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АНОТАЦІЯ 

 

Удовиченко І. В. Методичні засади навчання географії учнів                

1011 класів на профільному рівні. – Кваліфікаційна наукова праця                 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук          

зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» (011 – 

освітні, педагогічні науки).  Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2019. 

 

Дослідження присвячене актуальній проблемі навчання географії на 

профільному рівні у контексті концептуальних вимог до нової української 

школи. У дисертації досліджено стан проблеми у філософській, історико-

педагогічній, психолого-педагогічній науці та сучасній освітній практиці; 

здійснено теоретичний аналіз і запропоновано розв’язання актуальної 

наукової проблеми теоретичного обґрунтування й практичної реалізації 

навчання географії на профільному рівні в сучасних умовах реформування 

освіти.  

У дослідженні виявлено філософсько-культурологічні, психолого-

педагогічні, організаційно-методичні засади навчання географії учнів на 

профільному рівні, зокрема у контексті вимог до нової української школи; 

обґрунтовано психолого-педагогічні умови проектування та реалізації змісту 

навчання, принципи його конструювання; специфіку формування навчальних 

понять і структури знань просторово-часових закономірностей в географії з 

урахуванням вікових психологічних особливостей учнів старших класів; 

запропоновано уточнені авторські трактування понять: «навчально-

методичне забезпечення» (НМЗ), «навчально-методичний комплекс» 

(НМКс), «навчально-методичний комплект» (НМКт) (із уточненням 

відповідних абревіатурних скорочень), «здібні», «обдаровані» та введено до 

обігу поняття «колективно компетентнісна взаємодія» (К-взаємодія). 
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У дослідженні обґрунтовано методичні засади навчання географії на 

профільному рівні, теоретично розроблено на засадах людино- та 

географоцентричної парадигм методичну систему навчання географії на 

профільному рівні, схарактеризовано її складові, визначено та теоретично 

обґрунтовано методичні підходи й принципи добору і конструювання змісту 

навчання географії на профільному рівні. За аргументування значущості 

компетентнісно-, географічно орієнтованого навчання, посилення мотивації 

вивчення географії, конструювання змісту навчання географії на 

профільному рівні, розроблено, апробовано та експериментально доведено 

ефективність методичної системи навчання географії на профільному рівні 

людино- та географоцентричного спрямування (ЛГЦС) у сукупності 7-ми 

моделей: структурної – науково-методичного знання з географії; структурно-

організаційної – процесу навчання на профільному рівні; структурно-

логічної  методологічних основ дослідження; конструкційної  підрядної 

супідрядності тематичних понять; педагогічних: НМЗ з географії, К-взаємодії 

суб’єктів освітньої діяльності; організаційно-функціональної  діяльності 

методичної служби.  

Представлено та обґрунтовано методичну систему навчання географії 

на профільному рівні ЛГЦС у сукупності її складових: субсистем 

(організаційної діяльності, пізнавальної діяльності), концептів 

(концептуально-парадигмальний, процесуально-технологічний, змістово-

теоретичний), спрямовану на підвищення ефективності навчально-

пізнавальної діяльності та отримання особистісно (знаннєвий, діяльнісний, 

ціннісний компоненти; рівні навчальних досягнень (високий (продуктивний), 

достатній (репродуктивно-продуктивний), середній (репродуктивний), 

початковий (елементарний) й суспільно значущого результату, 

експериментальна перевірка якої спрямована на реалізацію мети, завдань 

навчання географії учнів на профільному рівні. 

Обґрунтовано теоретичні та дидактичні засади навчання географії 

учнів 1011-х класів,  психолого-педагогічні умови навчання на профільному 
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рівні; методичні засади навчання географії на профільному рівні.  

Розроблено та обґрунтовано НМЗ реалізації змісту навчання географії 

на профільному рівні, складовими якого є: навчальні програми, навчальні та 

навчально-методичні посібники, банки запитань компетентнісного 

спрямування (К-спрямування) і тематичних завдань (у т.ч. електронних 

збірників (Е-збірник), дидактичні матеріали оцінювання навчальних 

досягнень учнів, конспекти бінарних, інтегрованого уроків К-спрямування.  

