботи з підручником має відповідати 

наступним вимогам: структурі та послідовності навчального матеріалу, його 

практичному значенню, системності та зростанню проблемності, нормам 

хронометражу та посильності для виконання. Впровадження завдань також 

необхідне для оцінювання індивідуальних пізнавальних можливостей школярів, для 

розвитку їх загальнонавчальних умінь та навичок.  

Отже, узагальнюючи викладені нами теоретичні положення, методика 

самостійної роботи з підручником фізичної географії має включати чотири 

послідовні етапи: мотивація та ознайомлення; виконання дій учнями під керівництвом 

вчителя; самостійне виконання дій школярами; контроль рівня сформованості вмінь. 

Перший етап мотивації та ознайомлення – передбачає спільну діяльність 

вчителя та учня. Метою педагога є заохочення, стимулювання особистісно-

значущих мотивів школярів до пізнавальної діяльності з використанням підручника. 

Він створює належні педагогічні передумови та навчає основним прийомам роботи з 

апаратом орієнтування підручника. 

На другому та третьому етапах відбувається формування вмінь самостійної 

роботи з підручником на основі системи завдань та вправ різнопланового характеру, 

що застосовуються інтегровано для роботи з різними складовими навчальної книги 

та спрямовані на формування окремих складових компонентів уміння. 

Четвертий етап контролюючий – включає визначення результативності 

проведеної вчителем педагогічної роботи та навчально-пізнавальної діяльності учнів 

у режимі самостійної роботи. Це дозволяє виявити індивідуальний характер 

самостійної роботи та скорегувати ї в правильному руслі. Важливо, щоб контроль 

здійснювався не тільки вчителем, але й учнем. Навичкам самоконтролю потрібно 

навчати. Вони вважаються однією із найголовніших складових самостійної роботи. 

Саме під час самоконтролю визначаються цілі діяльності, здійснюються операції 

самооцінки, порівнюються результати своєї роботи з наданими зразками, 
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відбувається корегування і покращення виконуваної діяльності, учень свідомо 

опановує необхідні вміння і навички. 

Під час здійснення самоконтролю школяр усвідомлює процесуальну сторону 

самостійної роботи, що активізує його роботу. На різних етапах формування вмінь 

самостійної діяльності учні контролюють себе в різній формі: поступово зовнішній 

контроль замінюється внутрішнім і перетворюється у самоконтроль. Важливо 

враховувати пряму залежність між рівнем самостійності під час виконання завдань з 

підручником і ступенем володіння навичками самоконтролю. 

Таким чином, схарактеризовані аспекти методики самостійної роботи учнів з 

підручником є засобом реалізації провідних дидактичних принципів навчання 

географії. Від вміння педагога раціонально використовувати методичний потенціал 

підручника залежатиме інтерес кожного школяра географічною наукою, змістом 

навчальних видань. 

Традиційний підхід до навчання, що ґрунтується на «авторитарній педагогіці 

вимог», не враховує суб’єктивні особливості, потреби підлітків, не створює умов 

для творчості, ефективного формування особистісних якостей. Адже навчальний 

процес зорієнтований на «середнього учня» [181, с. 35].  

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 педагогом, в першу чергу, постає завдання креативно 

реалізувати можливості методичного апарату навчальної книги. Практика показує, 

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. 

Ключовою особливістю нетрадиційного підходу є особистісна орієнтація, що є 

важливим психолого-педагогічним принципом. Його основою, як зазначає 

О. Пєхота, є сукупність вихідних теоретичний положень про особистість та 
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практичних методичних засобів, що сприяють її цілісному розумінню, вивченню та 

гармонійному розвитку [143]. 

Концептуальною позицією особистісно-орієнтованого навчання є реалізація 

таких методів, форм педагогічної взаємодії, які забезпечать розвиток когнітивної 

сфери школярів. В організації самостійної роботи з підручником вчителю потрібно 

враховувати індивідуальні стратегії засвоєння знань, умінь та навичок, 

зацікавлювати, стимулювати ініціативність учнів. 

Ефективне формування вмінь самостійної роботи з підручником фізичної 

географії в умовах активізації навчальної діяльності вимагає від вчителя інтенсивної 

та клопіткої роботи з відбору змісту завдань для самостійного опрацювання, їх 

форми, відповідності дидактичним цілям і психологічним особливостям 

пізнавальних процесів школяра, а також від застосування результативних методів і 

прийомів. 

Дуже важливо, щоб вся система завдань для самостійної роботи враховувала 

індивідуальні психофізіологічні характеристики учня та опиралася на активні 

пізнавальні процеси його особистості. При цьому важливим є саме те, щоб сам 

вчитель бачив та розумів, які внутрішні психічні процеси він викликає 

пропонованою самостійною роботою, які із завдань розвивають гнучкість розумових 

операцій, що спонукає працювати уяву, які роботи базуються на репродуктивній, а 

які на творчій діяльності. До того ж варто пам’ятати, що виконуючи функції 

научіння, розвитку, виховання, самостійна діяльність обов’язково вирішує і 

завдання репродуктивного плану, і пошукового, і творчого [193]. 

Особливості пізнавальних процесів підлітків належать до основних рушіїв 

навчальної діяльності та безпосередньо впливають на цілі, зміст та характер 

навчально-пізнавального процесу. Урахування специфіки когнітивних процесів є 

умовою успішного формування умінь самостійних роботи учнів.  

Самостійна робота з підручником передбачає складну пізнавальну діяльність, 

в основі якої лежать: відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, мислення, уява, мова. 

Саме відчуття є першоосновою сприймання та пізнання оточуючого світу, 

воно базується на роботі органів чуття. Відповідно до задіяної системи аналізаторів 
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відчуття поділяють на зорові, слухові, нюхові, смакові, шкірні тощо. Під час уроку 

вчитель має скоординовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів 

використовуючи всі канали відчуттів. 

Звернемо увагу, що до 90% інформації ми сприймаємо за допомогою зорового 

аналізатора. Раціонально враховані колір, розмір, форма, яскравість, контрастність 

інформаційного компоненту підручника, що включає тексти, ілюстративний 

матеріал (образний (фото, малюнки) та понятійний (графічно-знакові моделі: карти, 

таблиці, схеми, графіки, діаграми, профілі, тощо)) активізують формування вмінь 

самостійного здобуття географічної інформації, її сприйняття та осмислення. Дані 

про різноманітні фізичні об’єкти, процеси та явища (наприклад будова земної кори, 

походження підземних вод, висотна поясність, будова річкової долини і т. п.) учні 

отримують із навчальних малюнків, що є основними носіями інформації із 

зазначених питань. Крім того ілюстрації впливають на емоційну та естетичну сферу 

школяра, стимулюючи інтерес до навчання. 

Все більшого значення набуває візуалізація даних – перетворення і 

представлення громіздкого текстового матеріалу у вигляді узагальнених 

різноманітних графічних форм передачі інформації. Ці елементи у навчальній книзі 

реалізують принцип наочності, який включає в себе методичні прийоми навчання 

для цілісного сприймання географічних об’єктів, процесів і явищ, активізації 

пізнавальної діяльності, формування цілісної правильної географічної картини світу. 

Важливою формою психологічного впливу і налаштовування на навчання є 

колір. Основні кольори, які використовують на практиці і які мають вплив на 

характер сприйняття навчального матеріалу: червоний і його основні відтінки – 

збуджують, мобілізують; рожевий – породжує відчуття ніжності, легкості; 

помаранчевий – «дихає» теплом, сприяє релаксації, концентрації уваги; жовтий 

колір – стимулює мозкову діяльність і моторику; зелений колір – заспокоює; синій – 

знімає збудження та агресію, сприяє розвитку розумових здібностей та поліпшує 

пам’ять; коричневий колір – створює враження впевненості, твердості, але іноді 

пригнічує. Для наочного матеріалу підбір кольорів проводиться за такими 

правилами: 1) застосовується, в основному, спокійне, не пасивне і не яскраве 
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забарвлення; 2) кожна складова об’єкта має свій колір; 3) основні деталі, що 

належать до однієї частини об’єкта, виділяють відтінками або світлішим 

забарвленням; 4) для забарвлення частини об’єкта, що має найбільшу площу, 

підбирається нейтральний колір; 5) частини деталей, які займають найменшу площу, 

фарбуються у найактивніший колір; 6) деталі, які видно дуже малими ділянками, 

забарвлюються яскравими кольорами [156]. 

Також під час згортання прочитаної інформації (складання плану, конспекту, 

тез, моделей) важливою умовою у створенні зорової опори для забезпечення 

якісного сприйняття учнями навчального матеріалу є виділення важливої інформації 

кольором, використання підкреслень та інших поміток. 

Сприйняття базується на даних відчуттів та передбачає їх синтез та 

створення цілісних образів предметів та явищ; складнішим видом навчальної 

діяльності є спостереження – цілеспрямоване сприйняття. Розвивати 

спостережливість учнів під час вивчення фізичної географії допомагає робота з 

текстом та ілюстративним матеріалом. Аналіз описів, зображень природних об’єктів 

та явищ в підручнику сприяють розвитку спостережливості школярів. 

Формування уважності забезпечує оптимальну усвідомлену розумову 

діяльність. Стійкість уваги посилюється, якщо об’єкт вивчення є посильним для 

сприймання та викликає зацікавленість. 

На початкових етапах удосконалення цього когнітивного процесу вчителю 

необхідно організовувати дії учнів, надавати зразки та певні засоби, 

використовуючи які він зможе самостійно сконцентрувати увагу. Для розвитку 

уваги доцільно впроваджувати вправи та використовувати ігрові прийоми: 

1)  на пошук у тексті підручника окремих даних (географічних термінів, назв, 

цифрових показників тощо); 

2)  на встановлення смислових взаємозв’язків між запропонованими словами 

та словосполученнями, пошук їх пари (наприклад під час вивчення теми «Клімат» (6 

клас) можна запропонувати розглянути два стовпчика слів та встановити між ними 

смислові пари (кліматичні – пояси, гори – кліматичні бар’єри, альбедо – відбиваюча 

здатність; течії – берегові пустелі тощо); 
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3)  на виправлення помилок у запропонованому вчителем тексті (виконується 

як індивідуально, так і фронтально, коли педагог зачитує уривок, що потребує 

коригування); 

4)  на виключення зайвого терміну з переліку (наприклад у темі «Гідросфера»: 

океан, море, затока, протока, озеро); 

5)  на розшифрування анаграм (переставлення літер у слові) тощо. 

У роботі з підручником вагоме значення має функціонування пам’яті: 

когнітивних процесів запам’ятовування і відтворення інформації. Пам'ять потрібно 

постійно тренувати та удосконалювати адже вона є передумовою успішності в 

навчанні. Мотивація учнів, установка на запам’ятовування, спрямування на 

самостійне отримання знань є рушіями розвитку пам’яті. 

Учитель географії має використовувати різноманітні методичні підходи для 

реалізації різних видів пам’яті (механічна, вербальна, образна), які притаманні та 

превалюють в окремих учнів. Наведемо приклади вправ, які ефективно впливають 

на розвиток пам’яті та можуть використовуватися у навчальному процесі з 

географії: 

1) до тексту параграфа готують малюнки на окремих аркушах, після того як 

учні прочитають текст їх демонструють протягом короткого проміжку часу, 

потрібно запам’ятати якнайбільше малюнків; 

2) учням пропонується для короткого ознайомлення малюнок, який потім 

замінюється на інший, що містить помилки, потрібно вказати на них та виявити їх 

кількість; 

3) після самостійного опрацювання матеріалу учням пропонується його 

систематизувати за запропонованими вчителем картками, які потрібно 

структурувати; 

4) залучення учнів до вироблення асоціацій, які пов’язуються у них із 

виучуваним матеріалом [190]: при роботі з географічною номенклатурою можна 

запропонувати учням використовувати асоціацію «годинник» та вивчати 

розташування об’єктів за годинниковою стрілкою (наприклад у темі «Євразія» (7 

клас) для засвоєння елементів берегової лінії: море Лаптєвих – Східносибірське 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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море – Чукотське море – Берингове море – Охотське море – Японське море і т. д.); 

підбирати асоціації до вигляду географічних об’єктів (наприклад півостровів); 

5) не використовуючи карту дати відповіді на запитання вчителя, пов’язані з 

просторовим розміщенням певних об’єктів; 

6) замінити слова у тексті топографічними знаками тощо. 

Найвищий щабель у пізнавальній діяльності учнів займає мислення – 

когнітивний процес, який базується на чуттєвому сприйнятті. Мислення розширює 

межі людського сприйняття органами чуття, адже є творчим процесом, що 

забезпечує узагальнення, встановлення взаємозв’язків між об’єктами та предметами 

реальної дійсності. Результатом мисленнєвої діяльності учнів на уроках географії є 

формування у них теоретичних форм знань: суджень, умовиводів, понять тощо. 

Найважливішими мисленнєвими операціями, які спричиняють формування 

інтелектуальних умінь учнів, вважаються аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, класифікація і типізація [66]. 

У процесі навчання надзвичайно важливим є формування причинно-

наслідкового мислення, що сприяє усвідомленню географічної карти світу та 

починається з розуміння змісту поняття «причина» – як рушія, явища, що 

обумовлює інше явище, та протилежного «наслідок» – результату впливу, дії 

причини. Далі учні засвоюють алгоритм у якому початковим є процес чи явище з 

подальшим визначенням причини (наприклад «кут падіння сонячних променів – 

широта місцевості»). На наступному етапі вихідною є причина, через те, що 

пояснити причину простіше, ніж передбачити наслідок (наприклад «сила тяжіння 

Місяця та Сонця – виникнення припливів та відпливів», «моретрус – цунамі»). 

Розвивають мислення в режимі самостійної роботи учнів, зокрема із 

навчальною книгою наступні прийоми: 

1)  відповіді на запитання та вирішення різноманітних завдань (проблемних 

ситуацій, порівняння різних географічних об’єктів чи явищ, знаходження спільного 

та відмінного), що передбачені методичним апаратом підручника чи розроблені 

вчителем; 
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2)  технологія читання, яка передбачає пошук відповідей на запропоновані 

питання, суперечки з автором тексту, доповнення відомостей викладених у 

підручнику; 

3)  пошук зайвих зображень у запропонованому наборі з обґрунтуванням 

вибору; 

4)  формулювання запитань для іншого учня (парна робота у якій кожен 

учасник має скласти для партнера фіксовану кількість питань); 

5)  «чорна скринька» – за описом визначити, що знаходиться в імпровізованій 

скриньці [188]; 

6)  зіставлення логічних ланцюжків; 

7)  продовження речень з однозначно визначеним змістом; 

8)  назвати одним терміном перелік слів запропонованих вчителем 

(наприклад: анемометр, термометр, барометр – метеорологічні прилади; степ, 

лісостеп, мішані ліси – природні зони) тощо. 

У процесі навчання фізичної географії більшість відомостей учні отримують з 

описів, ілюстративного матеріалу, які використовуються вчителем та подаються в 

підручнику. Підліток має відтворювати певні образи дійсності у власній уяві. 

Географічні уявлення – це наочно-чуттєві образи географічних об’єктів, явищ, 

територій, яким властива просторовість. Важливою умовою розвитку географічної 

уяви є впровадження у навчальний процес різноманітних підходів: 

1) дидактичні ігри: 

- географічна «показуха» – гра у якій учні мають зобразити за допомогою 

жестів явище, процес, об’єкт про який вони дізналися під час самостійної роботи з 

текстом; 

- рольові ігри (наприклад уявлення себе певним літературним героєм, 

дослідником, вченим та складання розповіді від образу обраного героя із 

застосуванням основних понять теми) [189]; 

- гра-подорож – ознайомлення з оточуючим світом, уявна мандрівка; 

- гра-припущення (що сталося, якби?); 
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- складання пазлів із окремих частин (збір розрізаних частин континенту, 

країн у межах материка, областей у межах країни); 

2) постановка простих дослідів, моделювання, виготовлення макетів, збір 

колекцій, що опираються на інформацію підручника. 

Неабияке значення як когнітивний процес має мова, за допомогою якої 

відбувається вираження власних думок, поглядів, переживань і роздумів. Розвиток 

мовлення учнів є підґрунтям формування їхньої комунікативної компетентності. 

[66]. 

Формування самостійних умінь учнів у процесі навчання фізичної географії 

відбувається поетапно та ґрунтується на відчутті, сприйнятті, увазі, пам’яті, 

мисленні, уяві, мові. Рівень розвитку цих процесів визначає успішність опанування 

школярами знаннями та способами діяльності. Тому необхідно розвивати та 

удосконалювати пізнавальні можливості підлітків, використовуючи різноманітні 

нетрадиційні підходи. Важливо допомогти учневі досягти такого рівня розвитку, 

коли він самостійно може ставити перед собою ціль діяльності, задіювати набуті 

знання, уміння для вирішення нових завдань, планувати та корегувати власні дії, 

порівнювати результати з поставленою метою. 

Основою саморегуляції навчальної діяльності особистості та одним із 

найефективніших механізмів формування вмінь самостійної роботи учнів з 

підручником фізичної географії, на нашу думку, є рефлексивний підхід. Рефлексія 

– це здатність особистості розуміти та оцінювати власні думки та дії. Саме такий 

підхід дозволяє учаснику навчального процесу самостійно вибудовувати 

траєкторію учіння: визначати цілі та способи здійснення діяльності, регулювати її, 

аналізувати та корегувати результати. Для нашого дослідження вагоме значення 

мають концептуальні положення рефлексивної технології розвитку критичного 

мислення, що започаткована американськими дослідниками Ч. Темпл, Д. Стіл, 

К. Мередіт (розвиток критичного мислення через читання та письмо) [172, 175]. У 

методичній реалізації цієї технології брали участь зарубіжні вчені І. Загашев, 

С. Заір-Бек, І. Муштавінська, Д. Халперн та ін. [67, 185]. Серед вітчизняних 

педагогів, які досліджують особливості впровадження цього нетрадиційного 
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підходу в навчальний процес, Н. Вукіна, Н. Дементієвська, В. Макаренко, 

О. Пометун, В. Туманцова, Н. Колосова, Н. Чепелєва, В. Шарко [176, 186]. 

Головна ціль технології розвитку критичного мислення − розвиток 

інтелектуальних здібностей особистості, що дозволяють їй вчитися самостійно. 

Рефлексивний аналіз проблем і способів їх вирішення, які школярам потрібно 

засвоїти, є необхідною умовою формування прийомів самостійної постановки 

завдань, гіпотез і планів рішень, критеріїв оцінки отриманих результатів. Тим самим 

розвивається здатність учнів до саморегуляції навчальної діяльності і до самоосвіти 

в цілому [134, с. 13].  

Педагогічна модель цієї технології спрямована на формування вмінь роботи з 

різними інформаційними джерелами. Стратегія її застосування включає три 

взаємопов’язані фази: evocation (виклик), realization (осмислення змісту), reflection 

(рефлексія). Послідовна реалізація цього алгоритму на етапах уроку (мотивація, 

актуалізація опорних знань та вмінь, вивчення нового матеріалу, узагальнення, 

закріплення вивченого) сприяє підвищенню результативності педагогічного 

процесу. 

Завдання першого етапу полягає в актуалізації наявних знань та умінь учнів, 

мотивації навчальної діяльності. Наступна фаза – осмислення, передбачає активну 

роботу з навчальним матеріалом. На стадії рефлексії учень творчо обробляє 

інформацію. Відбувається її узагальнення та засвоєння, визначається власне 

ставлення до теми, виокремлення невирішених питань та перспектив подальших 

досліджень. 