Зроблено вибірку та тематичне конструювання змісту знань з 

просторово-часових закономірностей в географії, запропоновано схематичне 

співвідношення обсягу та змісту навчального поняття, перелік додаткових 

понять з географії у складі навчальних програм профільного рівня 1011-х 

класів, тематичні запитання до спецкурсів, факультативів, курсів за вибором, 

блок-кальку сторінки підручника з географії для навчання на профільному 

рівні; розроблено навчально-тематичні плани (НТП), навчальну програму та 

обґрунтовано впровадження елективного курсу «Lean-логістика в географії» 

у процес профільного навчання учнів 11-х класів, доцільність наскрізного 

вивчення окремих тем («Глобалізація», «Логістика» та ін.); розроблено 

регіональний навчальний географічний комплекс (РНГКс) у складі 

навчальної програми, навчального посібника, навчальних географічних карт, 

розвивальних ігор, тестових моделей, навчального посібника для вчителя. 

Обґрунтовано доцільність впровадження компетентнісного підходу в тестові 

моделі навчання географії К-спрямування та використання інформаційно-

комунікаційних технологій, географічних інформаційних систем, хотлисту, 

мультимедіа скрепбуку, майндмеппінг-софту, кюар-кодування, педагогічних 

програмних засобів у процесі навчання географії на профільному рівні в 

закладах загальної середньої освіти. 

Обґрунтовано виділення модулів (навчальний, методичний) та блоків 

(предметно-просторовий, змістово-інформаційний, візуально-віртуальний, 

експертно-діагностичний, корекційно-практичний) у педагогічній моделі 

НМЗ змісту навчання географії на профільному рівні. 
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Запропоновано нову форму роботи  логістичні практикуми 

(логіпрактикуми), як прагматичну форму активної навчальної діяльності з 

відпрацювання логістичних навичок. 

Розроблено організаційно-функціональну модель методичної 

діяльності, НТП підвищення кваліфікації учителів, методичні рекомендації, 

дорожню карту; визначено напрями підготовки вчителів географії для 

організації процесу навчання географії на профільному рівні; 

експериментально досліджено чинники, які сприяють ефективній її 

реалізації. Відповідно до запропонованої моделі, методичну роботу вчителів 

географії в атестаційний та міжатестаційний періоди обґрунтовано поєднати 

за напрямами (навчально-методичний, науково-дослідний, моделюючий, 

організаційно-координуючий, планувально-контролювальний, інформаційно-

аналітичний, випереджально-прогностичний, редакційно-видавничий, 

діагностично-моніторинговий, відновлювально-компенсаторно-трансформа-

ційний, інформаційно-коригувальний). 

Здійснене дослідження дозволило експериментально перевірити та 

довести ефективність і дієвість запропонованих методичних підходів до 

навчання географії на профільному рівні, зробити висновок та встановити, 

що реалізація методичних засад навчання на профільному рівні створює 

сприятливі умови для компетентнісно орієнтованого навчання учнів                     

1011-х класів, відповідно до їхніх індивідуальних запитів і потенційних 

можливостей. У такий спосіб проведене дослідження дозволило довести 

окреслену наукову гіпотезу, обґрунтувавши ефективність навчання географії 

на профільному рівні учнів закладів загальної середньої освіти в методичній 

системі ЛГЦС, за допомогою впровадження обґрунтованих та апробованих 

педагогічних умов.  

Ключові слова: методичні засади, засоби навчання географії, 

профільний рівень, учні 1011-х класів, нова українська школа, 

географоцентричний зміст навчання, методична система навчання. 
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навчання учнів географії в загальноосвітніх навчальних закладах                                  
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громадянської компетентності учнів школи засобами сучасного підручника                
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профильном уровне в современной украинской школе  И. В. Удовиченко  

Science and education a new dimension : рedagogy and рsychology.  Budapest,         
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in the economy of informational society  O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka,                                

I. V. Udovychenko  Scientific and technological revolution of the                          
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SUMMARY 

 

Udovychenko  I. V. Мethodical basis of the education geography of the               

1011 grades students at the profile level. – Manuscript. 