Дана технологія передбачає використання великої кількості різноманітних 

прийомів, що розвивають когнітивні процеси особистості: сприйняття, увагу, уяву, 

пам'ять, мислення. Також розвиток критичного мислення спрямований на 

задоволення потреб особистості у самоствердженні, творчій самореалізації. 

Розглянемо окремі прийоми технології, які доцільно використовувати для 

ефективного формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником фізичної 

географії за алгоритмом «виклик – осмислення – рефлексія». 
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На стадії виклику результативними є прийоми, що забезпечують актуалізацію 

опорних знань та вмінь учнів та мотивацію навчальної роботи. 

Мозкова атака. Дозволяє швидко згенерувати велику кількість ідей, шляхів 

розв’язання певної проблеми. Завдання вчителя правильно сформулювати навчальну 

проблему, стосовно якої учні зможуть висловити власні міркування. Клас можна 

розділити на дві групи: «генераторів ідей» – їх завдання за короткий проміжок часу 

знайти якнайбільшу кількість варіантів розв’язку проблеми (критика 

запропонованого забороняється, перевага надається саме кількості ідей); 

«аналітиків» – розглядають та аналізують пропозиції першої групи, обираючи 

раціональний спосіб вирішення завдання. У роботі з підручником, на початку 

розгляду теми, вчитель може запропонувати учням завдання: зафіксувати 

інформацію, яка їм вже відома; створити запитання, відповіді на які вони хотіли б 

отримати, вивчаючи параграф; попрацювати із географічними поняттями, їх 

значеннями, тощо. 

Правильні та неправильні твердження. Учням пропонується перелік 

тверджень, їх завдання з’ясувати чи всі вони вірні, опрацювавши тему параграфа. 

Алгоритм роботи може бути наступним:  

1) повідомляється тема уроку та пропонується завдання швидко переглянути 

інформацію в підручнику (ознайомлювальне читання);  

2) вчитель зачитує твердження чи запитання (не більше дванадцяти);  

3) учні у зошитах чи на окремих аркушах записують за номером твердження 

відповідь («–» чи «+»).  

На етапі рефлексії педагог знову зачитує твердження і школярі зазначають, які 

їх відповіді були правильними, а які змінилися через засвоєння нової інформації. 

Робота з ключовими словами. Перед опрацюванням теми, вчитель пропонує 

розглянути виділені в тексті параграфа ключові слова та скласти розповідь, 

відповівши на запитання «Про що буде йти мова?». 

Епіграф. Для опрацювання готуються цікаві епіграфи до теми параграфа, 

завдання учнів – роз’яснити їх, сформулювати власні міркування щодо позиції 

автора. 



147 

Таблиця «Відомо – хочу дізнатися – дізнався». Перед опрацюванням теми учні 

записують перші дві колонки таблиці. Після − заповнюють колонку «Дізнався». 

Відомо Хочу дізнатися Дізнався 

   

На етапі осмислення вчитель може використовувати найрізноманітніші 

прийоми активного, смислового читання. 

INSERT (Interactive Noting System Effective Reading Thinking). Для 

стимулювання уважного читання ефективним є прийом знакової роботи з текстом 

(його маркування). Учень відмічає інформацію у тексті на полях значками: «V» – 

відома раніше, «+» – нова, «–» – вважав інакше, «?» – не зрозумів [203, с. 136-141].  

Читання із зупинками. Після опрацювання частин тексту, роблять зупинки для 

визначення головної думки кожного смислового блоку та повторення важливої 

інформації. Вчитель пропонує учням різноманітні запитання, створює проблемні 

ситуації, які обговорюються спільно чи кожен отримує окремі письмові завдання. 

Оцінка тексту. Текст як інструмент формування умінь самостійної роботи з 

підручником стає більш ефективним, коли підтримуються умови його осмисленого 

оцінювання за системою запитань: які слова виділені і чому, які поняття найчастіше 

зустрічаються в тексті, який пункт тексту містить найбільше інформації, чому 

певному питанню автори приділяють найбільше уваги, у якій частині тексту ви 

знайдете відповіді на такі запитання тощо. 

Робота з термінами. Щоб уникнути тимчасового, механічного 

запам’ятовування географічних термінів, необхідно використовувати такий 

алгоритм роботи з поняттями, який би допомагав учням осмислити їх значення. 

Послідовність дій може бути наступною:  

1) повторення терміна вголос за вчителем;  

2) запис на дошці та в зошиті;  

3) читання визначення з підручника;  

4) формулювання до нього питань, тренінг. 

Оживи зображення. Цей прийом використовується для роботи з 

ілюстративним компонентом підручника, зокрема із зображеннями географічних 
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об’єктів та явищ. Учитель пропонує учням алгоритм для роботи із фотографіями, 

малюнками:  

1) визначення основних об’єктів зображення;  

2) опис їх вигляду та якостей; 

 3) визначення взаємозв’язків між окремими об’єктами;  

4) висновки. 

Фаза рефлексії передбачає використання творчих прийомів. 

Послання по колу. Клас поділяють на групи. Кожен учень спочатку записує на 

окремому аркуші географічні поняття чи коротко формулює характеристику 

певного об’єкта чи явища (1-2 речення) та передає послання однокласнику для 

доповнення по колу за годинниковою стрілкою. Такі циклічні дії продовжуються, 

поки аркуш не повернеться до першого автора. Потім листи зачитуються 

учасниками груп та аналізуються. 

Діаграма Ісікави («fishbone» – риб’яча кістка). Діаграма, що запропонована 

японським дослідником Ісікавою Каору, є прийомом візуалізації причинно-

наслідкових зв’язків. Завдання учнів створити схематичний малюнок риб’ячого 

скелета: голова – ключове питання теми параграфа; верхні кісточки – основні 

поняття, причини проблеми; нижні – їх пояснення, факти; хвіст – відповідь на 

питання теми, висновки (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.2. Графічне зображення прийому «Діаграма Ісікави»  

(риб’ячий скелет) 
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Сінквейн (сенкан). Прийом передбачає складання за правилами вірша, що 

передає зміст теми. Завдання учня сформулювати головну думку теми коротко, що 

вимагає хорошого володіння понятійним апаратом. Вірш складається з п’яти рядків: 

1) ключове слово до теми;  

2) два прикметника, які описують тему;  

3) три дієслова, що передають дії об’єкта чи явища теми;  

4) фраза, яка відображає ставлення до теми;  

5) синонім до теми, що передає її сутність, узагальнення (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Приклад сенкану до теми «Способи зображення Землі» (6 клас) 

1) Глобус; 

2) зменшений, кулястий; 

3) крутиться, відображає, не 

спотворює; 

4) схожий на Землю; 

5) модель. 

1) Карта; 

2) зменшена, узагальнена; 

3) досліджувати, визначати, 

знаходити; 

4) Земля на площині; 

5) зображення. 

Ромашка запитань (за Б. Блумом [198]). Містить шість типів питань до певної 

теми (табл. 2.3) [67]: 

1) просте питання, що використовується для відтворення фактів («Хто?», 

«Що?» «Як?», «Коли?»); 

2) уточнювальне – мета якого з’ясувати додаткову інформацію, що малася на 

увазі, але не озвучувалася («Якщо я правильно зрозуміла, то…», «Тобто, ви маєте на 

увазі?»); 

3) пояснювальне – використовується для визначення причинно-наслідкових 

зв’язків («Чому?», «Яким чином?», «Як це пов’язано?»); 

4) творче – має характеристику умовності, фантазійності, прогнозу («Якщо б 

ви були…, то», «Вигадайте…»); 

5) оцінювальне – спрямовані на визначення критеріїв оцінки певних об’єктів, 

фактів; 

6) практичне – пов’язує теоретичні знання із практичною діяльністю. 
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Ця система запитань може бути застосована на різних етапах уроку під час 

роботи з підручником для осмислення, запам’ятовування матеріалу та застосування 

його на практиці.  

Таблиця 2.3 

Приклад використання прийому «Ромашки запитань»  

до теми «Внутрішні процеси Землі: вулканізм і вулкани» (6 клас) 

Питання Відповідь 

1) просте Як називаються конусоподібні гори, що утворені 

магмою? 

 

2) уточнювальне У результаті яких процесів утворюються вулкани?  

3) пояснювальне Чому розташування вулканів часто майже збігається з 

розташуванням епіцентрів землетрусів? 

 

4) творче До чого б могла призвести поява діючих вулканів на 

території України? 

 

5) оцінювальне За якими ознаками вирізняють діючі та згаслі вулкани?  

6) практичне Яким чином на місцевості можна визначити, що перед 

вами знаходиться вулкан? 

 

 

Діаграма Венна. Запропонована англійським філософом Джоном Венном. У 

ній відображаються відмінне та загальне для двох чи більше об’єктів та явищ. 

Відмінні риси записуються учнями в праву та ліву частину кола. У центральній 

частині вказуються спільні характеристики (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Графічне зображення прийому «Діаграма Венна» 
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Складання проблемних запитань. Завдання учня – скласти питання, на яке 

немає прямої відповіді в тексті. Для цього потрібно ґрунтовно його проаналізувати. 

Написання есе. Це індивідуалізоване, аргументоване тлумачення теми учнями; 

суб’єктивний, вільний за композицією твір, який учні можуть створювати за 

алгоритмом: теза – аргумент – приклад – висновок. Впроваджуючи такий прийом 

доречно спочатку використовувати парну форму роботи чи роботу у малих групах з 

обговоренням результатів (колективною презентацією думок авторів). Надалі 

пропонувати учням самостійно створювати есе до тем підручника. Тематика есе з 

курсів фізичної географії може бути надзвичайно різноманітною. Вчитель має 

стимулювати творчу діяльність учнів, заохочувати їх до висловлення власної точки 

зору, використання цікавих матеріалів параграфа: інформації окремих рубрик, 

ілюстративного матеріалу, тощо. 

RAFT. Це прийом за допомогою якого учні створюють різні за жанром та 

оформленням тексти та різнобічно досліджують певну тему. Завдання полягає в 

описі, висловлюванні міркувань від імені обраного персонажа з врахуванням 

аудиторії до якої він звертається. «RAFT» – це абревіатура: роль – особа від імені 

якої буде створюватися текст; аудиторія – для кого буде написаний текст; форма – 

жанр, стиль тексту; тема – які основні ідеї має розкривати текст (табл. 2.3). 

Таблиця 2.4 

Приклад використання прийому «RAFT» 

Роль Аудиторія Форма Тема 

Власник 

готелю 

Слухачі радіо Рекламне оголошення Переваги відпочинку в Карпатах 

Гід Екскурсанти Розповідь Унікальні особливості 

біосферного заповідника 

«Асканія-Нова» 

Роберт Пірі 

 

Дружина Лист Досягнення полюсу 

 

Застосування цих стратегії дозволяє учням використовувати підручник з 

фізичної географії у якості інтелектуального самовчителя, поліфункціональної 

моделі процесу навчання. Для кожного етапу навчального заняття розроблені окремі 
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прийоми, які допомагають швидко досягти бажаних результатів. Ці прийоми також 

можна систематизувати за ознакою формування певних навчальних умінь [131]: 

- умінь генералізувати навчальну інформацію на всіх стадіях її засвоєння 

(створення таблиць («відомо − хочу дізнатися – дізнався»), діаграма Ісікави, 

діаграма Венна, «послання по колу»); 

- умінь активного, смислового читання («INSERT», «ромашка запитань», 

читання із зупинками, оцінка тексту, робота з термінами, правильні та неправильні 

твердження); 

- умінь формулювання та розв’язання проблемних завдань (діаграма Ісікави, 

складання проблемних питань); 

- умінь працювати із поняттями (робота з ключовими словами на етапі 

виклику, мозкова атака, робота з термінами); 

- умінь інтерпретації, творчої обробки та рефлексивної оцінки розглянутого 

матеріалу (створення есе, сенкану, кластерів, прийоми «оживи зображення», 

епіграф, «RAFT»); 

- умінь комунікативної діяльності (прийоми парної та групової роботи), тощо. 

Таким чином, роль учителя у застосуванні наведених прикладів технологічних 

прийомів для формування вмінь самостійної роботи учнів з шкільним підручником 

фізичної географії є координуючою.  

Сучасний педагог не подає знання у готовому вигляді, а скеровує навчальну 

діяльність учнів, стимулюючи їх продуктивну роботу. Головним завданням постає 

питання навчити учнів здобувати знання самостійно. Учитель ставить перед учнями 

завдання для самостійної роботи з використанням навчальної книги, проводить 

інструктаж виконання, знайомить з різноманітними прийомами об’єктивної 

самоперевірки результатів та способами їх оформлення, спостерігає й контролює 

роботу школярів, надає необхідну допомогу, з’ясовує доступність змісту завдань, 

перевіряє рівень засвоєння навчального матеріалу. Таким чином забезпечується 

ефективне формування вмінь самостійної роботи з шкільною навчальною книгою. 
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Висновки до другого розділу  

 

У розділі подано теоретико-методологічне обґрунтування моделі формування 

вмінь самостійної роботи учнів основної школи з підручником фізичної географії. 

Морфологічний склад моделі передбачає взаємодію теоретичної, організаційної та 

результативної складової.  

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 школярами; контроль рівня сформованості вмінь. 

Результативна складова передбачає визначення дієвості спільної праці 

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

представлена критеріями та рівнями сформованості досліджуваних вмінь. В основу 

визначення критеріїв та рівнів сформованості вмінь самостійної роботи з текстом 

підручника був покладений діяльнісний і компетентністний підходи. Для оцінки 

сформованості вмінь самостійної роботи з підручником географії учнів 6-8 класів 

використовувались критерії: якість (повнота та правильність) виконання дій та 

операцій під час самостійної роботи з кожним структурним компонентом навчальної 

книги (текстовим та позатекстовим), їх усвідомленість; самоорганізація навчальної 

праці (самостійність, швидкість виконання, вирішення навчальних завдань). 

Відповідно до визначених критеріїв нами було виокремлено чотири рівні 

сформованості вмінь самостійної роботи з підручником: початковий, середній, 

достатній та високий.  
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Запропонована модель дозволяє розглянути основні аспекти процесу 

формування вмінь самостійної роботи підручником у процесі навчання фізичної 

географії учнів 6-8 класів.  

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 

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

керівництво педагогом 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 діяльності з навчальною книгою; контролювати самостійну діяльність 

учнів та стимулювати їх до самоконтролю та самооцінювання.  
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У набутті та відпрацюванні прийомів, що входять до загального алгоритму 

самостійної роботи школярів 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 здійснюють за заздалегідь 

сформованими алгоритмами їх виконання з опосередкованою участю педагога. 

Вчитель 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 особистості та одним із 

найефективніших механізмів формування вмінь самостійної роботи учнів 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, які сприяють формуванню вмінь самостійної роботи з компонентами 

шкільної навчальної книги. 

Теоретичне обґрунтування розробленої методики формування вмінь 

самостійної роботи учнів з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 

6-8 класів дало змогу експериментально апробувати її зміст, відповідно до мети та 

задач дисертаційного дослідження.  

Зміст розділу розкрито у публікаціях автора [109, 111, 163, 166].  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ 

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ УЧНІВ 

6-8 КЛАСІВ 

 

3.1. Організація та методика проведення педагогічного експерименту 

 

Для перевірки ефективності імплементації у навчальний процес моделі 

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

класів, було проведено педагогічне експериментальне дослідження в умовах 

реального навчального процесу з географії в основній школі. Експеримент був 

здійснений упродовж 2013-2016 навчальних років, під час якого: 

- оцінено стан проблеми дослідження в основній школі, діяльність учителів-

географів з організації навчальної роботи, що націлена на формування вмінь 

самостійної роботи школярів з навчальною книгою; 

- апробовано педагогічну модель, що спрямована на формування вмінь 

самостійної роботи учнів з підручником у процесі вивчення фізичної географії; 

- проведено перевірку гіпотези ефективності впровадження системи 

педагогічних умов для формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником 

фізичної географії.  

Завданням педагогічного експерименту була перевірка результативності 

визначених та описаних педагогічних умов формування вмінь самостійної роботи з 

підручником учнів 6-8 класів. Для виконання завдань експериментальної програми 

вибір вікової групи учнів основної школи зумовлювався тим, що саме у 6-му класі 

розпочинається вивчення курсів географії. Шкільна географія є базовим 

світоглядним навчальним предметом, її теоретичний та методичний інструментарій 

забезпечує набуття учнями досвіду продуктивної інтелектуальної діяльності [98].  

О. Бугрій, досліджуючи проблему формування інтелектуальних умінь учнів у 

процесі географічної освіти, стверджує, що «географія як навчальний предмет надає 

широкі можливості для формування прийомів розумової діяльності як завдяки 
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особливостям побудови курсів, так і завдяки домінуючим поняттям у змісті 

навчального матеріалу; уроки географії передбачають накопичування не тільки 

знань, а й почуттєвого досвіду; у процесі навчання відбувається збагачення психіки 

конкретними уявленнями про навколишні предмети і явища, ознайомлення не зі 

словами-символами, а з конкретними об’єктами» [16].  

Упродовж 6-8 класів школярі вивчають курси фізичної географії. Засвоєння 

змістових ліній цих курсів, оволодіння загальнонавчальними та предметними 

компетенціями є гарантією успішного подальшого вивчення соціально-економічної 

географії та формування цілісної наукової картини світу. 

Відповідно до вікової періодизації, учні основної школи – підлітки. На думку 

дослідників, цей період є одним із головних етапів розвитку самостійності. У 

порівнянні з попереднім молодшим шкільним віком, саме в цей час відбуваються 

інтенсивні зміни в пізнавальній діяльності, що націлена не тільки на отримання 

нових знань та вмінь, а й на здобуття навичок самостійної роботи. Самостійна 

робота відповідає віковим потребам і особливостям підлітка та спрямована на 

розвиток його особистості.  

Ефективним способом розвитку пізнавальної самостійності школярів та 

вироблення інтелектуальних вмінь є використання методичного потенціалу 

підручника з фізичної географії, починаючи з шостого класу. 

Дослідницька перевірка організовувалася за такими етапами: констатувальний, 

формувальний і коригувально-узагальнюючий. На першому аналітико-

констатувальному етапі – аналізувалася науково-педагогічна і географічно-

методична література з проблеми дослідження. Визначалися мета і завдання 

наукової роботи, окреслювалася робоча гіпотеза, розроблялася програма 

експерименту, визначалася експериментальна база для його проведення 

проводилося анкетування серед вчителів та учнів 6-8 класів. 

На другому формувальному етапі – продовжувалося опрацювання 

інформаційних джерел, проводився формувальний експеримент та перевірялася 

гіпотеза дослідження. Розроблено та апробовано модель формування вмінь 

самостійної роботи учнів основної школи з підручником фізичної географії. 
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На третьому коригувально-узагальнювальному (контрольному) етапі – 

здійснювалося узагальнення та систематизація одержаних результатів дослідного 

навчання; формулювалися висновки дисертаційного дослідження. 

Під час констатувального експерименту було проаналізовано вітчизняну та 

зарубіжну педагогічну, психологічну, філософську, методичну літературу з 

проблеми дослідження; опрацьовано нормативні документи; розроблено і визначено 

теоретичне підґрунтя дослідження, підготовлено програму проведення 

експериментального дослідження, сформульовано зміст анкет для вчителів та учнів, 

визначено навчальні заклади, які братимуть участь в експерименті.  

Також було проведено педагогічне спостереження, бесіди, анкетування, 

вивчалася педагогічна практика. Реалізовано та узагальнено констатувальні зрізи, у 

процесі яких оцінено діяльність вчителів, що спрямована на формування вмінь 

самостійної роботи учнів та визначено рівні сформованості вмінь самостійної 

роботи школярів з підручником фізичної географії. Здійснювався пошук і розробка 

ефективної методики, здатної розв’язати виявлені у процесі констатувального 

експерименту проблеми навчання. 

На першому етапі констатувального експерименту було проведено відповідне 

анкетування серед вчителів географії та учнів 6-8 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів: СШ І-ІIІ ступенів №53 з поглибленим вивченням німецької 

мови, СШ І-ІІІ ступенів №301 з поглибленим вивченням англійської мови, Гімназія 

міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови, ліцей 

«Наукова зміна» м.Києва; Фарбованський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-

садок)» Яготинського району Київської області; Львівський навчально-виховний 

комплекс «Школа першого ступеня − гімназія» міста Львова; Уманська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Черкаської області; Городищенська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Черкаської області; Кам’янець-Подільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області. Всього було опитано 

900 учнів та 30 вчителів географії.  

Анкетування проводилося анонімно, без вказування прізвища та ім’я учня. 

Анкета була створена відповідно до психологічних та вікових особливостей 
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особистості підлітка. Мета даного опитування полягала у вивченні ставлення учнів 

основної школи до навчання в цілому та до географії зокрема, з’ясуванні ролі 

самостійної роботи у їх навчальній діяльності. Учням було запропоновано 7 

запитань. Результати анкетування подано в таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1 

Аналіз анкетування учнів 

Формулювання відповідей До загальної кількості 

відповідей за класами, % 

6 7 8 

у 

серед-

ньому 

1. Як на Вашу думку, Ви вмієте вчитися (організовувати свою 

навчальну діяльність)? 
 

Так 45 26 34 35 

Не знаю 11 9 5 8 

Коли є бажання 19 35 49 34 

Прагну 25 30 14 23 

2. Чи плануєте Ви свою навчальну діяльність?  

Так 56 59 66 60 

Ні 13 2 7 7 

Інколи 26 37 25 30 

Немає сенсу 5 2 2 3 

3. Як Ви ставитеся до самостійних робіт, які проводяться на уроках 

географії? 
 

Байдуже 22 26 33 27 

Негативно 13 7 14 11 

Позитивно 65 67 53 62 

4. Що Вам подобається в самостійній роботі?  

Можливість проявити самостійність 12 4 9 8 

Можливість перевірити свої знання 36 39 29 35 

Можливість отримати позитивну оцінку 20 32 38 30 

Можливість поповнювати і поглиблювати знання 22 12 13 16 

Нічого 10 13 11 11 

5. Які види самостійної роботи, що використовуються на уроках, Вам 

цікаві? 
 

Робота з підручником 18 12 23 18 

Робота з контурними картами 17 32 31 27 

Робота з таблицями, схемами, малюнками 19 17 20 19 

Виконання різнорівневих завдань 24 7 8 13 

Робота з тестовими завданнями 22 32 18 23 

6. Якої допомоги Ви потребуєте під час виконання самостійної 

роботи з підручником? 
 

Інструктажу до виконання 28 24 24 25 

Алгоритму (послідовності дій) виконання завдання 21 13 24 19 

Консультації учителя 22 27 22 24 

Аналізу результатів роботи 18 27 18 21 
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30%
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самостійній роботі?
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35%
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8%

Коли є 

бажання

34%
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1. Як на Вашу думку, Ви вмієте 

вчитися (організовувати свою 

навчальну діяльність)?

Так

60%

Ні

7%

Інколи

30%

Немає 

сенсу

3%

2. Чи плануєте Ви свою навчальну 

діяльність?

Продовж. табл. 3.1 
Контролю з боку вчителя 11 9 12 11 

7. Що, на Вашу думку, потрібно змінити в організації самостійної 

роботи учнів з підручником? 
 

Періодично пропонувати завдання творчого характеру 32 26 34 31 

Частіше пропонувати індивідуальні завдання на вибір 22 20 19 20 

Скоротити час на виконання завдань 6 5 2 4 

Збільшити час на виконання завдань 27 37 33 33 

Оцінювати самостійну роботу 13 12 12 12 

 

Результати обробки анкет школярів можна подати у вигляді діаграм (рис. 3.1., 

рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.1. Результати кількісної обробки анкет учнів»(1-4 запитання) 
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7. Що, на Вашу думку, потрібно змінити в організації 

самостійної роботи учнів з підручником?

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Результати кількісної обробки анкет учнів (5-7 запитання анкети) 

 

Провівши кількісний аналіз даних анкетування, ми отримали наступні 

результати. Аналіз відповіді на перше запитання «Як на Вашу думку, Ви вмієте 

вчитися (організовувати свою навчальну діяльність)?», має такі результати: у 

середньому 35% опитуваних відповіли «так», 34 % – раціонально організовують 

свою навчальну діяльність коли є бажання, 23% – прагнуть до цього, 8 % не змогли 

оцінити своє вміння вчитися та відповіли «не знаю». 

Відповіді на друге запитання «Чи плануєте Ви свою навчальну діяльність?» 

розділились наступним чином: 60% опитуваних позитивно відповіли на це 
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запитання, 30% відповіли – «інколи», 7% дали негативну відповідь, ще 3% 

зазначили, що в цьому немає сенсу. Варто звернути увагу на те, що більшість учнів 

позитивно ставиться до самостійних робіт – 62 %, 27 % учнів – байдужі до них, а 

11% – мають негативне відношення.  

Відповідаючи на четверте запитання «Що Вам подобається в самостійній 

роботі?», учні обрали варіанти «можливість перевірити свої знання» – 35%, 

«можливість отримати позитивну оцінку» – 30%. 16% вказали, що їх приваблює 

можливість поповнювати і поглиблювати знання під час виконання самостійних 

робіт. 11% нічого не подобається у цьому виді навчальної діяльності.  

Найцікавішими для учнів є наступні види самостійної роботи: робота з 

контурними картами – 27%, робота з тестовими завданнями – 23%; робота з 

таблицями, схемами, малюнками – 19%, робота з підручником – 18%, виконання 

різнорівневих завдань – 13%. 

Відповіді на шосте запитання «Якої допомоги Ви потребуєте під час 

виконання самостійної роботи з підручником?» мають наступні результати: чверть 

учнів вказали, що потребують інструктажу до виконання; 24% – консультації 

учителя, 21% зазначили необхідність аналізу результатів роботи, 19 % – алгоритму 

(послідовності дій) виконання завдання, 11% – контролю з боку вчителя. 

Відповіді на останнє сьоме запитання «Що, на Вашу думку, потрібно змінити 

в організації самостійної роботи учнів з підручником?» розподілились наступним 

чином: 33% вказують на недостатність часу на виконання завдань (і тільки 4% 

хочуть скоротити час на виконання завдань), 31% цікавлять завдання творчого 

характеру, 20% – індивідуальні завдання на вибір, 12% учнів наполягають на 

обов’язковому оцінюванні самостійної роботи. 

Завданням анкетування вчителів географії було вивчення стану використання 

шкільного підручника з фізичної географії в організації самостійної навчальної 

діяльності учнів 6-8 класів. Анкети не були анонімними, всі вчителі підписали їх та 

вказали свій вік. У відповідях педагогів різних вікових категорій не було помічено 

певних закономірностей. Анкета містила як відкриті питання, так і закриті, з 
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можливістю вказувати власну думку (додаток В). Графічне відображення кількісної 

обробки результатів анкетування вчителів відображено нами в рис. 3.3. 

Перше запитання анкети було відкритим та з’ясовувало розуміння поняття 

«самостійна робота». Було визначено, що у більшості відповідей просто 

перелічувалися види завдань самостійної роботи. Наприклад: аналіз та узагальнення 

інформації, складання таблиць, схем, уміння знаходити головне тощо. Лише у 

деяких анкетах самостійна робота трактувалася в узагальненому значенні як та, що 

виконується без безпосередньої участі вчителя, але за його завданнями та у 

спеціально відведений час. 

Більшість відповідей на друге запитання «Чи є актуальною проблема 

самостійної роботи учнів у навчально-виховному процесі Вашої школи?» були 

позитивними та ґрунтувалися на тому, що вона часто обговорюється у 

педагогічному колективі. Близько чверті відповідей були негативними без 

додаткових пояснень. Частина респондентів ухилилася від відповіді на це 

запитання.  

Було з’ясовано як часто організовується самостійна робота з підручником: 

68% вчителів проводять її систематично, решта (32%) – епізодично. Серед способів, 

які використовуються під час організації самостійної роботи з підручником педагоги 

виокремлювали: проведення інструктажу – 43%, розпис алгоритму (використання 

«Пам’ятки учня») – 30%, виконання завдань у групах – 12%, вирішення проблемних 

завдань – 8%, виконання різнорівневих завдань – 7%. Також надавалася можливість 

дописати іншу відповідь. У деяких анкетах вона була використана, разом із 

обранням запропонованого варіанту, наприклад: надання консультації, допомоги, 

контроль за виконанням тощо.  

Відповіді на запитання «Які види завдань для самостійної роботи з 

підручником Ви використовуєте?» розподілилися наступним чином: знайти 

відповідь – 28%, скласти план – 25%, виписати певну інформацію – 20%, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків – 17%, проблемні – 10%. Також у графі 

«інше» зазначали: складання таблиць, схем, відповіді на запитання, переказ тощо. 
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Рис. 3.3. Результати кількісної обробки анкет учителів географії на етапі 

констатувального експерименту 
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На питання «Скільки часу в межах уроку географії Ви відводите на самостійну 

роботу за змістом підручника?» більша частина опитаних відповіла 5-10 хвилин 

(57%), 22% – 10-15 хвилин, 21% – менше 5 хвилин. Можливістю сформулювати свій 

варіант відповіді ніхто не скористався. 

Отже, можна зробити такі узагальнення. Не всі учителі можуть дати 

визначення поняттю «самостійна робота», але разом з тим вони вважають це 

питання актуальним. Більшість використовує цей вид навчальної діяльності 

систематично. Серед способів організації самостійної роботи з підручником 

більшість педагогів вказують на проведення інструктажу та використання 

алгоритму. Проте їм не вистачає методичної творчості. Учителі мало приділяють 

уваги саме формуванню умінь роботи з підручником. У арсеналі вчителів географії є 

різні види самостійної роботи з підручником, якій вони відводять у середньому від 5 

до 15 хвилин часу поурочно. Проте підходи ці традиційні та не завжди спонукають 

учнів до вмотивованості навчання. Бракує педагогам, особливо молодим 

спеціалістам, методичних порад щодо застосування інноваційних підходів у роботі з 

текстом підручника, рекомендацій щодо технології впровадження різноманітності 

прийомів формування вмінь самостійної роботи учнів. 

Також у процесі аналітико-констатувального етапу експерименту було 

проведено бесіди з вчителями та спостереження уроків географії. Результати 

досліджень засвідчують, що педагоги недостатньо володіють методикою організації 

самостійної роботи школярів із підручником фізичної географії. Потенціал 

навчальної книги для вирішення завдання формування вмінь самостійної діяльності 

застосовується епізодично та несистемно. Підручник більшість учителів 

використовують лише на етапі закріплення знань. Найчастіше переважає 

фронтальна форма роботи, що є нетривалою та передбачає переважно роботу з 

текстом. Недостатньо використовуються можливості позатекстового компоненту 

книги, учні практично не працюють з ілюстраціями, рубриками, завданнями. 

Прийоми роботи, що здебільшого впроваджуються педагогами, не стимулюють 

школярів до їх самостійного використання для вирішення різноманітних навчальних 

завдань. 
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Утруднення в організації самостійної роботи підлітків пояснюються як 

об’єктивними обставинами, серед яких − відсутність методичних рекомендацій, 

недоліки підручників, так і суб’єктивними, зокрема, недостатньою обізнаністю 

багатьох вчителів щодо сутності та способів використання шкільної книги як 

ефективного засобу навчання фізичної географії та розвитку особистості учня. 

Підсумки обговорення теоретичних та методичних засад проблеми 

дослідження констатують, що у роботі педагогів, яка спрямована на оволодіння 

школярами системою прийомів самостійної роботи з підручником наявні методичні 

недоліки. Причинами цих прогалин є недостатня обізнаність із структурними 

компонентами процесу формування вмінь самостійної роботи учнів та 

педагогічними умовами, що уможливлюють його ефективне здійснення; 

несистемність використання різних форм, методів та прийомів організації 

самостійної роботи на уроці та вдома; відсутність методичного забезпечення, яке б 

стимулювало застосування традиційних та нетрадиційних підходів до використання 

підручника географії у формуванні вмінь самостійної роботи учнів 6-8 класів. 

На другому етапі констатувального експерименту були підготовлені контрольні 

завдання, метою яких було визначення рівня сформованості вмінь самостійної 

роботи з кожним структурним компонентом підручника фізичної географії: текстом, 

ілюстративним матеріалом, апаратом орієнтування та системою завдань. Тема для 

письмового опитування обиралася згідно календарно-тематичного планування 

вчителя географії.  

Метою контрольної роботи була діагностика рівня сформованості вмінь роботи 

з книгою: умінь виділяти головну інформацію в тексті (аналізувати та синтезувати 

матеріал, порівнювати, узагальнювати та систематизувати, класифікувати, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки), коротко записувати ключові аспекти 

тексту (складати план, тези, конспект), згортати матеріал, створюючи різноманітні 

графічно-знакові моделі, працювати з ілюстративною складовою, використовувати 

систему завдань та запитань, апарат організації засвоєння підручника для 

розв’язання навчальних завдань.  
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У процесі констатувального етапу експерименту нами були розроблені 

критерії сформованості вмінь самостійної роботи учнів 6-8 класів з підручником 

фізичної географії та виділені чотири рівні розвитку досліджуваних вмінь: 

початковий, середній, достатній, високий. Якісна характеристика рівнів подана в 

параграфі 2.1. 

Для поділу учнів на типологічні групи (контрольні та експерименталні) було 

обрано критерій – навчальні можливості учнів. Ми вирізнили такі компоненти 

навчальних можливостей учнів: здатність оперувати прийомами самостійної роботи, 

навчальна мотивація учня, навченість, минулий досвід. Результати початкового 

зрізу дозволили обрати експериментальні та контрольні класи. Групи, у яких 

результати сформованості вмінь самостійної роботи з підручником були вищими, 

ми визначили контрольними. Класи, що мали дещо нижчі показники успішності 

ставали експериментальними. Для об'єктивності дослідження ми дотримувалися 

таких умов:  

1. Рівень знань учнів контрольних і експериментальних класів був приблизно 

однаковим. 

2. Заняття в контрольних і експериментальних класах проводилися 

проводилися за авторською методикою формування вмінь самоостійної роботи з 

підручником фізичної географії, а в контрольних – за традиційною системою. 

Знання і вміння учнів контрольних і експериментальних груп формувалися в 

однакових умовах навчального процесу. 

Формувальний експеримент організовувався на основі попереднього вивчення 

стану проблеми та аналізу результатів констатувального експерименту. У процесі 

формувального експерименту ми проводили коректування висунутого педагогічного 

припущення та організовували його перевірку. Розроблялася авторська методика, 

визначалися необхідні педагогічні умови її імплементації. 

Очікувані результати формувального етапу педагогічного експерименту – 

підвищення рівня сформованості вмінь самостійної роботи учнів з підручником та 

вдосконалення методичної підготовки педагога-експериментатора.  
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Проведення експерименту на належному рівні забезпечило також продумане 

використання комплексу теоретичних, емпіричних та експериментальних методів 

(аналізу, синтезу, дедукції, індукції, узагальнення, моделювання, спостереження, 

вимірювання, коннстатувальний та формувальний експеримент). 

Формувальний етап експерименту проводився впродовж 2013 − 2014 н. р., 

2014 − 2015 н. р., 2015 − 2016 н. р. на базі загальноосвітніх навчальних закладів 

Київської, Черкаської та Хмельницької областей: СШ І-ІIІ ступенів №53 з 

поглибленим вивченням німецької мови, ліцей «Наукова зміна», Гімназія 

міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови у м. Києві; 

Фарбованський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» Яготинського району 

Київської області; Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Черкаської 

області; Городищенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Черкаської області; 

Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької 

області. У дослідно-експериментальній роботі взяло участь 746 учнів 6-8 класів 

основної школи. 

Під час проведення експерименту забезпечувалася методична співпраця з 

вчителями географії, метою якої була підготовка до впровадження розробленої в 

ході дослідження моделі формування вмінь самостійної роботи школярів з 

підручником. Така співдія передбачала проведення бесід з педагогами, 

консультування, відвідування й аналіз уроків географії в експериментальних класах, 

тощо. Ці форми роботи надали можливість визначити, що одним із чинників 

виникнення труднощів в організації цього важливого виду діяльності учнів у 

процесі навчання є певна необізнаність стосовно форм, видів, методів та прийомів 

організації самостійної роботи, відсутність методичних напрацювань, системи 

завдань для формування досліджуваних вмінь. 

З ціллю уникнення цих недопрацювань нами були розроблені методичні 

настанови, практичні рекомендації для педагогів, у яких: з’ясовано особливості  

самостійної роботи як засобу формування вмінь учнів, проаналізовано можливості 

шкільного підручника для формування вмінь самостійної роботи; визначено 

педагогічні умови формування вмінь самостійної роботи учнів із сучасним 
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підручником фізичної географії, обґрунтовано методику організації навчальної 

діяльності учнів для формування досліджуваних вмінь.  

Після інформування педагогів стосовно особливостей формування вмінь 

самостійної роботи учнів з підручником фізичної географії, відпрацювання 

методичних підходів з використанням рекомендацій, інструктивних матеріалів, 

алгоритмів, системи завдань для самостійної роботи з підручником, вчителям було 

запропоновано впровадити їх у навчальний процес в експериментальних класах.  

Підготовлені теоретичні положення та практичні рекомендації допомагали 

вчителям ефективно використовувати методичний потенціал підручника фізичної 

географії, проектувати самостійну роботу школярів, раціонально організовувати всі 

її етапи, проводити моніторинг та корегувати процес учіння.  

Завданням експериментальної роботи було формування вмінь самостійної 

роботи з підручником шляхом впровадження в начальний процес авторських 

теоретико-методичних напрацювань та визначення їх ефективності. Під час 

формувального етапу у експерименті брали участь учні 6-8 класів. Методика 

навчання географії у контрольних класах залишалася традиційною та не 

корегувалася, учні ж експериментальних класів працювали за авторською 

методикою формування вмінь самостійної роботи з навчальною книгою. Організація 

самостійної роботи учнів з підручником передбачала використання продуманої системи 

завдань, спрямованої на застосування, поглиблення, систематизацію набутих знань, 

вмінь та навичок на основі дій, які учні здійснюють за заздалегідь сформованими 

алгоритмами їх виконання з опосередкованою участю педагога. Ця система 

відповідала наступним вимогам: структурі та послідовності навчального матеріалу, 

його практичному значенню, системності та зростанню проблемності, нормам 

хронометражу та посильності для виконання. 

Апробація методичних матеріалів проводилася на уроках різних типів та 

передбачала обов’язкове використання основного засобу навчання – підручника.  