Thesis for a doctor degree in pedagogical sciences, speciality 13.00.02 «Тheory and 

methods of education (geography)» (011 – education, pedagogical sciences). – Institute of 

pedagogy National academy of pedagogical sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

On the basis of concretization and logical unity of philosophical and 

cultural, psychological and pedagogical factors, organizational, methodical aspects 

and pedagogical terms of studying geography of senior students of senior profile 

high school in the context of the requirements for the new Ukrainian school are 

substantiated, prospects for improvement in the light of reformation processes in 

education are determined.  
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 Psychological and pedagogical terms of designing and implementing the 

content of training, principles of its design, the specificity of the formation of the 

system of educational knowledge and the structure of scientific and 

methodological knowledge in geography, taking into account age psychological 

characteristics of senior students, are presented. Author’s interpretation of the 

concepts: «teaching and methodological support» (TMS), «educational-methodical 

complex» (EMC), «educational-methodical kit» (EMK) (with specification of 

corresponding abbreviations), «collective competent interaction» (C-interaction) is 

given.  

The study theoretically developed and proposed a geographe-center 

methodical teaching system, characterized its components, substantiated the 

geographic-center theoretical and methodological foundations of teaching 

geography at the profile level, determined and theoretically justified the methodical 

approaches and principles for selecting and designing the content of geography 

learning at the profile level. By bringing the significance of competently oriented 

geography teaching, enhancing the motivation to study geography, constructing the 

content of geography training at the profile level. Positive tendencies for the 

development of geographic education in senior school are determined: 

competence-oriented geography teaching; strengthening of motivation to 

geography study; designing the content of geography teaching at the profile level; 

person of geography-center methodical educational system (PGCS) in the set of 

models: scientific and methodical knowledge of geography at school, the process 

of studying at the profile level and methodological grounds of its research, TMS of 

geography, subordination of thematic concepts, collective competent interaction of 

subjects of educational activity. 

The person of geography-center methodological system PGCS of training in 

the totality of its components is presented and substantiated: subsystems 

(organizational activity, cognitive activity), concepts (paradigm, procedure-

technological, effect-theoretical), aimed at increasing the efficiency of educational 

and cognitive activity and obtaining personally (knowledge, activity, value 
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components and levels of educational achievements (high (productive), sufficient 

(reproductive-productive), medium (reproductive), initial (elementary) and g social 

significant result, experimental testing which aims at realizing the goals of 

geography students learning objectives at the profile level. 

Theoretical and didactic principles of senior students’ geography studying, 

psychological and pedagogical terms of profile level studying, methodical 

principles of effective geography study at the profile level, the use of competent 

approach in textbooks creation, the development of test models for senior students’ 

geography studying at profile level had received further development. 

The educational and TMS for the implementation of the content of 

geography study at the profile level is developed and substantiated, which consists 

of: educational programs, teaching and methodical aids, contour maps, bank of             

C-direction questions and thematic tasks (E-book), didactic materials for the 

assessment of students’ academic achievements, syllabuses of binary, integrated 

competency-oriented lessons.  

The choice of spatial concepts of scientific and methodical knowledge on 

geography of students of the 1011th grades was made, schematic correlation 

between the volume and contents of learning concept is suggested; list of 

additional concepts on geography to the profile level curricula of the 1011th 

grades, thematic issues for special courses, electives, courses optionally and the 

page pattern of profile level textbook on geography is given. The author’s 

educational-thematic plans (ETP), training program was developed and the 

introduction of elective course «Lean-logistics in geography» into the profile 

education process of the 11th grade students and the feasibility of the end-to-end 

study of certain topics (Globalization, logistics etc.) was substantiated; regional 

educational geographic complex (REGC) consisting of curriculum, manual, 

geographic maps, developing games, test models, teacher’s guide was developed. 

The feasibility of introducing a competency-based approach to C-direction 

geography training models and using information and communication 

technologies, geographic information systems, hotlist, multimedia scrapbook, mind 
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mapping software, cure-code, and pedagogical software in the process of studying 

geography at the core level at school is grounded. 

The selection of modules (educational, methodical) and blocks (subject-

spatial, informative-informational, visually virtual, expert-diagnostic, correctional-

practical) in the pedagogical model of TMS for teaching geography at the profile 

level is substantiated. 

A new form of work  logistic practicum (pragmatic form of active learning 

activities to develop logistics skills) was proposed. 

The organizational and functional model of methodical activity of teachers is 

presented, ETP for teachers natural sciences, methodical recommendation, track 

maps, native land teachers professional training are developed; the directions of 

geography teachers’ training for the educational process organization at the profile 

level are defined; the factors that contribute to its effective implementation have 

been experimentally verified. According to the proposed model, it is reasonable to 

combine the methodological work of teachers of geography in educational 

institutions during the attestation and inter-attestation periods in the following 

areas (educational, methodical, research, modeling, organizational and 

coordinating, planning, controlling, informational, analytical, advanced and 

prognostic, editorial and publishing, treatment-monitoring, recovery-

compensatory-transformational, informational-corrective). 