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 
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включають низку складових умінь, які забезпечують можливість самостійної роботи 

з кожним його структурним компонентом:  

1) текстом (уміння генералізувати, складати план прочитаного, складати тези, 

будувати моделі, переказувати, формулювати запитання та завдання);  

2) 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 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-

експериментаторів на цьому етапі дослідження було поетапне формування вмінь 

школярів повноцінно розуміти текстову інформацію книги: формулювати головну 

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

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

план, орієнтуватися у змісті параграфу; складати тези, конспект, різноманітні 

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

текстовий матеріал); переказувати (відтворювати інформацію тексту за самостійно 

складеним планом, аналізувати географічні процеси та явища, давати 

характеристику географічним об’єктам, що описуються); 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 школярів використовувати позатекстову складову підручника як джерело 
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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 

школярів із компонентами навчальної книги проводилася оцінка рівнів 

сформованості умінь. Здійснювалося спостереження за навчальною діяльністю та 

змінами в успішності учнів контрольних та експериментальних класів. 

Результати навчальних досягнень порівнювалися спочатку та в кінці 

експерименту, що дозволило встановити ефективність впровадження педагогічної 

моделі.  

На завершальному етапі експерименту учні контрольних та 

експериментальних класів виконували завдання контрольного зрізу знань та вмінь, 

які були розроблені відповідно до тих, що пропонувалися на початку 

формувального етапу, проте рівень їх складності був дещо вищим. Для діагностики 

були відібрані завдання, направлені на перевірку сформованості:  

– умінь самостійної роботи з текстовим компонентом підручника (уміння 

генералізувати (виділяти в прочитаному найважливіше): формулювати головну 

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

зв’язки, самостійно робити висновки, узагальнювати тощо; складати план (простий, 

розгорнутий, у вигляді питань), орієнтуватися у змісті параграфу; складати тези, 

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

відображають текстовий матеріал); відтворювати інформацію тексту за самостійно 

складеним планом, аналізувати географічні процеси та явища, давати 

характеристику географічним об’єктам, що описуються); ставити запитання та 

знаходити на них відповіді у тексті; 

– умінь самостійної роботи з позатекстовим компонентом книги: уміння 

працювати з ілюстративним матеріалом (образним, понятійним, комбінованим); 

уміння працювати з методичним апаратом (системою запитань і завдань, апаратом 

організації засвоєння (використовувати у роботі: плани характеристик географічних 
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об’єктів, пам’ятки роботи (з текстом, картою тощо), алгоритми, інструкції, зразки 

розв’язання завдань, підписи та пояснення до ілюстрацій); уміння працювати із 

апаратом орієнтування. 

 

3.2. Обробка результатів педагогічного експерименту та їх аналіз 

 

Важливою умовою достовірності статистичних даних є масовість у 

проведенні педагогічного експерименту. Довести гіпотезу дослідження та 

ефективність авторської методики у формуванні вмінь самостійної роботи з 

підручником фізичної географії учнів 6-8 класів дозволив значний об’єм вибірок 

контрольних та експериментальних груп залучених до експерименту. За вимогами 

педагогічної статистики достатнім рівнем значущості вважається відхилення від 

істинного математичного очікування не більш ніж на 5%, такому рівню відповідає 

кількістю учасників експерименту не менш ніж 384 учні [141]. У експерименті 

взяли участь 900 школярів 6-8 класів 9 начальних закладів. Відбір шкіл, що були 

базою експерименту, відповідав статистичним вимогам до проведення 

педагогічних досліджень [124, 116, 46]. 

Усього у формувальному експерименті взяли участь: 382 учнів контрольних 

класів та 364 учнів експериментальних класів (по 15 експериментальних та 

контрольних класів). Така кількість дозволила досягти достовірності отриманих 

результатів, що дорівнює 0,95 [137]. 

Термін проведення формувального експерименту у класах складав від 

одного до трьох років (з 6 по 8 класи), в останньому випадку експеримент охопив 

увесь період вивчення курсів фізичної географії в основній школі. 

Відсутність статистично важливих відмінностей контрольних та 

експериментальних класів за рівнями навчальних досягнень школярів було 

доведено з використанням критерію однорідності (χ2). Емпіричне значення цього 

критерію вираховується за формулою: 

Відсутність статистично важливих відмінностей контрольних та 

експериментальних класів за рівнями навчальних досягнень школярів було 
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доведено з використанням критерію однорідності (χ2). Емпіричне значення цього 

критерію вираховується за формулою: 

χ2
емп = 𝑁×𝑀× ∑

(
𝑛𝑖
𝑁

−
𝑚𝑖
𝑀

)
2

𝑛𝑖+𝑚𝑖

𝐿
𝑖=1 ,                                    (3.1) 

де χ2
емп – емпіричне значення критерію однорідності; 

N – кількість членів експериментальної групи; 

M – кількість членів контрольної групи; 

L – кількість різних рівнів навчальних досягнень учнів; 

ni – число членів експериментальної групи, які мають даний рівень 

навчальних досягнень; 

mі – число членів контрольної групи, які мають даний рівень навчальних 

досягнень. 

За рівнями навчальних досягнень (початковий, середній, достатній, високий) 

на початку дослідження учні експериментальних класів відповідно розподілилися: 

28: 194: 111: 31, школярі контрольних класів: 32: 184: 123: 43. За цими даними 

обчислимо емпіричне значення критерію однорідності: 

χ2
емп = 364 × 382 × ((28 / 364 – 32 / 382)2 / (28 + 32) + (194 / 364 – 184 / 382)2 / 

(194 + 184) + (111 / 364 – 123 / 382)2 / (111 + 123) + (31 / 364 – 43 / 382)2 / (31 + 43)) = 

2,6558168 

Теоретичне критичне значення (χ2
кр) для рівня значущості α = 0,05 і 4 

рівнів навчальних досягнень учнів L = 4 становить 7,82. Оскільки 2,6 < 7,82 

можемо зробити висновок про те, що характеристики порівнюваних вибірок 

співпадають з рівнем значимості 0,05. 

Рівень засвоєння географічних знань та вмінь підлітками визначався завдяки 

аналізу шкільної документації, бесідам з вчителями та школярами. Також були 

проведені зрізи знань учнів 6-8 класів. Аналіз письмових робіт учнів основної школи 

наведений в таблиці 3.2.  

За даними, що ми отримали в результаті аналізу письмових робіт учнів, 

можемо зробити висновок про зниження якості засвоєння знань та вмінь підлітками 

при переході до старших класів основної школи. Так, частка учнів які мають 
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достатній та високий рівень знань з географії знижується з 61,4 % у шостих класах 

до 56% у сьомих і відповідно до 46% у восьмих класах. 

Таблиця 3.2 

Результати зрізу знань учнів основної школи з географії  

Класи 

Частка учнів (%), які мають відповідний рівень навчальних досягнень за 12-

бальною системою оцінювання 

Початковий Середній Достатній Високий 

6 5,1 33,5 47,8 13,6 

7 6 37,9 43,5 12,5 

8 6,7 47,3 34,1 11,9 

 

Достовірність отриманих статистичних даних ми можемо перевірити з 

використанням критерію 𝜑 – кутового перетворення Фішера. 

Визначимо гіпотези перевірки: H0 – гіпотеза відсутності статистично значимих 

відмінностей у якості засвоєних географічних знань та вмінь учнів 6, 7 та 8 класів; 

Н1 – гіпотеза про наявність статистично значимих відмінностей у якості засвоєних 

географічних знань та вмінь учнів 6, 7 та 8 класів. Емпіричне значення критерію 

Фішера вираховується за формулою: 

𝜑емп = |2 arcsin( √p ) –  2 arcsin(√𝑞 )| √
𝑀×𝑁

𝑀+𝑁
 ,                                (3.2) 

де 𝜑емп – емпіричне значення критерію Фішера; 

р – частка учнів першої вибірки, які мають високий та достатній рівень 

навчальних досягнень; 

q – частка учнів другої вибірки, які мають високий та достатній рівень 

навчальних досягнень; 

N – об’єм першої вибірки; 

M – об’єм другої вибірки. 

Ці показники якості географічних знань та вмінь учнів 6-7, 7-8 та 6-9 класів ми 

визначаємо попарно. Об’єм вибірок: 6 клас – 272 учнів, 7 клас – 248 учнів та 8 клас 

– 226 учнів. 

𝜑емп (6–7) = |2 arcsin( √0,614 ) –  2 arcsin(√0, 56 )| √
272×248

272+248
 = 1,02 
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𝜑емп (7–8) = |2 arcsin( √0,56 ) –  2 arcsin(√0, 46 )| √
248×226

248+226
 = 2,19 

𝜑емп (6-8) = |2 arcsin( √0,614 ) –  2 arcsin(√0, 46)| √
272×226

272+226
 = 3, 33 

Критичне значення 𝜑0.05 критерію Фішера для рівня значимості 0,05 дорівнює 

1,64 [137]. Відповідно, можемо зробити висновок про те, що порівнюючи якість 

предметних знань та вмінь учнів 6-7 та 7-8 класів, емпіричне значення критерію 

Фішера збільшується та досягає рівня 𝜑кр 1,64. Достовірність розбіжностей 

характеристик порівнюваних вибірок для учнів 6-8 класів складає 0, 95%, оскільки 

𝜑емп (6-8) > 𝜑кр (3, 33 > 1,64). 

На зниження рівня навчальних досягнень з географії при переході учнів до 

старших класів основної школи впливає сукупність різноманітних чинників, що 

пов’язані з віковими особливостями підліткового віку, зниженням пізнавального 

інтересу до вивчення предмета. 

У межах психодидактичного підходу, успішний розвиток самостійності в 

навчальній діяльності можливий за наступних вимог: 

- врахування індивідуальних та психологічних характеристик вікового 

періоду, його психологічних новоутворень; 

- зміна моделі взаємодії суб’єктів навчання, за якої координаційна функція 

вчителя є ключовою та переважає ретрансляторські та контролюючі функції; 

- організація спільної діяльності з однолітками; 

- переформатування змісту навчання таким чином, щоб учні самі визначали 

мету, способи та прийоми рішення навчальних завдань, розуміли сутність 

навчальних дій; 

- формування потреби у самостійній діяльності, у саморозвитку; 

- створення таких пізнавальних ситуацій у яких учні розкривають власні 

можливості та здібності. 

Отже, навчальний процес, за розробленою нами методикою, був 

організованим таким чином, щоб учень відчував себе якомога більш вільно, 

проявляв активність та самостійність. Основна причина того, що учні не можуть 
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вирішувати завдання, що постають перед ними, без сторонньої допомоги, полягає у 

несформованості необхідних умінь та навичок. Допомогти школяреві 

самореалізуватися може методично продумана педагогом організація самостійної 

роботи.  

Якщо наші висновки відповідають дійсності, впровадження методики 

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

географії у експериментальних класах має змінити виявлену негативну тенденцію – 

рівень навчальних досягнень підлітків має, навпаки, підвищуватися при переході до 

старших класів основної школи.  

З метою перевірити ефективність впровадження методики формування вмінь 

самостійної роботи учнів з підручником був проведений формувальний етап 

експерименту, завданнями якого було: підтвердження або ж спростування того, що 

розроблена методика формування вмінь самостійної роботи школярів з підручником 

сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень з географії; визначення 

характерних особливостей формування вмінь самостійної діяльності з книгою учнів 

контрольних та експериментальних класів; відстеження динаміки формування 

досліджуваних вмінь. 

Щоб простежити динаміку сформованості вмінь самостійної роботи учнів 6-х, 

7-х та 8-х класів, ми використовували спеціальні діагностичні завдання (див. табл. 

3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.12, 3.14).  

Було проведено два діагностичні зрізи: на початку експерименту та після 

впровадження розробленої методики. Змістова та процесуальна сторона яких 

поступово ускладнювалася. На нашу думку, дотримання такої умови забезпечувало 

достовірні результати про якісні та кількісні зміни у розподілі учнів за рівнями 

сформованості досліджуваних вмінь. 

У діагностичних роботах використовувалися питання, що були спрямовані на 

виявлення здатності підлітків застосовувати набуті знання та вміння у роботі з 

різними компонентами підручника для вирішення різноманітних завдань. 

Результати виконання завдань оцінювались за такими рівнями: фрагментарне 

володіння прийомами самостійної роботи з підручником, відповідь не правильна, 
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допущені грубі помилки, завдання не виконані – початковий (1–3 бали); учень 

володіє вміннями самостійної роботи з підручником на репродуктивному рівні, 

допущені помилки, неточності – середній (4-6 балів); школяр достатньо і вільно 

застосовує матеріали підручника для розв’язання навчальних завдань самостійно, 

відповіді логічні, складені за матеріалами підручника без зміни формулювань чи з 

наявністю незначних помилок – достатній (7-9 балів); учень вільно на творчому 

рівні застосовує різні вміння самостійної роботи з компонентами підручника, вміє 

застосовувати ці способи діяльності в нових пізнавальних ситуаціях – високий (10-

12 балів). 

Для обробки результатів зрізів та отримання статистично достовірних даних 

був використаний метод поелементного та поопераційного аналізу, розроблений 

А. Усовою [188]. Рівень оволодіння учнями вміннями самостійної роботи з 

підручником оцінювався за допомогою коефіцієнта ефективності виконання дій та 

операцій:  

  К =  
∑ Іо

N×Іа
×100%,                                                  (3.3) 

де К − коефіцієнт ефективності виконання завдання;  

N − кількість учнів, які виконували завдання;  

∑ Іо− сума балів набраних кожним учнем; 

Іа – число максимальної кількості балів за виконане завдання. 

Вирішення завдань вважалось задовільним, якщо коефіцієнт ефективності 

виконання завдання становив не менше 0,7 [11]. Наведемо приклади варіантів 

завдань для початкових та прикінцевих діагностичних зрізів, метою яких було 

визначення рівня сформованості вмінь самостійної роботи з підручником фізичної 

географії учнів 6-х, 7-х та 8-х класів. 

У 6-х класах початковий контроль проводився за темою «Вступ. Розвиток 

географічних знань про Землю» (завдання школярі виконували з використанням 

підручника). Завдання та критерії оцінювання вмінь самостійної роботи учнів, 

згідно системи оцінювання діагностичних зрізів сформованості вмінь самостійної 

роботи учнів (табл. 3.3) відображено в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.3 

Система оцінювання діагностичних зрізів сформованості вмінь 

самостійної роботи учнів 

Номер завдання Кількість балів за завдання Можлива кількість балів 

1 1,5 0; 0,5;1;1,5 

2 1,5 0; 0,5;1;1,5 

3 1,5 0; 0,5;1;1,5 

4 1,5 0; 0,5;1;1,5 

5 1,5 0; 0,5;1;1,5 

6 1,5 0; 0,5;1;1,5 

7 1,5 0; 0,5;1;1,5 

8 1,5 0; 0,5;1;1,5 

Таблиця 3.4 

Зразок оцінювання діагностичного зрізу №1 для учнів 6-х класів 

Структурні компоненти вміння 

самостійної роботи з 

підручником 

Завдання 
К-ть 

балів 

уміння 

самостійної 

роботи з 

текстом  

генералізувати Виключіть (закресліть) зайве прізвище та коротко 

поясніть хто з дослідників в переліку зайвий:  

1) А. Нікітін, М. Поло, Р. Пірі;  

2) Р. Амундсен, Р. Скотт, Ф. Нансен;  

3) Ф. Беллінсгаузен, М. Лазарєв, Ю. Лисянський. 

1,5 

уміння 

складати план 

Складіть план характеристики сучасних 

географічних досліджень за матеріалами параграфа 

підручника. 

1,5 

уміння 

знаходити 

відповіді на 

запитання у 

тексті 

Використовуючи підручник, дайте відповіді на 

питання:  

1. Для чого людині потрібні географічні знання? Де 

їх можна використати?  

2. Чому Америку назвали Америкою, а не 

Колумбією? 

1,5 

уміння 

складати 

конспект 

Заповніть таблицю «Стародавній етап географічного 

пізнання Землі». 

№ Подія Дослідник, країна Час 

    

    
 

1,5 

уміння 

складати 

графічно-

знакові моделі 

Складіть схему, розподіливши географічні науки на 

дві групи (фізична географія та економічна 

географія): кліматологія, геологія, гідрологія, 

країнознавство, географія туризму, географія 

населення, географія промисловості, 

ґрунтознавство, географія сільського господарства, 

біогеографія, географія транспорту. 

1,5 
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уміння 

самостійної 

роботи з 

позатекстовим 

компонентом  

уміння 

працювати з 

апаратом 

організації 

засвоєння 

Скільки тем налічує розділ «Розвиток географічних 

знань про Землю»? 

 

1,5 

уміння 

працювати з 

методичним 

апаратом 

підручника 

Перегляньте інформацію параграфа «Сучасні 

географічні дослідження», дайте письмову відповідь 

на три запитання (на вибір) після параграфа. 

1,5 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

Розгляньте ілюстрації підручника, що зображають 

маршрути плавання вікінгів, їх кораблі тощо. 

Напишіть твір-мініатюру «Моя подорож з вікінгами 

до Північної Америки», описавши ілюстрації 

підручника.  

1,5 

За результатами перевірки першого діагностичного зрізу були отримані дані про 

сформованість вмінь самостійної роботи з підручником (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії учнів 6-х класів (діагностичнй зріз № 1) 

У
м

ін
н

я
  

са
м

о
ст

ій
н

о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Зміст структурних 

компонентів умінь 

самостійної роботи 

учнів з підручником 

фізичної географії 

 

Бали і кількість відповідей 

учнів  

контрольних класів 

Бали і кількість відповідей 

учнів експериментальних 

класів 

 Кум 

% 

 Кум 

% 

1,5 1 0,5 0 1,5 1 0,5 0 

з 
те

к
ст

о
в
и

м
 к

о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

генералізувати 10 27 82 21 39 12 20 81 19 40 

уміння складати план 18 25 81 16 44 12 31 78 11 44 

уміння знаходити 

відповіді на запитання у 

тексті 

22 25 70 23 44 15 24 75 18 42 

уміння складати 

конспект 
9 34 78 19 41 16 21 83 12 44 

уміння складати 

графічно-знакові моделі 
8 44 61 27 41 9 26 77 20 39 

з 
п

о
за

те
к
ст

о
в
и

м
 

к
о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

 

уміння працювати з 

апаратом організації 

засвоєння 

21 31 
80 

 
8 49 17 45 61 9 51 

уміння працювати з 

методичним апаратом  
29 28 77 6 52 15 54 56 7 53 

робота з ілюстративним 

матеріалом 8 28 61 43 34 7 27 66 32 36 

Математична обробка результатів першого діагностичного зрізу дозволила 

Продовж. табл. 3.4 
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виявити такі статистичні показники: середній коефіцієнт сформованості в учнів 

вмінь самостійної роботи з підручником має низькі показники та у 

експериментальних класах складає 43,6%, у контрольних – 43%.  

У школярів краще сформовані такі вміння самостійної роботи: складати 

план, конспект, знаходити відповіді на запитання у тексті, використовувати 

методичний апарат навчальної книги, апарат організації засвоєння. Виявлено 

незначний відсоток учнів, які володіють уміннями виділяти в прочитаному 

найважливіше, відтворювати інформацію тексту, складати графічно-знакові моделі, 

працювати з ілюстративним матеріалом.  

Після імплементації розробленої нами методики на завершальному етапі 

формувального експерименту у 6-х класах було проведено діагностичний зріз № 2 

за темою «Гідросфера». Зміст одного з варіантів контрольної роботи та критерії 

оцінювання представлено в таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Зразок оцінювання діагностичного зрізу №2 для учнів 6-х класів 

Структурні компоненти вміння 

самостійної роботи з 

підручником 

Завдання 
К-ть 

балів 

уміння 

самостійної 

роботи з 

текстовим 

компонентом 

підручника  

генералізувати  Визначте одним словом перелік термінів:  

 айсберг, шельфова крига, береговий припай, 

дрейфуюча; 

 витік, гирло, притоки. 

 Виключіть (закресліть) зайвий термін з переліку 

та коротко поясніть вибір: 

 водні, біологічні, енергетичні, мінеральні, 

людські;  

 реліктові, карстові, загатні, тектонічні, 

стічні.  

 Доповніть схему причинно-наслідкових зв’язків 

наступних рухів води у Світовому океані:  

1. Хвилі; 2. Цунамі: 

 

 

  
 

1,5 

уміння 

складати план 

Складіть план характеристики озера за параграфом 

підручника. 

 

1,5 

____________                                              
причина

1.____________                                                  
наслідок

____________                                              
причина

2.____________                                                  
наслідок
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уміння 

знаходити 

відповіді на 

запитання у 

тексті 

Використовуючи підручник, дайте відповіді на 

питання: 

1. Як змінюється температура поверхневих вод 

Світового океану залежно від географічного 

положення? 

2. Чому льодовики утворюються навіть на екваторі? 

3. Що і чому називають «рукотворними річками»? 

Опишіть коротко їх значення. 

1,5 

уміння 

складати 

конспект 

Складіть таблицю спільних та відмінних рис річки 

та каналу. 

 

Річка та канал Спільне Відмінне 

   

   
 

1,5 

уміння 

складати 

графічно-

знакові моделі 

Складіть схеми «Склад Світового океану», 

«Острови за походженням». 

1,5 

уміння 

самостійної 

роботи з 

позатекстовим 

компонентом 

уміння 

працювати з 

апаратом 

організації 

засвоєння 

Скільки тем налічує розділ «Гідросфера», про що ви 

дізналися, опрацювавши ці теми? 

 

1,5 

уміння 

працювати з 

методичним 

апаратом 

підручника 

Перегляньте інформацію параграфа «Властивості 

вод Світового океану», дайте письмову відповідь на 

одне запитання (на вибір) після параграфа. 

1,5 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

Розгляньте ілюстрації параграфа «Життя в морях та 

океанах» та напишіть короткий твір «Живі 

організми в Світовому океані», використовуючи 

матеріали підручника. 

1,5 

 

Результати другого діагностичного зрізу відображено в табл. 3.7.  

Відповідно до отриманих результатів вимірів сформованості вмінь 

самостійної роботи з підручником фізичної географії учнів 6-х класів на заключному 

етапі експерименту можна зробити наступні узагальнення. Коефіцієнт 

сформованості умінь самостійної роботи учнів контрольних класів майже не 

змінюється, хоча й зростає, у порівнянні з даними початкового діагностичного зрізу 

до 45,6%. У експериментальних класах цей середній показник досягає рівня 75,5% і 

свідчить про позитивний вплив експериментальної методики та її ефективність. 

 

Продовж табл. 3.6 
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Таблиця 3.7 

Результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії учнів 6-х класів (діагностичнй зріз № 2) 

У
м

ін
н

я
 с

ам
о
ст

ій
н

о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Зміст структурних 

компонентів умінь 

самостійної роботи 

учнів з підручником 

фізичної географії 

 

Бали і кількість відповідей 

учнів  

контрольних класів 

Бали і кількість відповідей 

учнів експериментальних 

класів 

 Кум 

% 

 Кум 

% 

1,5 1 0,5 0 1,5 1 0,5 0 

з 
те

к
ст

о
в
и

м
 к

о
м

п
о
н

ен
то

м
 п

ід
р

у
ч
н

и
к
а 

генералізувати 15 29 78 18 43 46 58 23 5 70 

уміння складати план 24 37 67 12 51 54 64 13 1 77 

уміння знаходити 

відповіді на 

запитання у тексті 
18 29 66 27 42 52 52 28 0 72 

уміння складати 

конспект 11 43 68 18 45 66 42 22 2 77 

уміння складати 

графічно-знакові 

моделі 
17 43 57 23 46 58 44 25 5 72 

з 
п

о
за

те
к
ст

о
в
и

м
 к

о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

 

уміння працювати з 

апаратом організації 

засвоєння 
30 25 

78 

 
7 52 65 55 12 0 80 

уміння працювати з 

методичним 

апаратом підручника 
27 28 77 8 51 89 32 11 0 86 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 
9 29 64 38 35 47 58 21 6 70 

 

На основі табл. 3.5 та 3.7 побудовані гістограми (рис. 3.4), що дають 

можливість візуально порівняти якісні показники оволодіння учнями 6-класів 

вміннями самостійної роботи з підручником фізичної географії у формувальному 

експерименті.  
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1. Генералізувати. 2. Уміння складати план. 3. Уміння знаходити відповіді на запитання у тексті. 4. 

Уміння складати конспект. 5. Уміння складати графічно-знакові моделі. 6. Уміння працювати з 

апаратом організації засвоєння. 7. Уміння працювати з методичним апаратом підручника. 8. 

Уміння самостійної роботи з ілюстративним матеріалом. 

КК – контрольні класи. ЕК – експериментальні класи 

 

Рис. 3.4. Гістограма показників оволодіння учнями 6-х класів уміннями 

самостійної роботи з підручником фізичної географії на етапі формувального 

експерименту  

 

У 7-х класах початковий діагностичний зріз був проведений за темою 

«Австралія». Зразок варіанту завдань та системи їх оцінювання наведений у таблиці 

3.8. 

 Результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії учнів 7-х класів на початку експерименту представлені в таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.8 

Зразок оцінювання діагностичного зрізу №1 для учнів 7-х класів 

Структурні компоненти вміння 

самостійної роботи з 

підручником 

Завдання 

К-

тьбал

ів 

уміння 

самостійної 

роботи з 

текстовим 

компонентом 

підручника  

генералізувати 1. Що зайве в переліку: 

 коала, качкодзьоб, пума, собака динго; 

 вомбат, єхидна, кенгуру, гуанако.  

2. Допишіть та сформуйте правильні речення: 

 Австралія материк Землі материка 7,687. 

 Австралія відмінну цілком півкулі екватора цим 

те на її навпаки з нашою північною січні 

середина панує а в зима хоча дуже. 

3. Встановіть логічну послідовність у вигляді 

ланцюжка взаємопов’язаних характеристик 

унікальної природи материка:  

1) наявність ендеміків; 

 2) ізольований розвиток органічного світу;  

3) бідність видового складу рослинного та 

тваринного світу; 

4) відсутність хижаків, мавп, копитних; 

 5) швидке поширення видів, завезених з інших 

материків.  

1,5 

уміння 

складати план 

Складіть план характеристики клімату Австралії, 

використовуючи інформацію підручника. 

1,5 

уміння 

знаходити 

відповіді на 

запитання у 

тексті 

Використовуючи підручник, дайте відповіді на 

питання: 

  У яких природних умовах видобувають 

більшість корисних копали материка? 

 Чому Австралію називають найнижчим 

материком? 

  Чому державною мовою Австралії є англійська? 

 Чому Австралію називають «материк навпаки»? 

1,5 

уміння 

складати 

конспект 

Складіть порівняльну таблицю спільних та 

відмінних рис рельєфу Австралії та Африки. 

 

Рельєф Австралії та 

Африки 

Спільне Відмінне 

   

   
 

1,5 

уміння 

складати 

графічно-

знакові моделі 

Складіть схему «Склад населення Австралії». 

 

1,5 

уміння 

самостійної 

роботи з поза-

текстовим 

компонентом 

підручника 

уміння 

працювати з 

апаратом 

організації 

засвоєння 

 

Вкажіть назви параграфів, що входять до теми 

«Австралія». 

1,5 



185 

уміння 

працювати з 

методичним 

апаратом  

Перегляньте інформацію параграфа «Географічне 

положення Австралії. Дослідження та освоєння 

материка.», дайте відповідь на два запитання (на 

вибір) після параграфа. 

1,5 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

Розгляньте ілюстрації теми «Природні зони 

Австралії», опишіть незвичних тварин, що 

мешкають в Австралії. 

1,5 

 

Проаналізувавши результати вступної контрольної роботи у 7-х класах, ми 

отримали дані про середні показники коефіцієнтів сформованості вмінь самостійної 

роботи учнів з підручником фізичної географії, які розподілилися таким чином: 

контрольні класи – 57,5%, експериментальні – 57,4%.  

Таблиця 3.9 

Результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії учнів 7-х класів (діагностичний зріз №1) 

У
м

ін
н

я
 

са
м

о
ст

ій
н

о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Зміст структурних 

компонентів умінь 

самостійної роботи 

учнів з підручником 

фізичної географії 

Бали і кількість відповідей 

учнів 

контрольних класів 

Бали і кількість відповідей 

учнів експериментальних 

класів 

 Кум 

% 

 Кум 

% 1,5 1 0,5 0 1,5 1 0,5 0 

з 
те

к
ст

о
в
и

м
 к

о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

генералізувати 17 35 49 25 45 18 38 47 23 46 

уміння складати 

план 
45 38 26 16 62 42 41 24 14 63 

уміння знаходити 

відповіді на 

запитання у тексті 

54 25 37 10 66 50 28 34 10 65 

уміння складати 

конспект 
41 30 39 16 59 37 32 35 15 57 

уміння складати 

графічно-знакові 

моделі 

11 34 61 20 43 14 31 56 21 44 

з 
п

о
за

те
к
ст

о
в
и

м
 

к
о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

 

уміння працювати з 

апаратом організації 

засвоєння 

49 41 32 4 69 51 38 33 8 71 

уміння працювати з 

методичним 

апаратом підручника 

55 32 26 13 67 52 30 23 17 65 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

19 51 28 16 49 21 45 24 20 48 

 

Продовж. табл. 3.8 



186 

На завершальному етапі експерименту, після впровадження розробленої 

методичної системи було проведено діагностичний зріз № 2 за темою «Євразія». 

Зміст одного з варіантів контрольної роботи та критерії оцінювання представлено 

в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Зразок оцінювання діагностичного зрізу №2 для учнів 7-х класів 

Структурні компоненти вміння 

самостійної роботи з 

підручником 

Завдання 
К-ть 

балів 

уміння 

самостійної 

роботи з 

текстовим 

компонентом 

підручника  

генералізувати 1. Виправте помилки в тексті. 

Євразія є найбільшим материком, тому вона має 

малу різноманітність кліматичних умов. Велика 

протяжність з півночі на південь не зумовлює 

значні відмінності в температурі повітря. Це 

визначається зростанням сонячної радіації від 

полюсів до екватора. Євразія лежить в межах 4 

кліматичних поясів. 

2. Допишіть та сформуйте правильно речення: 

Євразія повністю півкулі екватора материк не 

лише 0 а й 180 більшою Євразія півкулі а крайні 

частини півкулю. 

3. Розподіліть географічні об’єкти між двома 

частинами світу: Аппенінський півострів, 

півострів Мала Азія, Дніпро, Дунай, Лєна, 

Колима, Балхаш, Балатон, Піренеї, Гімалаї, 

Ісландія, Шрі-Ланка, Китай, Франція. 

1,5 

уміння 

складати план 

Складіть план характеристики фізико-

географічного положення Євразії. 

1,5 

уміння 

знаходити 

відповіді на 

запитання у 

тексті 

Використовуючи підручник, дайте відповіді на 

питання: 

 Як величезні розміри Євразії впливають на 

формування природи материка? 

 Чому Великі озера Північної Америки, а також 

Ладозьке і Онезьке озера називають 

«близнюками»? 

 Чому лісові природні зони охоплюють у 

Європі найбільші площі? 

1,5 

уміння 

складати 

конспект 

Складіть таблицю «Басейни річок Євразії».  

Басейн Тихого 

океану 

    

Янцзи, …     
 

1,5 

уміння 

складати 

графічно-

знакові моделі 

 

Створіть схему «Рельєф Євразії», записавши назви 

найбільших рівнин та гір. 

1,5 
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уміння 

самостійної 

роботи з 

позатекстовим 

компонентом 

підручника 

уміння 

працювати з 

апаратом 

організації 

засвоєння 

Які параграфи входять до теми «Євразія», вкажіть 

їх кількість? 

1,5 

уміння 

працювати з 

методичним 

апаратом  

Перегляньте інформацію параграфа «Тектонічна 

будова і рельєф Євразії», дайте письмову 

відповідь на одне запитання (на вибір) після 

параграфа. 

1,5 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

Розгляньте ілюстрації параграфів «Природні зони 

Євразії» та опишіть одного з представників 

тваринного світу материка. 

1,5 

Таблиця 3.11 відображає результати завершального діагностичного зрізу, що 

був проведений у 7-х класах.   

За результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії учнів 7-х класів на заключному етапі експерименту визначені 

середні коефіцієнти сформованості досліджуваних вмінь. У школярів 

експериментальних класів показник значно зріс і складає 78%, у контрольних класах 

цей показник залишився майже незмінним на рівні 57%. 

Таблиця 3.11 

Результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії учнів 7-х класів (діагностичний зріз № 2) 

У
м

ін
н

я
 

са
м

о
ст

ій
н

о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Зміст структурних 

компонентів умінь 

самостійної роботи 

учнів з підручником 

фізичної географії 

Бали і кількість відповідей 

учнів 

контрольних класів 

Бали і кількість відповідей 

учнів експериментальних 

класів 

 Кум 

% 

 Кум 

% 1,5 1 0,5 0 1,5 1 0,5 0 

з 
те

к
ст

о
в
и

м
 к

о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

Генералізувати 

 
16 37 55 18 47 60 30 25 7 72 

уміння складати план 41 37 41 11 63 68 41 13 0 82 

уміння знаходити 

відповіді на 

запитання у тексті 

36 49 33 8 63 52 41 27 2 72 

уміння складати 

конспект 
34 38 42 12 58 67 38 17 0 80 

уміння складати 

графічно-знакові 

моделі 

9 27 72 18 40 60 34 25 3 75 

Продовж табл. 3.10 
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Зміст умінь самостійної роботи учнів з підручником фізичної 

географії 

Діагностичний зріз №1 КК Діагностичний зріз №1 ЕК

Діагностичний зріз №2 КК Діагностичний зріз №2 ЕК

з 
п

о
за

те
к
ст

о
в
и

м
 

к
о
м

п
о
н

ен
то

м
 п

ід
р

у
ч
н

и
к
а 

 

уміння працювати з 

апаратом організації 

засвоєння 

 

33 59 31 3 66 69 40 13 0 82 

уміння працювати з 

методичним 

апаратом підручника 

 

30 67 27 2 66 58 51 13 0 79 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

24 37 53 12 53 67 47 7 1 82 

На основі табл. 3.9 та 3.11 побудовані гістограми (рис. 3.5), що візуально 

зображають якісні показники контрольних та експериментальних класів на початок 

та наприкінці експерименту.  

1. Генералізувати. 2. Уміння складати план. 3. Уміння знаходити відповіді на запитання у тексті. 4. 

Уміння складати конспект. 5. Уміння складати графічно-знакові моделі. 6. Уміння працювати з 

апаратом організації засвоєння. 7. Уміння працювати з методичним апаратом підручника. 8. 

Уміння самостійної роботи з ілюстративним матеріалом. 

КК – контрольні класи. ЕК – експериментальні класи 

 

Рис. 3.5. Гістограма показників оволодіння учнями 7-х класів вміннями 

самостійної роботи з підручником фізичної географії на етапі формувального 

експерименту 

Продовж. табл. 3.11 
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У 8-х класах на початку формувального експерименту учням були 

запропоновані завдання за темою «Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф, 

мінеральні ресурси України», один із варіантів діагностичного зрізу №1 наведений у 

таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 

Зразок оцінювання діагностичного зрізу №1 для учнів 8-х класів 

Структурні компоненти вміння 

самостійної роботи з 

підручником 

Завдання 
К-ть 

балів 

уміння 

самостійної 

роботи з 

текстовим 

компонентом 

підручника  

генералізувати 1. Допишіть та сформуйте правильні речення: 

 альпійської, 95%, України, Східноєвропейської, 

розташовано, платформи, 5%, геосинклінальної 

території, зони, складчастості; 

 Карпати, мергелі, Кримські, сланці, гори, 

складені, породами, піддаються, гірськими, 

вивітрюванню, глинисті вапняки, легко, 

пісковики, глини та ін.  

2. Які з наведених рельєфоутворюючих процесів 

є характерними для Запорізької області? Відповідь 

обґрунтуйте.  
Процеси: абразія; морська акумуляція; карст; 

гравітаційні процеси; річкова акумуляція, 

льодовикова денудація та акумуляція, вітрова 

ерозія, суфозія. 

1,5 

уміння 

складати план 

Складіть складний план характеристики 

мінерально-сировинних ресурсів України, 

використовуючи інформацію підручника. 

1,5 

уміння 

знаходити 

відповіді на 

запитання у 

тексті 

Використовуючи підручник, дайте відповіді на 

запитання: 

  Чому рельєф України переважно рівнинний? Яка 

карта допоможе дати правильну відповідь? 

 Чому на правому березі Дніпра розташована 

Придніпровська височина, а на лівому − 

Придніпровська низовина? 

 Чому немає діючих вулканів на рівнинній 

території України? 

1,5 

уміння 

складати 

конспект 

Складіть короткий конспект у вигляді таблиці, 

схарактеризувавши паливні корисні копалини 

України. 

 

1,5 

уміння 

складати 

графічно-

знакові моделі 

1. Складіть схему «Рівнини України». 

2.  Поділіть наведені корисні копалини на 3 групи: 

а) вапняки, б) марганцеві руди, в) глини, г) торф, 

д) нафта, е) сірка, ж) калійна сіль, з) титанові 

руди. 

1,5 
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уміння 

самостійної 

роботи з 

позатекстовим 

компонентом  

уміння 

працювати з 

апаратом 

організації 

засвоєння 

Вкажіть назви параграфів, у яких надана 

характеристика мінерально-сировинним ресурсам 

України. 

 

1,5 

уміння 

працювати з 

методичним 

апаратом  

Перегляньте інформацію параграфа про геологічну 

будову території України, дайте відповідь на два 

запитання (на вибір) після параграфа. 

1,5 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

Розгляньте ілюстрації параграфів, що розкривають 

особливості геоморфологічної будови території 

України. Яку інформацію ви засвоїли опрацювавши 

ці ілюстрації? 

1,5 

 

Результати перевірки та аналізу діагностичного зрізу №1 учнів 8-х класів 

наводяться в таблиці 3.13.  