The undertaken research allowed to verify experimentally and to prove the 

efficiency and effectiveness of the proposed methodical approaches to geography 

study at the profile level, to conclude that the implementation of the theoretical and 

methodical principles of students’ teaching in senior profile high school creates 

terms for competence-center education of senior students PGCS, according to their 

individual inquiries and potential opportunities. Thus, the undertaken research 

allowed proving the hypothesis of the study by substantiating the effectiveness of 

geography studying at the profile level by students of general secondary 

educational establishments on developed, substantiated, tested pedagogical terms.     
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Key words: methodical principles, teaching aids studying geography, profile 

level, students of the 1011th grades, new Ukrainian school, geography-center 

content of learning, methodical system of teaching. 
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ЗЗСО  заклад загальної середньої освіти 

ЗК  знаннєвий компонент 

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання 

ЗУН  знання, уміння, навички 

ІКТ  інформаційно-комунікаційна технологія 

К-взаємодія  колективно-компетентнісна взаємодія 

К-спрямування  компетентнісне спрямування 

ЛГЦС  людино-, географоцентричне спрямування 

НМЗ  навчально-методичне забезпечення 

НМКс  навчально-методичний комплекс 

НМКт  навчально-методичний комплект 
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НУШ  нова українська школа 

ППЗ  педагогічний програмний засіб 

РНГКс  регіональний навчальний географічний комплекс 

ЦК  ціннісний компонент  
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства 

одним із визначальних його пріоритетів є освіта як важливий складник 

становлення громадянина в сьогоднішньому мобілізованому, мульти-

культурному світовому просторі. Актуальне завдання теперішньої 

вітчизняної школи  формування компетентних випускників закладів 

загальної середньої освіти, здатних не лише застосовувати здобуті знання та 

вміння на практиці, а й, критично їх оцінюючи, робити висновки, 

узагальнення, виконувати нові завдання, що постають перед ними в процесі 

розвитку глобалізованого світу. Пріоритетними напрямами розвитку сучасної 

освіти в новій українській школі є зміщення акцентів на оволодіння учнями 

системою практичних дій та застосування отриманої інформації на практиці, 

вироблення ціннісних орієнтирів, формування вмінь, навичок, ключових, 

загальнопредметних, предметної географічної компетентностей. У контексті 

євроінтеграційних та геоінформаційних процесів виконання цього завдання 

зумовлює необхідність реформування змісту географічної освіти та процесу 

навчання географії учнів на профільному рівні, що потребує пошуку нових 

методичних підходів до розв’язання означеної проблеми. 

Входження освітньої системи України до європейського соціо-

культурного простору актуалізує реформування всіх ланок загальної 

середньої освіти на підставі вимог Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», концептуальних підходів до організації освіти, які 

закладено в Державному стандарті базової і повної загальної середньої 

освіти, Концепціях: реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», профільного навчання в 

старшій школі. Одним із концептуальних засад нової української школи є 

реалізація компетентнісного підходу в процесі профільного навчання учнів 

1012-х класів закладів загальної середньої освіти, що проходить наскрізною 

лінією через усі освітні галузі та змістові лінії нових програм, одержуючи 
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щоразу реальне діяльнісне, особистісне й соціально значуще втілення в 

навчальному матеріалі з географії. Цей предмет має значний потенціал щодо 

формування в учнів компетентностей, що сприяють їх подальшому 

самовдосконаленню та самореалізації. 

Актуальним з огляду на зазначене вище є питання різнобічного 

дослідження методичних засад навчання географії на профільному рівні, 

зокрема: пошук ефективних шляхів підвищення якості географічної освіти в 

Україні; оновлення змісту, форм і методів організації освітнього процесу з 

географії; осучаснення навчально-методичного забезпечення; використання 

інноваційних та інформаційних технологій відповідно до євроінтеграційних 

процесів, на основі концептуальних вимог до нової української школи, цьому 

й присвячене презентоване дослідження.  