Таблиця 3.13 

Результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії учнів 8-х класів (діагностичний зріз №1) 

У
м

ін
н

я
 

са
м

о
ст

ій
н

о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Зміст структурних 

компонентів умінь 

самостійної роботи 

учнів з підручником 

фізичної географії 

Бали і кількість відповідей 

учнів 

контрольних класів 

Бали і кількість відповідей 

учнів експериментальних 

класів 

 Кум 

% 

 Кум 

% 1,5 1 0,5 0 1,5 1 0,5 0 

з 
те

к
ст

о
в
и

м
 к

о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

уміння 

генералізувати 
26 24 45 21 49 21 22 48 19 47 

уміння складати план 34 46 29 7 64 37 47 17 9 67 

уміння знаходити 

відповіді на 

запитання у тексті 

40 35 31 10 63 34 45 20 11 64 

уміння складати 

конспект 
28 37 34 17 55 21 49 27 13 57 

уміння складати 

графічно-знакові 

моделі 

21 25 44 26 45 14 29 39 28 42 

з 
п

о
за

те
к
ст

о
в
и

м
 

к
о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

 

уміння працювати з 

апаратом організації 

засвоєння 

39 45 26 6 67 37 38 28 7 65 

уміння працювати з 

методичним 

апаратом підручника 

43 51 17 5 71 43 40 22 5 70 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

23 49 23 21 55 14 45 30 21 49 

Продовж. табл. 3.12 
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За даними таблиці середній показник коефіцієнта сформованості вмінь 

самостійної роботи учнів з підручником на початку формувального етапу в 

експериментальних класах складає 57,6%, у контрольних – 58,6%. 

На завершальному етапі формувального експерименту, було проведено 

діагностичну контрольну роботу № 2 за темою «Ландшафти і фізико-географічне 

районування. Природні комплекси рівнин та гір». Таблиця 3.14 відображує зміст 

одного з варіантів зрізу та критерії його оцінювання. 

Таблиця 3.14 

Зразок оцінювання діагностичного зрізу №2 для учнів 8-х класів 

Структурні компоненти вміння 

самостійної роботи з 

підручником 

Завдання 
К-ть 

балів 

уміння 

самостійної 

роботи з 

текстовим 

компонентом 

підручника  

генералізувати Виправте помилки в описі природної зони 

(закресліть неправильне та надпишіть вірне). 

Зона степу займає 40% території країни та є 

найменшими природним комплексом на півночі 

України. Має гірський рельєф, субтропічний 

клімат, що характеризується найбільшою 

кількістю опадів. Поширені дерново–підзолисті 

ґрунти та природна лісова рослинність, яка 

збереглася в еталонному вигляді лише у 

заповідниках. 

1,5 

уміння 

складати план 

Складіть складний план до теми «Українські 

Карпати», використовуючи матеріали підручника 

(тема охоплює два параграфа). 

1,5 

уміння 

знаходити 

відповіді на 

запитання у 

тексті 

Дайте відповіді на запитання за текстом 

підручника: 

 На яких чинниках ґрунтується районування 

території України? 

 За якими ознаками розрізняють природні та 

антропогенні ландшафти? 

1,5 

уміння 

складати 

конспект 

Складіть порівняльну таблицю географічного 

положення природних зон лісостепу і мішаних 

лісів. 

   

   
 

1,5 

уміння 

складати 

графічно-

знакові моделі 

Складіть схему «Одиниці фізико-географічного 

районування» 

 

1,5 

уміння 

самостійної 

роботи з 

уміння 

працювати з 

апаратом 

Які параграфи входять до теми «Ландшафти 

України»? 

1,5 
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позатекстовим 

компонентом 

підручника 

організації 

засвоєння 

уміння 

працювати з 

методичним 

апаратом  

Перегляньте інформацію параграфа про природу 

Чорного моря, дайте письмову відповідь на два 

запитання (на вибір) після параграфа. 

1,5 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

Розгляньте ілюстрації параграфа, що зображають 

природу лісостепу, опишіть їх.  

1,5 

Результати виконання заключної контрольної роботи відображено в табл. 

3.15. На основі табл. 3.13 та 3.15 побудовані гістограми (рис. 3.6), що зображають 

показники оволодіння учнями 8-х класів уміннями самостійної роботи з 

підручником фізичної географії у формувальному експерименті. 

Таблиця 3.15 

Результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

фізичної географії учнів 8-х класів (діагностичний зріз №2) 

У
м

ін
н

я
 

са
м

о
ст

ій
н

о
ї 

р
о
б

о
ти

 Зміст структурних 

компонентів умінь 

самостійної роботи 

учнів з підручником 

фізичної географії 

Бали і кількість відповідей 

учнів 

контрольних класів 

Бали і кількість відповідей 

учнів експериментальних 

класів 

 Кум 

% 

 Кум 

% 1,5 1 0,5 0 1,5 1 0,5 0 

з 
те

к
ст

о
в
и

м
 к

о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

уміння 

генералізувати 
32 25 38 21 53 42 40 26 2 70 

уміння складати план 31 44 31 10 61 46 50 14 0 76 

уміння знаходити 

відповіді на 

запитання у тексті 

39 41 28 8 65 35 56 18 1 71 

уміння складати 

конспект 
25 43 33 15 56 35 58 15 2 72 

уміння складати 

графічно-знакові 

моделі 

26 22 47 21 48 33 60 12 5 70 

з 
п

о
за

те
к
ст

о
в
и

м
 

к
о
м

п
о
н

ен
то

м
 

п
ід

р
у
ч
н

и
к
а 

 

уміння працювати з 

апаратом організації 

засвоєння 

45 42 21 8 69 61 43 18 0 74 

уміння працювати з 

методичним 

апаратом підручника 

53 39 18 6 73 74 26 10 0 86 

робота з 

ілюстративним 

матеріалом 

32 32 24 28 53 59 38 13 0 80 

Продовж табл. 3.14 
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1. Генералізувати. 2. Уміння складати план. 3. Уміння знаходити відповіді на запитання у тексті. 

4. Уміння складати конспект. 5. Уміння складати графічно-знакові моделі. 6. Уміння працювати з 

апаратом організації засвоєння. 7. Уміння працювати з методичним апаратом підручника. 

8. Уміння самостійної роботи з ілюстративним матеріалом. 

КК – контрольні класи. ЕК – експериментальні класи 

 

Рис. 3.6. Гістограма показників оволодіння учнями 8-х класів уміннями 

самостійної роботи з підручником фізичної географії на етапі формувального 

експерименту  

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 

№1 ), 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%). 

Завдання контрольних робіт були побудовані таким чином, щоб за аналізом 

результатів їх виконання обчислити коефіцієнти сформованості вмінь самостійної 
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роботи з текстовим та позатекстовим компонентами підручника. Під час 

дослідження було виявлено відмінності у ефективності формування вмінь 

самостійної роботи з навчальною книгою учнів експериментальних та контрольних 

класів (таблиця 3.16, рис. 3.7). Для визначення статистичної достовірності 

відмінностей у результатах сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

раціонально використати критерій 𝜑 – кутового перетворення Фішера.  

Сформулюємо гіпотези: Н0 – гіпотеза про відсутність статистично значимих 

відмінностей у сформованості вмінь самостійної роботи з підручником учнів 

контрольних та експериментальних класів; Н1 – гіпотеза про наявність статистично 

значимих відмінностей сформованості вмінь самостійної роботи з підручником 

учнів контрольних та експериментальних класів. 

Емпіричне значення критерію Фішера знаходимо за формулою 3.2.  

Попарно порівнюємо коефіцієнти сформованості вмінь самостійної роботи з 

тектовим та позатекстовим компонентом підручника учнів експериментальних та 

контрольних класів. 

Об’єм вибірок: експериментальні класи – 369, контрольні класи – 377. 

𝜑емп (СР з текстом) = |2 arcsin( √0,518 ) –  2 arcsin(√0, 739 )| √
369×377

369+377
 = 6,32  

𝜑емп (СР з позатекст. комп.) = |2 arcsin( √0,576 ) –  2 arcsin(√0, 8)| √
369×377

369+377
 = 6,39 

Критичне значення 𝜑0.05 критерію Фішера для рівня значимості 0,05 складає 

1,64. Отже, емпіричне значення критерію Фішера за показниками перевищує 

критичне значення. Віповідно можемо зробити висновок про те, що Н1 є 

спрведливою гіпотезою: наявні статистично значимі відмінності у сформованості 

вмінь самостійної роботи з підручником школярів контрольних та 

експериментальних класів. Після впровадження експериментальної методики 

коефіцієнт сформованості вмінь самостійної роботи з підручником зростає та 

підтверджує ефективність застосування моделі формування досліджуваних вмінь. 

Коєфіцієнт ефективності експериментальної методики розраховувався за 

формулою 3.3 (за А. Киверялгом) [85]. 
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Кеф. =  
Х̅е

Х̅к
,       (3.3) 

де Х̅е – результати учнів експериментальних класів; 

Х̅к – результати учнів контрольних класів. 

Коефіцієнти ефективності експериментальної методики спрямованої на 

формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником, з його текстовою та 

позатекстовою складовою, відповідно складають 1,43 та 1,39 (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Результати вимірів сформованості вмінь самостійної роботи з 

підручником фізичної географії учнів контрольних та експериментальних 

класів 

Уміння самостійної роботи 

Коефіцієнти сформованості вмінь, % Коефіцієнти 

ефективності 

експерименталь-

ної методики 
Контрольні класи 

Експериментальні 

класи 

З текстовим копонентом 

підручника 
51,8 73,9 1,43 

З позатекстовим 

компонентом підручника 
57,6 80 1,39 

 

Рис. 3.7. Гістограма сформованості вмінь самостійної роботи з підручником в 

учнів контрольних та експериментальних класів 
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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. 3.17, рис. 3.8). 

Звернемо увагу на те, що у процесі дослідження були помічені позитивні 

якісні зміни. З упровадженням нової методики в школярів експериментальних класів 

спостерігалися позитивні зміни в навчанні порівняно з учнями контрольних класів, 

які навчалися за традиційною методикою. 

Рівень сформованості вмінь самостійної роботи з підручником у 6-х класах 

зріс на 15,2%, у 7-х класах на 17,3% та у 8-х класах на 30%. Застосування методики 

формування вмінь самостійної роботи учнів з підручником фізичної географії, 

нетрадиційного підходу помітно підвищило рівень навчальних досягнень учнів з 

фізичної географії.  

Таблиця 3.17 

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 
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*П – початок експерименту. З – завершення експерименту 

Рис. 3.8. Гістограма показників сформованості вмінь самостійної роботи з 

підручником за рівнями навчальних досягнень учнів експериментальних класів за 

результатами формувального експерименту 

 

На початку експериментального дослідження було сформульовано гіпотезу 

про позитивний вплив впровадження методики формування вмінь самостійної 

роботи з підручником на рівень навчальних досягнень учнів з географії. Для 

підтвердження вказаних припущень проводився підрахунок розподілу кількості 

учнів, які засвоювали навчальний матеріал на певному рівні навчальних досягнень 

(високому, достатньому, середньому, початковому) на початку експерименту. 

Статистична обробка отриманих даних виконувалася з використанням критерію 

однорідності (χ2). Емпіричне значення цього критерію вираховувалося за 

формулою 3.1. 

За рівнями навчальних досягнень наприкінці експерименту учні 

експериментального класу розподілилися наступним чином (високий, достатній, 

середній, початковий): 58:147:143:16, школярі контрольної групи: 37:129:177:39 

(таблиця 3.18). 
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Таблиця 3.18 

Вплив упровадження експериментальної методики на рівень навчальних 

досягнень учнів з географії 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Кількість учнів, які засвоюють навчальний 

матеріал на даному рівні (%) 

Зміна кількості учнів, які 

засвоювали навчальний 

матеріал на даному рівні в 

ході експерименту (%) 

На початку 

експерименту 

Наприкінці 

експерименту 

ЕК КК ЕК КК ЕК КК 

Високий 8,5 11,2 15,9 9,7 +7,4 –1,5 

Достатній 30,5 32,2 40,4 33,8 +9,9 +1,6 

Середній 53,3 48,2 39,3 46,3 –14 –1,9 

Початковий 7,7 8,4 4,4 10,2 –3,3 +1,8 

 

Вираховуємо емпіричне значення критерію однорідності за формулою:  

χ2
емп = 364 × 382 × ((58 / 364 – 37 / 382)2 / (58 + 37) + (147 / 364 – 129 / 382)2 / 

(147 + 129) + (143 / 364 – 177/ 382)2 / (143 + 177) + (16 / 364 – 39 / 382)2 / (16+ 39)) = 

18,6 

Теоретичне критичне значення (χ2
кр) для рівня значущості α = 0,05 і 4 

рівнів навчальних досягнень учнів L = 4 становить 7,82. Оскільки 18,6 > 7,82, 

можемо зробити висновок про те, що характеристики порівнюваних вибірок не 

співпадають з рівнем значимості 0,05. Отже, висунута гіпотеза підтверджується: 

експериментальна методика позитивно впливає на рівень навчальних досягнень 

учнів основної школи.  

На початку формувального експерименту було проведено діагностичну 

контрольну роботу, результати якої відображали зниження рівня засвоєння 

предметних знань та вмінь підлітками при переході до старших класів основної 

школи (див. табл. 3.2). Достовірність отриманих статистичних даних була 

перевірена з використанням критерію 𝜑 – кутового перетворення Фішера. 

Відповідно було сформульовано гіпотезу про покращення рівня засвоєння 

предметних знань та вмінь підлітками при переході до старших класів основної 

школи у результаті впровадження методики формування вмінь самостійної роботи 

учнів 6-8 класів з підручником фізичної географії. Для підтвердження чи 
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спростування цієї гіпотези було проведено додаткову контрольну роботу наприкінці 

експериментального дослідження, результати якої наводяться в таблиці 3.19. 

Таблиця 3.19 

Результати зрізу знань учнів основної школи з географії наприкінці 

експерименту 

Класи Частка учнів (%), які мають відповідний рівень навчальних досягнень за 12-

бальною системою оцінювання 

Початковий Середній  Достатній  Високий 

6 5,4 38,6 39,4 16,6 

7 4,1 32,8 43,4 19,7 

8 3,7 32,7 43,6 20 

  

За даними таблиці кількість учнів, які мають достатній та високий рівень 

навчальної успішності з географії зростає з 56 % у шостих класах до 63,1% у сьомих 

і відповідно до 63,6% у восьмих класах. Достовірність отриманих статистичних 

даних ми можемо перевірити використавши критерій 𝜑 – кутового перетворення 

Фішера. 

Визначимо гіпотези перевірки: H0 – гіпотеза відсутності статистично значимих 

відмінностей у якості засвоєння географічних знань та вмінь учнями 6, 7 та 8 класів; 

Н1 – гіпотеза про наявність статистично значимих відмінностей у якості засвоєння 

географічних знань та вмінь учнів 6, 7 та 8 класів. Емпіричне значення критерію 

Фішера вираховуємо за формулою 3.2. 

Результати якості географічних знань та вмінь учнів 6-7, 7-8 та 6-9 класів ми 

визначаємо попарно. Об’єм вибірок: 6 клас – 132 учнів, 7 клас – 122 учнів та 8 клас 

– 110 учнів. 

𝜑емп (6–7) = |2 arcsin( √0,56 ) –  2 arcsin(√0, 631)| √
132×122

132+122
 = 7,9 

𝜑емп (7–8) = |2 arcsin( √0,631 ) –  2 arcsin(√0, 636 )| √
122×110

122+110
 = 1,9 

𝜑емп (6-8) = |2 arcsin( √0,56 ) –  2 arcsin(√0, 636)| √
132×110

132+110
 = 9,5 

Емпіричне значення критерію Фішера збільшується та перевищує критичне 

значення 𝜑кр 1,64. Достовірність розбіжностей характеристик порівнюваних вибірок 
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для учнів 6-8 класів складає 0,95%, оскільки 𝜑емп (6-8) > 𝜑кр (9,5 > 1,64). Отже, 

використання у процесі навчання фізичної географії методики формування вмінь 

самостійної роботи з підручником учнів 6-8 класів сприяє зростанню рівня 

навчальних досягнень підлітків при переході до старших класів основної школи.  

Комплексний аналіз результатів експерименту свідчить про підтвердження 

гіпотези дослідження: застосування методичної системи формування вмінь 

самостійної роботи учнів з підручником здатне оптимізувати навчально-виховний 

процес, підвищити рівень навчальних досягнень учнів за умов систематичного її 

використання. 

 

Висновки до третього розділу  

 

У процесі експериментального дослідження перевірялася ефективність моделі 

формування в учнів 6-8 класів умінь самостійної роботи з підручником фізичної 

географії.  

Експериментальна перевірка авторської методики влючала три етапи: 

констатувальний, формувальний та контрольний. На констатувальному етапі 

дослідження було проведено анкетування серед вчителів географії та школярів. 

Результати засвідчили, що педагоги недостатньо володіють методикою організації 

самостійної роботи учнів із підручником фізичної географії. Потенціал навчальної 

книги для вирішення завдання формування вмінь самостійної роботи застосовується 

епізодично та несистемно.  

У процесі формувального експерименту реалізовувалася перевірка описаних у 

дисертаційному дослідженні педагогічних умов формування вмінь самостійної 

роботи учнів із сучасним підручником фізичної географії. 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 
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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; другий блок був спрямований на формування вмінь 

самостійної роботи з текстом; у третьому блоці значна увага приділялася 

комбінованій самостійній роботі учнів з текстовим та позатектовим компонентом 

книги; у четвертому блоці у відповідності з етапами організації самостійної роботи 

школярів зі складовими навчальної книги проводилася оцінка рівнів сформованості 

досліджуваних умінь.  

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 підручником використовувалися 

статистичні методи перевірки педагогічних гіпотез за критерієм однорідності (χ2) та 

критерієм кутового перетворення Фішера (φ).  

Динаміка сформованості досліджуваних умінь полягала в наступному: якщо 

на початку формувального експерименту коефіцієнти сформованості вмінь були 

майже однаковими, то після впровадження авторської методики показники 

сформованості вмінь самостійної роботи з підручником фізичної географії у 

експериментальних групах зросли: в учнів 6-х класів на 31,9 %; в учнів 7-х класів на 

20,6%; в учнів 8-х класів на 17,3%.  
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За результатами формувального експерименту також аналізувалася динаміка 

показників сформованості вмінь самостійної роботи з підручником фізичної 

географії за рівнями навчальних досягнень учнів основної школи, що навчалися за 

експериментальною методикою У 6-х класах кількість учнів з високим та 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%.  

Таким чином, експериментальне навчання підтвердило сформульоване нами 

педагогічне припущення: розроблена методика формування вмінь самостійної 

роботи з підручником фізичної географії сприяє підвищенню навчальних досягнень 

учнів з географії та розвитку зазначених умінь за умов систематичного 

використання потенціалу підручника, алгоритмічних прописів послідовних дій, 

завдань на згортання інформації, проблемних питань, ігрових прийомів, ситуації 

«радість успіху», різних форм навчання в урочний та позаурочний час. 

На третьому коригувально-узагальнювальному (контрольному) етапі – 

здійснювалося узагальнення та систематизація одержаних результатів дослідного 

навчання; формулювалися висновки дисертаційного дослідження. 

Зміст розділу розкрито у публікаціях автора [109, 113, 167, 170]. 
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ЗАГАЛЬНІ 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 
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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 

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);  
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– 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 

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 
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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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overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mro.massey.acnz/ 

bitstream/handle/10179/7587/LLSIS–OverviewWhite2008.pdf?sequence=3. 

208. Zimmerman BJ. Becoming a self–regulated learner: which are the key subprocesses 

/ BJ. Zimmerman // Contemporary Educational Psychology. – Oxford: Elsevier Science 

Ltd,1986. 11(4). – 307-313.  
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Додаток А 

ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «САМОСТІЙНА РОБОТА» 

 

Зміст дефініції (автор, рік) Джерело інформації 

Діяльність, яку виконують, проявляючи максимум 

активності, творчості, самостійного судження, 

ініціативи [с. 32].  