Теоретико-методологічні засади дослідження ґрунтуються на змісті 

державних нормативних документів і спираються на концептуальні 

положення, результати, висновки з філософії освіти, психологічної теорії 

діяльності, педагогіки, дидактики, теорії та методики профільного навчання 

географії в школі, аналіз яких дає можливість зробити умовивід про 

актуальність порушеної проблеми на кожному етапі розвитку освіти, а її 

розв’язання  перспективним у контексті вимог до нової української              

школи (НУШ). 

Аналіз педагогічної літератури, масової практики, досвіду організації 

освітнього процесу закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) з навчання 

географії на профільному рівні дозволив виявити низку суперечностей між: 

 зростаючими вимогами суспільства до якості освіти випускників 

ЗЗСО та недостатньою розробленістю методичних засад навчання географії 

на профільному рівні; 

 потребою в навчанні географії на профільному рівні як важливою 

складовою подальшої фахової підготовки випускників та обмеженістю 

науково-методичного розв’язання цієї проблеми, зокрема, дидактичних і 

методичних розробок, практичних рекомендацій для вчителів-предметників; 
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 наявністю напрацювань із функціонування профільних шкіл та 

відсутністю наукового обґрунтування методичних засад навчання географії 

на профільному рівні в контексті вимог до НУШ; 

 вимогами щодо оперування учнями комплексними знаннями                          

в процесі профільного навчання географії та недостатньою розробленістю 

діагностувального інструментарію дослідження потреб учнів на профільному 

рівні навчання географії, методичного забезпечення роботи вчителів, зокрема 

інтегрованого, компетентнісно та географічно орієнтованого спрямування; 

 вимогами щодо методичної грамотності вчителів у контексті НУШ 

та рівнем їх психологічного налаштування, мобільності в імплементації 

інновацій, здатності навчатися впродовж життя, від реалізації яких залежить 

успіх нововведень, що впроваджуються в систему географічної освіти.  

Подолання окреслених суперечностей можливе за умов теоретичного 

обґрунтування й упровадження в процес навчання учнів 1011-х класів 

людино- та географоцентричної методичної системи (відповідно до 

стратегічних напрямів оновлення освітньої системи України), що передбачає 

перевірку експериментальної методики навчання географії на профільному 

рівні та засад навчально-методичного забезпечення (НМЗ) змісту географії. 

Навчання географії на профільному рівні дозволяє розв’язати 

методичну проблему, характерну сучасному етапу розвитку географічної 

освіти,  усунення суперечностей між уявленням учнів про географію як 

науку про природну різноманітність географічної оболонки Землі та 

шкільним предметом, зміст якого висвітлює різні факти й розкриває основні 

географічні закономірності. Здійснене дослідження дає можливість 

розширити межі шкільної географічної освіти й створити передумови 

задоволення освітніх потреб учнів 1011-х класів у географічному сегменті, 

зокрема, щодо формування інтегрованого світосприйняття, цілісної картини 

світу й адекватного самовизначення в ньому на засадах компетентнісного, 

діяльнісного, гуманістично та географічно орієнтованого підходів, що 

передбачає наближення наукового знання до особливостей його практичного 
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застосування учнями в реальному житті. Тож вивченню методичних засад 

навчання географії на профільному рівні, психолого-педагогічних 

особливостей процесу пізнання просторово-часових закономірностей у 

географії, методичних аспектів використання компетентнісного підходу до 

навчання географії учнів 1011-х класів; розробленню концептуальних засад 

добору, структуруванню змісту навчання географії на профільному рівні й 

присвячене це наукове дослідження. 

У такий спосіб об’єктивні потреби розвитку освіти в Україні, практика 

профільного навчання географії, а також теоретико-методична 

нерозробленість проблеми навчання географії учнів 1011-х класів у 

контексті вимог НУШ зумовили актуальність та вибір теми дисертаційного 

дослідження «Методичні засади навчання географії учнів 1011 класів на 

профільному рівні». 

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

Основні засади дисертаційного дослідження пов’язані та спираються на 

державні документи в галузі середньої, вищої, післядипломної педагогічної 

освіти і відповідають на законодавчому рівні інноваціям в освіті,                 

зокрема реформі Міністерства освіти і науки України «Нова українська                       

школа» (2017 р.).  

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану 

науково-дослідної роботи відділу навчання географії та економіки Інституту 

педагогіки Національної академії педагогічних наук України з проблеми 

«Науково-методичне забезпечення навчання географії України в 

загальноосвітніх навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 

0112U000397). 

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту 

педагогіки НАПН України (протокол № 6 від 22.06.2017) та узгоджено 

рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у 

галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 5 від 

26.09.2017). 
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Тематичні блоки дисертаційного дослідження входять до планів роботи 

кафедри теорії і методики змісту освіти, навчально-методичних відділів 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(20072019 рр.).  

Об’єкт дослідження – освітній процес із географії на профільному 

рівні навчання в закладах загальної середньої освіти. 

Предмет дослідження – методика навчання географії на профільному 

рівні учнів 1011-х класів. 

Мета дослідження  розробити та науково обґрунтувати методичні 

засади навчання географії учнів 1011-х класів на профільному рівні. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що навчання 

географії на профільному рівні учнів 1011-х класів закладів загальної 

середньої освіти буде ефективним за умов застосування компетентнісного 

підходу та шляхом: 

1) організації освітнього процесу з урахуванням психолого-

педагогічних засад навчання географії учнів старших класів, специфіки 

навчання на профільному рівні; 

2) урахування компетентнісно орієнтованого, інтегрованого, 

діяльнісного, комплексного підходів щодо навчання географії на 

профільному рівні; 

3) дотримання засадничих принципів наочності, науковості, 

доступності, системності, наступності, інтеграції, комплексності, 

систематичності, диференціації та врахування просторово-часових 

закономірностей у географії в процесі навчання на профільному рівні; 

4) формування  методичної  системи  навчання  географії на 

профільному рівні в сукупності моделей (структурної, конструкційної,   

структурно-організаційної,  організаційно-функціональної, структурно-

логічної, педагогічних) на засадах антропологічної та географоцентричної 

парадигм; 
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5) розроблення методичних засад змісту навчання, навчально- 

методичного забезпечення та дотримання педагогічних умов навчання  

географії на профільному рівні.    

Для досягнення мети визначено завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми навчання географії 

учнів на профільному рівні у філософській, історико-педагогічній, 

психолого-педагогічній науці, науково-методичній та спеціальній (фаховій) 

літературі, сучасній освітній практиці для визначення методологічних основ 

дослідження проблематики навчання географії на профільному рівні. 

2. З’ясувати сутність та обґрунтувати методичні засади навчання 

географії на профільному рівні, психолого-педагогічні умови конструювання 

та реалізації змісту, особливості формування навчальних понять у процесі 

пізнання просторово-часових закономірностей у географії з урахуванням 

вікових психологічних особливостей учнів 10–11-х класів. 

3. Визначити принципи проектування, підходи щодо реалізації змісту 

географії, способи використання компетентнісного підходу до розроблення 

НМЗ змісту навчання географії на профільному рівні, методично 

обґрунтувавши та розробивши навчально-тематичні плани (НТП), навчальну 

програму, банки запитань і тестових вправ до електронних (Е) збірників, 

регіональний навчальний географічний комплекс, конспекти інтегрованих 

уроків, методичні рекомендації. 

4. Розробити й теоретично обґрунтувати методичну систему навчання 

географії на профільному рівні людино- та географоцентричного            

спрямування (ЛГЦС), експериментально дослідивши педагогічну доцільність               

її впровадження в практику діяльності ЗЗСО. 

5. Створити й теоретично обґрунтувати педагогічні моделі НМЗ змісту 

навчання географії на профільному рівні та колективно-компетентнісної 

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, структурно-організаційну модель 

процесу навчання географії на профільному рівні, конструкційну  підрядної 

супідрядності складових НМЗ. 
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6. Розробити організаційно-функціональну модель методичної 

діяльності педагогів, визначивши напрями підготовки вчителів географії для 

реалізації процесу навчання на профільному рівні; експериментально 

перевірити чинники, що сприяють ефективній її реалізації. 

7. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

педагогічні умови навчання на профільному рівні, проаналізувавши рівень 

підготовленості (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти) учнів 

1011-х класів до вивчення, а вчителів  до навчання географії на 

профільному рівні. 

Концептуальні засади дослідження ґрунтуються на державних 

нормативних документах і спираються на концептуальні положення щодо 

модернізації та реформування освіти в Україні (Л. Гриневич, В. Кремень, 

В. Огнев’юк та ін.).  