(Р. Срода, 1956) 

Срода Р. Б. Воспитание активности и 

самостоятельности в обучении / 

Р. Б. Срода.–М.: АПН РСФСР, 1956. – 

56 с. 

Діяльність школярів, яка визначається завданням 

учителя і виконується школярем при максимальній 

напрузі сил на основі набутих знань, умінь і 

навичок без безпосередньої допомоги вчителя 

[с. 83].  

(М. Данілов, Б. Єсипов, 1957) 

Данилов М. А. Дидактика / 

М. А. Данилов, Б. П. Есипов; подобщ. 

ред. Б. П. Есипова. – М.:АПН, 1957. – 

518 с. 

Робота, яка виконується без безпосередньої участі 

вчителя, але за його завданням у спеціально 

наданий для цього час; при цьому учні – свідомо 

прагнуть досягти мети, поставленої у завданні, 

проявляючи зусилля та виражаючи у тій чи іншій 

формі результат розумових та фізичних (або тих і 

інших разом) дій [с. 34].  

(Б. Єсипов, 1961) 

Есипов Б. П. Самостоятельная работа 

учащихся на уроках / Б. П. Есипов. – М.: 

Учпедгиз, 1961. – 235 с. 

Діяльність яку учні здійснюють за власним 

бажанням, самостійно знаходять засоби діяльності 

[с. 33].  

(Р. Лемберг, 1962) 

Лемберг Р. Г. О самостоятельной работе 

учащихся / Р. Г. Лемберг // Советская 

педагогика, 1962. – №2. – С. 32-37. 

Виконання учнями завдань без будь-якої допомоги, 

але під наглядом вчителя [с. 28]. 

 (Р. Мікельсон, 1963)  

Микельсон Р. М. О самостоятельной 

работе учащихся / Р. М. Микельсон. – 

М.: Учпедгиз, 1963. – С. 28 

Здатність учня виконувати роботу самостійно, без 

сторонньої прямої допомоги, спираючись на власні 

знання, уміння, переконання, життєвий досвід 

[с. 234].  

(Н. Дайрі, 1966) 

Дайри Н. Г. Обучение истории в 

старших классах / Н. Г. Дайри. – М. 

Просвещение, 1966. – 438 с. 

Спосіб навчальної діяльності, коли учень отримує 

завдання і інструктаж до його виконання. Робота 

проводиться під керівництвом учителя, але без 

його участі, виконання роботи вимагає від учнів 

розумової напруги [с. 14].  

(І. Унт, 1975) 

Унт И. Э. Индивидуализация учебных 

задагий и ее эффективность (на 

материале 5–8 классов) / под ред. 

И. Э. Унт. – Вильнюс, 1975. – 191 с. 

Вид навчальної роботи, коли студенти під 

керівництвом викладача виконують індивідуальні, 

групові або фронтальні навчальні завдання, 

використовуючи при цьому розумові та фізичні 

можливості [с. 78].  

(О. Нільсон, 1976) 

Нильсон О. А. Теория и практика 

самостоятельной работы учащихся / 

О. А. Нильсон. − Таллин: «Валгус», 

1976. − 280 с.  

Підсистема самовиховання, є одною із форм 

навчальної діяльності учнів [с. 7]. 

(А. Линда, 1979)  

Лында А. С. Дидактические основы 

формирования самоконтроля в процессе 

самостоятельной учебной работы 

учащихся / А. С. Лында – М.: Высшая 
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школа, 1979. – С.7 

Виконання різних видів завдань навчального, 

виробничого, дослідницького і самоосвітнього 

характеру, які є засобом засвоєння системи 

наукових та професійних знань, способів 

пізнавальної діяльності, формування навичок, 

вмінь, досвіду творчої діяльності і професійної 

майстерності, позитивного ставлення до професії 

та оточуючого середовища [с. 45]. 

(М. Гарунова, 1979) 

Гарунов М. Г. Самостоятельная работа 

студентов как предмет психолого-

педагогических и социологических 

исследований / М. Г. Гарунов // 

Проблемы активизации 

самостоятельной работы студентов. − 

Пермь: Пермский ун-т, 1979. − С. 44-48.  

 

Цілеспрямована, внутрішньо мотивована, 

структурована самим об’єктом у сукупності 

спрямованих дій, контрольований і коригований 

процес діяльності [с. 229].  

(І. Зимня, 1980) 

Зимняя И. А. Основы педагогической 

психологии / И. А. Зимняя. – М.: Наука, 

1980. – 335 с. 

Будь-яка організована вчителем активна діяльність 

учнів, спрямована на виконання поставленої 

дидактичної мети у спеціально відведений час [с. 

89].  

(Ю. Зотов, 1984) 

Зотов Ю. Б. Организация современного 

урока: кн. для учит. / Ю. Б. Зотов; 

под.ред. П. И. Пидкасистого. – М.: 

Просвещение, 1984 – 144 с.  

Такий метод навчання, при якому учні за 

завданням вчителя і під його керівництвом 

самостійно вирішують пізнавальну задачу, 

проявляючи зусилля та активність [с. 17].  

(Л. Жарова, 1986) 

Жарова Л. В. Организация 

самостоятельной учебно-

познавательной деятельности учащихся 

/ Л. В. Жарова. – Л.: ЛГПИ, 1986. – 79 с. 

Специфічний вид діяльності навчання, головною 

метою якого є формування самостійності суб’єкта 

навчання, а формування його вмінь, знань та 

навичок здійснюється опосередковано через зміст і 

методи усіх видів навчальних занять [с. 10]. 

(В. Козаков, 1990) 

Козаков В. А. Самостоятельная работа 

студентов и ее информационно-

методическообеспечение: [учеб. пособ.] 

/ В. А. Козаков. – К.: Высша школа, 

1990. – 248 с.  

 

Активна навчально-пізнавальна діяльність 

молодих людей, яка проводиться індивідуально чи 

у групах, на заняттях або вдома, за завданням 

педагога та за його методичними вказівками, але 

без його безпосередньої участі. У цьому значенні 

вона охоплює різні форми й методи навчання 

(окрім методів усного викладу матеріалу, коли 

домінуючою діяльністю суб’єктів навчання є 

сприйняття на слух мови педагога) [с. 214]. 

(І. Харламов, 1990)   

Харламов И. Ф. Педагогика : учеб. 

пособие / И. Ф. Харламов. – [2-е изд., 

перераб. и доп.]. – М. : Высш. школа, 

1990. – 576 с. 

Індивідуальна або колективна навчальна 

діяльність, яка здійснюється без безпосередньої 

участі вчителя [с. 308].  

(В. Давидов, 1994); 

Российская педагогическая 

энциклопедия: в 2 тт. / гл. ред. 

В. В. Давыдов. – М.: Большая рос. 

Энцыкл., 1994. – Т2. – 604 с. 

Форма організації процесу навчання, яка 

здійснюється з метою набування нових знань і 

вмінь у спеціально відведений для цього час без 

безпосередньої участі вчителя, але під його 

керівництвом [с. 15].  

(І. Базелюк, 1995) 

Базелюк І. І. Самостійна робота учнів на 

уроках органачної хімії: метод. пособ. / 

І. І. Базелюк. – К.: Дім, 1995. – 92 с. 
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Форма самостійної пізнавальної діяльності, при 

якій учень виконує цілісне завдання, що вимагає 

розумової активності, самостійного розв’язання, 

індивідуально, без безпосередньої участі вчителя 

[с. 120]. 

(Г. Кирилова, 1996) 

Кириллова Г. Д. Процесс развивающего 

обучения как целостная система: 

учеб.пособ. / Г. Д. Кириллова. – СПб.: 

Образование, 1996. – 135 с. 

Навчально – пізнавальнаbдіяльність, яка 

виконується за завданням учителя, під його 

керівництвом, але безпосередньої його участі 

[с. 40]. 

 (Г. Саранцев, 1996)  

Саранцев Г. И. Самостоятельная работа 

учащихся в малокомплектной школе / 

Г. И. Саранцев, М. А. Якунчев, 

Н. Д. Десяева // Педагогика. – 1996. – 

№3. – С. 39-42. 

Різноманітні види індивідуальної і колективної 

навчальної діяльності школярів, яка здійснюється 

ними на навчальних заняттях або вдома за 

завданнями вчителя, під його керівництвом, однак 

без його безпосередньої участі [с. 297]. 

(С. Гончаренко, 1997) 

Український педагогічний словник / 

[авт.–уклад. Гончаренко С. У.]. − К.: 

Либідь, 1997. – С. 297. 

Найбільш доступний і перевірений педагогічною 

практикою шлях підвищення ефективності уроків і 

формування пізнавальної діяльності учнів [с. 28]. 

(С. Пуймен, 1999) 

Пуйман С. А. Педагогика: Основные 

положения курса: справ.пособ. / 

С. А. Пуйман. – 3-е изд. – Мн.: Тетра 

системс, 1999. – 128 с.  

Діяльність учнів спрямована на оволодіння 

навчальним матеріалом, або його застосуванням, 

що відбувається без участі вчителя [с.363]. 

(О. Савченко, 2002) 

Савченко О. Я. Дидактика початкової 

школи: підр. [для студ. пед. фак.] / 

О. Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. – 

368 с. 

Сукупність різноманітних навчальних прийомів і 

дій, за допомогою яких школярі самостійно 

закріплюють набуті раніше теоретичні знання і 

практичні уміння, а також оволодівають новими. 

(В. Ягупов, 2002)  

Ягупов В. В. Педагогика: навч.  посіб. / 

В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с. 

Вид навчальної діяльності, яка передбачає певний 

рівень самостійності того, хто навчається у всіх її 

структурних компонентах – від постановки 

проблеми до здійснення контролю, самоконтролю і 

корекції, з переходом від виконання найпростіших 

видів роботи до складніших, що носять пошуковий 

характер, і як засіб формування пізнавальних 

здібностей учнів, їх спрямованості на безперервну 

самоосвіту [с. 134].  

(Г. Коджаспірова, 2003) 

Коджаспирова Г. М. Педагогический 

словарь: для студ. высш. и сред.пед. 

учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, 

А. Ю. Коджаспиров. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 146 с. 

Будь-яка організована вчителем активна діяльність 

учнів, спрямована на виконання поставленої 

дидактичної мети, у спеціально відведений для 

цього час: пошук знань, їх усвідомлення, 

закріплення формування і розвиток умінь і 

навичок, узагальнення і систематизація знань [с. 

331].  

(В. Міжеріков, 2004) 

Словарь-справочник по педагогике / 

сост. В. А. Мижериков; под об.ред. 

П. И. Пидкасистого. – М.: ТЦ «Сфера», 

2004. – 448 с. 
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Штучна педагогічна конструкція, особлива система 

умов навчання, за допомогою якої педагог 

організовує та керує діяльністю суб’єктів навчання 

як на заняттях, так і під час виконання домашнього 

завдання.  

(П. Підкасистий, 2004)  

Пидкасистый П. И. Организация 

учебно-познавательной деятельности 

студентов : учеб пособие / 

П. И. Пидкасистый. – М. :Пед. об-во 

России, 2004. – 112 с. 

Самостійна робота учнів полягає в організації 

самостійної пізнавальної діяльності і є важливим 

засобом підготовки учнів до активної самоосвіти 

[с. 44].  

(Н. Боритко, 2006) 

Борытко Н. М. Теория обучения: учеб. / 

Н. М. Борытко. – Волгоград: Изд-во  

ВГИПК РО, 2006. – 72 с. 

Форма організації навчальної діяльності школярів, 

яка здійснюється під безпосереднім, або 

опосередкованим керівництвом педагога, в ході 

якої учні переважно або повністю самостійно 

виконують різні завдання для розвитку знань, 

умінь, навичок і особистісних якостей [с. 359]. 

(Г. Селевко, 2006)  

Селевко Г. К. Энциклопедия 

образовательных технологий: в 2 тт. / 

Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. – Т.1.– 2006. – 816 с. 

Самостійна робота – це діяльність, яка повинна 

бути осмислена, внутрішньо вмотивована та 

спрямована на задоволення пізнавальних потреб. 

Самостійна діяльність передбачає виконання 

цілого ряду дій, що входять до неї: усвідомлення 

мети, прийняття відповідних завдань, 

підпорядкування одних потреб іншим, 

самоорганізація і самоконтроль [с. 13].  

(С. Кобернік, І. Мороз, О. Цуруль, 2011) 

Самостійна робота студентів з методик 

навчання природничих дисциплін: 

теорія та практика: монографія / 

С. Г. Кобернік, І. В. Мороз, 

О. А. Цуруль та ін. – К.: НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2011. – С. 13. 

Навчальна діяльність учнів, що виконується під 

безпосереднім або опосередкованим керівництвом 

учителя і спрямована на досягнення дидактичних 

цілей [с. 19]. 

(О. Буйдіна, 2012) 

Організація самостійної роботи з хімії 

учнів основної школи з використанням 

засобів візуалізації знань [Текст] : дис. . 

канд. пед. наук: 13.00.02 / О. О. Буйдіна; 

керівник роботи Н. І. Шиян ; М-во 

освіти і науки, молоді та спорту 

України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. 

В. Г. Короленка. – Київ, 2012. – С. 19. 

Вища форма освітньої діяльності учня – 

індивідуальна або колективна освітню діяльність, 

яка здійснюється без безпосереднього керівництва 

педагога, але за його завданням та під його 

контролем [с. 198]. 

(А. Новіков, 2013) 

Новиков А. М. Педагогика: словарь 

системы основных понятий. / 

А. М. Новиков – М.: Издательский 

центр ИЭТ, 2013. – 268 с. 

 

ЗМІСТ ДЕФІНІЦІЇ «САМОСТІЙНІСТЬ» 

Зміст дефініції (автор, рік) Джерело інформації 

Властивість особистості, яка проявляється в умілому 

використанні знань для вирішення на основі 

вольового зусилля поставлених життям завдань 

[с. 24].  

(Дмитрієва Ю. П., 1964) 

Дмитриева Ю. П. Психологические 

основы самостоятельности как свойства 

личности / Ю. П. Дмитриева // 

Учен.записки ЛГПИ им. Герцена. − Л.: 

ЛГПИ, 1964. − С. 24.  
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Цілісна якість особистості, а не мислення, розуму чи 

волі. В самостійності проявляється інтегральна 

єдність інтелектуальної, емоційної та вольової сторін. 

Вона виявляється та розвивається у взаємозв’язку 

особистості з дійсністю, в її взаємовідносинах із 

людьми. Для розвитку самостійності важливо 

виділити переконання, позиції, соціальні установки, 

спрямованість особистості в цілому [с. 29].  

(Молнор І., 1965) 

Молнор И. Некоторые особенности 

самостоятельности подростков / 

И. Молнор. – Л.: ЛГПИ., 1965. − С. 29.  

 

Властивість особистості, що характеризується двома 

взаємопов'язаними факторами: «...по-перше, 

сукупністю засобів – знань, умінь і навичок, якими 

володіє особистість; по-друге, ставленням особистості 

до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення 

[с. 785]. 

(Алєксєєв Н. Г., 1966) 

Алексеев Н. Г. Педагогическая 

энциклопедия: В 3-х т. Т. 3: Н-СМ / Под 

ред. И. А. Колерова, Ф. Н. Петрова. – М.: 

Сов. энциклопедия, 1966.– С. 785. 

Вольова дія, що характеризує розумовну діяльність, 

ознаку активності особистості, її здатності до 

пізнавального пошуку [с. 12].  

(Штофф В. А., 1966) 

Штофф В. А. Моделирование и 

философия / В. А. Штофф. – М. − Л.: 

Наука, – 1966. – 304 с.  

 

Якість особистості, що передбачає прагнення, потребу 

діяти самостійно, оволодіння такими способами 

поведінки, які дозволять реалізувати прагнення. Якщо 

мотив діяльності та способи виконання роботи є 

стійкими, можн вважати, що самостійність 

сформувалась як якість поведінки загалом. 

Спостерігається об’єднання самостійності як способу 

виконання виду діяльності і самостійності як риси 

особистості, яка формується у процесі її загального 

розвитку [с. 21].  

(Лук’янова Н. А., 1969) 

Лукьянова Н. А. Формирование 

самостоятельности младших школьников 

в процессе трудового обучения / 

Н. А. Лукьянова. − Л., 1969, − С. 21.  

 

Самостійність – не тільки одна з провідних якостей 

особистості, що виражається в умінні ставити перед 

собою певні цілі і домагатися їх досягнення власними 

силами, вона передбачає і відповідальне ставлення 

людини до своєї поведінки, здатність діяти свідомо і 

ініціативно не тільки в знайомій обстановці, але і в 

нових умовах, в тому числі що вимагають прийняття 

нестандартних вирішенні [с. 78].  

(Бабанський Ю. К., 1977) 

Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса 

обучения / Ю. К. Бабанский – М.: 

Педагогика, 1977. – 257 с. 

Уміння самостійно здобувати знання про 

навколишній світ, що розуміється як вміння керувати 

своєю розумовою діяльністю [с. 6].  

(Вяткин Л. Г., 1978) 

Вяткин Л. Г. Самостоятельная работа 

учащихся на уроке / Л. Г. Вяткин.– 

Саратов: Изд-во СГУ, 1978.– С. 76. 

Здатність людини орієнтуватися в новій ситуації, 

самому бачити і ставити проблеми, знаходити підхід 

до їх вирішення та здійснювати його [с.11].  

(Буткін Г. А., Володарська І. А., 1980) 

Буткин Г. А. Проблемы методов обучения 

в современной общеобразовательной 

школе / Г. А. Буткин, И. А. Володарская. 

– М.: Педагогика, 1980. – с.148. 

Здатність діяти відносно незалежно від інших. 

Самостійність характеризується двома факторами: по-

перше, сукупністю засобів – знань, умінь і навичок, 

якими володіє особистість; по-друге, ставленням 

Виготський Л. С. Мислення і мова / 

Л. С. Виготський. – Собр. соч.: В 6-ти т. 

Т. 2 – М., 1983. – 217 с. 
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особистості до процесу діяльності, її результатів і 

умов здійснення, а також зв'язків з іншими людьми, 

які відбуваються в процесі діяльності [с. 120-125].  

(Виготський Л. С., 1983) 

Вольова властивість особистості, яка проявляється в 

здатності систематизувати, планувати, регулювати і 

активно здійснювати свою діяльність без постійного 

керівництва ззовні [с. 212]. 

(Платонов К. К., 1984)  

Платонов К. К. Краткий словарь системы 

психологических понятий / 

К. К. Платонов. –М.: Высш. шк., 1984.– 

174 с.  

 

Здатність не піддаватися впливам різних факторів, які 

можуть відволікти від досягнення мети, критично 

оцінювати поради та пропозиції інших, діяти на 

основі своїх поглядів і переконань [c. 212].  

(Гамезо М. В., Домашенко І. А., 1986)  

Гамезо М. В. Атлас по психологии: 

Информационно-методические 

материалы к курсу «Общая психология»: 

Учеб.пособие для студ. пед. ин-тов / 

М. В. Гамезо, И. А. Домашенко. – М.: 

Просвещение, 1986. – 272 с. 

Незалежність, здатність та прагнення людини до 

здійснення дій або вчинків без допомоги інших 

відповідно до умов, що об’єктивно змінюються [c. 23]. 

(Жарова Л. В., 1993) 

Жарова Л. В. Учить самостоятельности: 

[книга для учителя] / Л. В. Жарова. − М.: 

Просвещение, 1993. − 205 с.  

 

Риса особистості, яка забезпечує вибір та реалізацію 

певного способу розв’язання завдання [с. 58]. 

 (Леонтьєв А. Н., 1994) 

Леонтьев А. Н. Философия психологии: 

[науч. наследие] / А. Н. Леонтьев. − М.: 

Изд-во МГУ, 1994. − 285 с.  

Самостійна діяльність, мислення, основна достатня 

умова для глибокого засвоєння матеріалу − це його 

аналітико-синтетична обробка, яка полягає в 

самостійному аналізові нової інформації, тобто 

виділення в ній основних понять, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків та відношень між 

ними і, таким чином, розуміння навчального 

матеріалу, а загалом, визначення в ньому головного і 

другорядного [с. 3].  

(Ковалева Г. Е., 1995) 

Ковалева Г. Е. Организация 

самостоятельной работы студентов на 

основе деятельностной теории учения / 

Г. Е. Ковалева. – СПб., 1995. – 183 с.  

 

Одна з властивостей особистості, яка 

характеризується двома факторами: по-перше, 

сукупністю засобів знань, умінь і навичок, якими 

володіє особистість, по-друге, ставленням особистості 

до процесу діяльності, її результатів і умов 

здійснення, зв’язками з іншими людьми, що 

складаються в процесі діяльності [с. 297]. 

(Гончаренко С. У., 1997) 

Український педагогічний словник / [авт.-

уклад. Гончаренко С. У.]. − К.: Либідь, 

1997. − 374 с.  

 

Риса особистості, вольова якість, що виявляється в 

умінні свідомо спрямовувати свою діяльність, 

поведінку у відповідності з власними поглядами й 

переконаннями, долаючи труднощі на шляху до 

поставленої мети [с. 165-166]. 

(Гринько О. О., 1999) 

Гринько О. О. Формування пізнавальної 

самостійності учнів у навчальному 

процесі / О. О. Гринько // Гуманізація 

навчально-виховного процесу. – 

Слов’янськ, 1999. – Вип. VI. – С. 165 − 

166.  

Уміння суб'єкта ставити перед собою цілі як результат 

діяльності та відповідно до них визначати напрямок 

своєї діяльності для їх досягнення власними силами.  

(Коджаспірова Г. М., Коджаспіров А. Ю., 2000) 

Коджаспирова Г. М. Педагогический 

словарь для студ. высш. и сред.пед. учеб. 

заведений / Г. М. Коджаспирова, 

А. Ю Коджаспиров. – М.: Академия, 

2000. – 176 с. 

Уміння самостійно, свідомо ставити перед собою Психология личности: Хрестоматия: В 2 
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завдання, цілі, визначати напрямок своєї діяльності…, 

що розвиває здатність самостійно мислити і виробляє 

світогляд особистості [с. 242]. 

(Райгородський Д. Я., 2000) 

т. / Под ред. Д. Я. Райгородского. Т. 2. – 

Самара: Изд. дом «БАХРАР–М», 2000.– 

544 с. 

Узагальнена властивість особистості, що виявляється 

в ініціативності, критичності, адекватній оцінці і 

почутті особистої відповідальності за свою діяльність 

і поведінку [с. 586].  

(Головін С. Ю., 2001 ) 

Словарь практического психолога / Сост. 

С. Ю. Головин. – М.: Аст, 2001.– 799 с. 

Узагальнена властивість особистості, що виявляється 

в ініціативності, критичності, адекватній самооцінці й 

почутті особистої відповідальності за свою діяльність 

і поведінку [с. 449].  

(Шапар В. Б., 2004) 

Психологічний тлумачний словник 

[уклад. В. Б. Шапар]. – Х.: Прапор, 2004. 

– 640 с.  

 

Якість особистості, виражена в здатності мислити, 

аналізувати ситуацію, виробляти власну думку, 

ухвалювати рішення і діяти за власною ініціативою, 

незалежно від нав’язуваних поглядів і способів 

вирішення тих або інших проблем [с. 331].  

(Міжеріков В. А., 2004) 

Словарь-справочник по педагогике [авт.-

сост. В. А. Мижериков; под общ.ред. 

П. И. Пидкасистого]. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. – 448 с.  

 

Якість особистості, що має в основі пізнавальну 

активність, що пов’язана з ініціативою, з пошуком 

шляхів рішення різних навчально-пізнавальних задач 

без участі вчителя…, і забезпечує саморозвиток 

особистості [с. 15].  

(Ашеров А. Т., 2005) 

Ашеров А. Т. Методи і моделі оцінки 

педагогічного впливу на розвиток 

пізнавальної самостійності студентів / 

А. Т. Ашеров. – Харків: УІПА, 2005. – 

164 с. 

Сформованість потреби і уміння самостійно мислити, 

здатності орієнтуватися в новій пізнавальній ситуації, 

самому бачити питання, задачу, віднаходити шляхи їх 

вирішення. 

(Савченко О. Я., 2008)  

Савченко О. Я. Енциклопедія освіти / 

Акад. пед. наук України; (головний ред. 

В. Г. Кремень. – К.: ЮрінкомІнтер, 2008. 

– С. 680. 

Здатність до мобілізації, до концентрації всіх 

життєвих сил в досягненні поставленої мети; це 

здатність реалізовувати цілі, принципи, зміст, методи 

та засоби навчання, які визначаються системою 

освіти, без примусу чи спонукання ззовні.  

(Таранчук Є. А., 2008 ) 

Таранчук Е. А. Организационно-

педагогические условия формирования 

образовательной самостоятельности 

студентов педагогического вуза: автореф. 

дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / 

Е. А. Таранчук. – Красноярск, 2008. – 

24 с. 

Зміст дефініції (автор, рік) Джерело інформації 

Цілеспрямована, самостійна пізнавальна діяльність, 

спрямована на вдосконалення наявних і придбаних 

нових політичних, професійних і освітніх знань 

[с. 23].  

(Громцева А. К., 1976) 

Громцева А. К. Самообразование – как 

социальная категория: учеб.-метод. 

пособ. по спецкурсу/ А. К. Громцева. – 

Л.: ЛГПИ, 1976. – С. 23 

 

Самостійна робота, що протікає без детального 

керівництва з боку: мета, шляхи її досягнення, 

джерела одержання знань плануються тим, хто 

займається; протікає з ініціативи особи, яка 

Кузьмина М. Г. К вопросу о понятии 

«самообразование» // Формирование у 

учащихся умению к самообразованию 

/ М.  Г Кузьмина. – Волгоград: ВГПИ, 
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самостійно опановує знання [с. 15]. 

(Кузьміна М. Г., 1976) 

1976. – С. 15. 

 

Процес придбання знань, у якому одночасно 

виховуються якості особистості й формуються 

розумові сили й здатності людини. Процес керується 

самою особистістю, що й відрізняє його від освіти 

[c. 45]. 

(Бондаренко В. П., 1978) 

Бондаренко В. П. Влияние 

направленности личности на 

самообразование / В П. Бондаренко // 

Самообразование школьников и 

развитие их личности. – Волгоград : 

ВГПИ, 1978. – С. 45-51. 

Самостійна пізнавальна діяльність, спрямована на 

придбання суб’єктивно значимих знань [c. 11] 

(Райський Б. Ф., 1978) 

 

Райський Б. Ф. О комплексном 

подходе к формированию у 

школьников готовности к 

самообразованию / Райский Б. Ф. 

Самообразование школьников и 

развитие их личности. – Волгоград: 

ВГПИ, 1978. – С. 11. 

Самообразовательная деятельность школьников − это 

познавательная деятельность, которой ученик 

руководит сам, осуществляет ее в соответствии со 

своими задачами, мотивами и целями [c. 51].  

(Маркова А. К., 1983) 

Маркова А. К. Формирование 

мотивации учения в школьном 

возрасте: Пособие для учителя / 

А. К. Маркова. – М.: Просвещение, 

1983. – 96 с. 

Творча робота з розвитку своєї особистості, 

розширення ерудиції, поглиблення світорозуміння 

[с. 49]. 

(Князєва М. Л., 1990) 

Князева М. Л. Ключ к самосозиданию 

/ М. Л. Князева. – М.: Молодая 

гвардия, 1990. – С. 49. 

 

Продовження освіти, тільки за індивідуальною 

програмою відповідно до запитів, інтересів, 

пізнавальних потреб особистості, що їх диктують 

умови і протиріччя її життєдіяльності [с. 11].  

(Лозовий В. А., 1995)  

Лозовой В. А. Самообразование 

студента: проблемы и опыт / 

В. А. Лозовой // Учен.зап. ХГИ НУА. – 

Вып. 1. – Харьков, 1995. – 110 с. 

Освіта, яку отримують у процесі  самостійної роботи 

без проходження систематичного курсу навчання в 

стаціонарному навчальному закладі. Крім того, є 

невідомою частиною систематичного навчання в 

стаціонарних закладах, сприяє поглибленню, 

розширенню та більш міцному засвоєннюз нань 

[с. 296]. 

(Гончаренко С. У., 1997) 

Гончаренко С. У. Український 

педагогічний словник / 

С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 

С.296. 

Цілеспрямована, систематична, керована самою 

людиною пізнавальна діяльність, необхідна для 

вдосконалення її освіти.  

(Дука Н. А., 1997)  

Дука Н. А Введение в педагогіку: 

учеб.пособ. [Електронный ресурс] / 

Н. А Дука – Омск, 1997. – Режим 

доступу до книги: http: // 

pedlib.ru/Books/2/0280/index.shtml. 

По-справжньому вільний і в той же час найбільш 

складний вид навчальної діяльності, оскільки 

пов'язаний із процедурами саморефлексії, самооцінки, 

само ідентифікації й виробленням умінь і навичок 

самостійно знаходити актуальні завдання й 

трансформувати їх у практичну діяльність [c. 140].  

(Щукліна Є. А., 1999) 

Щуклина Е. А. Технологии 

самообразования: социологический 

аспект / Е. А. Щуклина // 

Общественные науки и современность. 

– 1999. – №5. С. 140. 

 

Процес і засіб засвоєння й присвоєння людиною 

соціального досвіду з різних джерел, основний шлях – 

самостійна діяльність, метод – самостійна робота, що 

Калугин Ю. Е. Самообразование, 

формирование готовности к 

профессиональному самообразованию 
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організовується самим учасником. Стратегія 

засвоєння визначається особистісними властивостями 

людини. 

(Калугін Ю. Є, 2000) 

/ Ю. Е. Калугин. – Челябинск: Изд. 

ЮУрГУ, 2000. – 120с. 

 

Знання здобуте самостійним навчанням поза 

навчальним закладом, переважно без допомоги 

вчителя. 

(Бусел В.Т., 2003) 

Великий тлумачний словник сучасної 

української мови / [уклад. і голов. ред. 

В. Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ 

«Перун», 2003.– С. 1100. 

Багатогранне явище, яке являє собою: системне 

оволодіння певними завданнями (системний підхід); 

організовану діяльність, яка спрямована не засвоєння 

накопичених цінностей культури (соціокультурний 

підхід); особливий вид людської діяльності з метою 

отримання знань для формування власної особистості 

(діяльний підхід); поєднання знань з якостями 

особистості та формування її інтелектуальної 

культури (суб’єктивний підхід) [c. 9]. 

(Грабовець І. В., 2004) 

Грабовець І. В. Самоосвіта як 

інтегруюча детермінанта 

самореалізації молодих фахівців у 

професійній діяльності: автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук: 22.00.04 «Спеціальні та галузеві 

соціології» / І. В. Грабовець. – К., 

2004. – 18 с. 

 

Спеціально організована, самодіяльна, систематична 

пізнавальна діяльність, спрямована на вдосконалення 

певних особистих або суспільно значимих освітніх 

цілей: задоволення пізнавальних інтересів, 

загальнокультурних і професійних запитів, 

підвищення кваліфікації. 

(Коджаспірова Г. М., 1994) 

Коджаспирова Г. М. Словарь по 

педагогике / Г. М. Коджаспирова, 

А. Ю. Коджаспиров. – М.: ИКЦ 

«Март»; Ростов н/Д: Издательский 

центр «Март», 2005. – С. 69. 

Освіта, що набувається в процесі самостійної роботи, 

без проходження системного курсу навчання в 

стаціонарному навчальному закладі. Процес 

отримання людиноюз нань шляхом власних намірів і 

самостійно обраних засобів [c. 173]. 

(Ширшов Є. В., 2006) 

Ширшов Е. В. Информационно-

педагогические технологии: ключевые 

понятия: словарь / Е. В. Ширшов; под 

ред. Т. С. Бутыриной. – Ростов – н/Д.: 

Феникс, 2006.– 256 с. 

 

Складний вид систематичної пізнавальної діяльності, 

під час якої людина сама ставить перед собою 

пізнавальні мету і завдання, визначає шляхи їх 

досягнення, контролює хід самостійної роботи з 

надбання знань та сама оцінює і вдосконалює їхні 

результати. 

(Бухлова Н. В., 2006) 

Бухлова Н. В. Навчаємося вчитися: 

діагнотика і формування самоосвітньої 

компетентності учнів / Н. В. Бухлова. 

– К.: «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіціна, 

2006. – С. 23  
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Додаток Б 

Алгоритми самостійної роботи з текстовим та позатекстовим компонентом 

шкільного підручника фізичної географії 

 

Алгоритм складання кластеру 

1. Визнач провідне слово параграфа чи окремого його пункту та випиши 

його. 

2. Навколо запиши слова і фрази, що передають головні ідеї, образи цього 

ключового поняття. 

3. Встанови зв’язки між ключовими словами, створи структуру логічних 

ланцюжків, яка графічно відображає аспекти певної теми.  

 
Рис. Приклад кластеру до теми «Основні кліматотвірні чинники» (8 клас) 

 

Кліматотвірні 
чинники

Кількість 
сонячної 
радіації

широта 
місцевості

кут падіння 
сонячних 
променів

сумарна 
сонячна 
радіація

Рух повітряних 
мас

вихори

циклон

постійні вітри

Характер 
підстилаючої 

поверхні
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Алгоритм складання плану 

1. Уважно прочитай назву теми та текст параграфа до якого потрібно 

скласти план та вибери найважливіші поняття та речення, які розкривають 

тему плану. 

2. Якщо потрібно скласти простий план, розділи текст на логічно 

завершені частини та сформулюй до них заголовки, що розкривають 

головну думку, запиши їх.  

3. Якщо план складний (розгорнутий), потрібно продумати 

підпункти: виділити ті частини, які потребують доповнення, 

конкретизації; підпункти мають розкривати головну інформацію пункту, 

але не повторюватися з ним. 

4. Склавши план перевір, чи повністю він охоплює зміст теми, чи 

допомагає засвоїти географічний матеріал, зроби висновки. 

 

Алгоритм складання конспекту 

1. Склади план до теми, яку потрібно законспектувати. 

2. До кожного пункту плану підбери найважливіший матеріал, що 

узагальнено передає ключову інформацію частини тексту. 

3. Зроби виписки окремих фактів, назв, термінів, визначень, 

цифрових даних і т. п. до кожного пункту плану. 

4. Встанови зв’язки між окремими частинами тексту, дай їм оцінку. 

5. Перекажи інформацію теми за конспектом, з’ясуй чи охоплює він 

всю найважливішу інформацію теми.  

 

Алгоритм складання тез 

1. Розділи текст на блоки, встанови між ними взаємозв’язки. 

2. Сформулюй запитання до блоків для визначення найголовнішого 

(Про що йде мова у цій мікротемі?). 
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3.  Запиши короткі відповіді на поставлені запитання (кожне 

положення – окремий пункт, що виражає одну думку). 

4.  Підкресли ключові слова. 

5.  Перевір можливості тез чітко відтворити інформацію тексту у 

скороченому форматі. 

 

Алгоритм роботи з ілюстрацією 

1. Уважно розглянь зображення. 

2. Які географічні об’єкти, процеси чи явища відображені? 

3. Порівняй ілюстрацію з текстом теми. Що в ній нового? Для чого 

ця ілюстрація подана? 

4. Опиши та поясни ілюстрацію. 

 

Алгоритм роботи з географічною картою 

1. З’ясуй що показує карта. Назва карти вказує на її основний зміст. 

2. Перевір орієнтування карти (за сторонами горизонту). 

3. Встанови масштаб карти. 

4. Ознайомся з легендою карти, де розшифровані умовні знаки 

карти. 

5. Виконай запропоновані завдання до карти (знайди, покажи, назви, 

опиши, порівняй, встанови закономірність тощо). 

6. Проаналізуй яку важливу інформацію передала карта. 

7. Зроби висновки про те, як інформація карти доповнює та передає 

текст параграфа. 
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Алгоритм роботи з географічними задачами 

1. Уважно прочитай умову задачі. 

2. Що потрібно знайти? Продумай яка інформація для цього 

необхідна? 

3. Яких даних не вистачає. Що потрібно для того щоб їх отримати? 

4. Склади план розв’язання завдання. 

5. Розв’яжи географічну задачу. 

6. Перевір правильність розв’язку. 

 

Алгоритм вирішення географічних завдань 

1. Прочитай інструкції. Що потрібно виконати? 

2. Яку інформацію потрібно згадати для вирішення завдання? 

Можливо здобутих раніше знань не вистачає і тому потрібно дослідити 

питання та з’ясувати нові факти? 

3. Продумай план виконання роботи. 

4. Виконай запропоноване завдання. 

5. Перевір роботу, виправ помилки. 

 

Алгоритм порівняння географічних об’єктів та явищ 

1. Визнач мету порівняння. 

2. Що потрібно встановити – подібність чи відмінність? Чи можливо 

і те, і інше? 

3. Підбери ознаки для порівняння 

4. Визнач подібні та відмінні риси за цими ознаками. 

5. Зроби висновки та поясними причини подібності та відмінності. 
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Додаток В 

АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ 

 

Прізвище та ім’я ___________________________________________ 

Вік___________Школа_________________ 
 

1. Як Ви розумієте поняття «самостійна робота учнів»? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Чи є актуальною проблема самостійної роботи учнів у навчально-виховному процесі 

Вашої школи?  

Обгрунтуйте відповідь (яким чином учителі вирішують цю проблему; чи обговорюється 

це питання на засіданнях методичних об’єднань; чи слухається на педагогічній раді; чи є 

самостійна робота учнів науковою проблемою педколективу школи тощо) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Як часто Ви використовуєте самостійну навчальну діяльність школярів з підручником у 

своїй учительській практиці? 

а) систематично; 

б) епізодично; 

в) не використовую. 

 

4. Яким чином Ви організовуєте самостійну роботу з підручником? 

а) проведення інструктажу; 

б) розпис алгоритму (використання «Пам’ятки учня»); 

в) виконання завдань у групах; 

г) вирішення проблемних завдань; 

д) виконання різнорівневих завдань;  

є) інше___________________________________________________________________. 

 

5. Які види завдань для самостійної роботи з підручником Ви використовуєте? 

а) проблемні  

б) скласти план; 

в) виписати певну інформацію; 

г) встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 

д) знайти відповідь; 

є) інше ___________________________________________________________________. 

 

6. Скільки часу в межах уроку географії Ви відводите на самостійну роботу за змістом 

підручника? 

а) 10 – 15 хвилин;  

б) 5 – 10 хвилин;  

в) менше 5 хвилин; 

г) інша відповідь ___________________________________________________________. 

 

 

Дякуємо за співпрацю!  