Організація навчання географії на профільному рівні уможливлюється 

засобами методичної системи навчання на засадах антропологічної та 

географоцентричної парадигм, що спрямована на розв’язання зазначених 

суперечностей і стосується: 

 концептуально-парадигмального рівня, який полягає в методичному 

обґрунтуванні процесу навчання географії на профільному рівні в людино-               

та географоцентричній методичній системі на засадах компетентнісного, 

діяльнісного, особистісно та гуманістично орієнтованого підходів; 

 змістово-теоретичного рівня, що містить сукупність психологічних, 

педагогічних та географічних аспектів навчання; 

 процесуально-технологічного рівня, який визначає способи 

застосування методики навчання географії на профільному рівні, що охоплює 

загальну її характеристику, закономірності, специфіку, принципи, прийоми 

реалізації тощо. 

Теоретичну основу дослідження становлять: психолого-педагогічні 

основи навчальної діяльності (Ш. Амонашвілі, Л. Виготський, П. Гальперін, 

Дж. Гілфорд, Є. Кабанова-Меллєр, Я. Коменський, А. Маслоу, І. Підласий, 
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Л. Рибалко, С. Русова, В. Сухомлинський та ін.); теоретичні основи 

становлення географічної освіти (М. Баранський, О. Барков, С. Рудницький             

та ін.), дослідження людиноцентризму (В. Андрущенко, В. Кремень, 

А. Маслоу та ін.) та географічного центризму (О. Афанасьєв, К. Мезенцев, 

Т. Назаренко, І. Пилипенко, В. Шевченко та ін.), розвитку географії як 

шкільного предмета (В. Жерделя, О. Половинкін, Ю. Саушкін, І. Шоробура 

та ін.); теоретичні засади підготовки, підвищення кваліфікації вчителів 

(О. Бугрій, О. Жемеров, І. Зязюн, М. Криловець, В. Фрицюк та ін.).  

Методологічною основою дослідження є концептуальні положення 

педагогічної науки про сутність диференційованого, діяльнісного, 

інтегрованого, компетентнісного, особистісно орієнтованого навчання (І. Бех, 

Н. Бібік, Л. Величко, М. Гриньова, К. Гуз, В. Ільченко, О. Леонтьєв, 

Н. Лукашова, І. Малафіїк, М. Піддячий, Г. Пустовіт, С. Рубінштейн, 

С. Рудишин, О. Савченко, П. Сікорський, А. Фурман, І. Якиманська та ін.); 

реалізації принципів системності, об’єктивності, науковості, наступності 

(Н. Буринська, Н. Грейвз, Ю. Мальований, В. Онищук, А. Хуторський, 

А. Цимбалару та ін.); використання освітніх технологій (П. Барабоха, 

С. Кобернік, О. Скуратович, О. Пєхота, О. Пометун, О. Федій, В. Шаталов та 

ін.); дидактичних і методичних основ шкільної географічної освіти 

(Н. Бєскова, Н. Буринська, Л. Вішнікіна, Т. Гільберг, Р. Гладковський, 

Л. Зеленська, С. Кирилюк, В. Корнєєв, Н. Муніч, О. Надтока, Л. Покась, 

В. Самойленко, Г. Уварова, О. Шаблій, П. Шищенко, Б. Яценко та ін.); 

організації профільного навчання учнів (О. Адаменко, Н. Аніскіна, 

О. Браславська, М. Бурда, Л. Даценко, І. Доброскок, Л. Круглик, Л. Липова, 

О. Локшина, Т. Назаренко, О. Овчарук, Л. Паламарчук, В. Рибалка, 

Л. Тименко, О. Топузов, О. Ярошенко та ін.) 

Методологія та методи дослідження дібрані відповідно до об’єкта, 

предмета, мети дослідження і визначених наукових завдань, для розв’язання 

яких використовували такі методи дослідження: 

 теоретичні  джерелознавчий системний аналіз філософської, історико- 
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педагогічної, психолого-педагогічної, методичної, географічної, як вітчизняної, так і 

зарубіжної, літератури відповідно до теми дослідження; комплексний теоретичний 

аналіз і синтез наявного педагогічного досвіду з проблеми навчання географії на 

профільному рівні, що дало можливість з’ясувати сучасний стан теорії і практики, 

підходи й напрями становлення та розвитку педагогічних ідей у цій галузі, 

сформулювати концептуальні основи, поставити завдання дослідження; 

теоретичного моделювання  у визначенні методологічних і теоретичних основ 

досліджуваної проблеми; теоретичного порівняння й узагальнення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду  в обґрунтуванні змісту, педагогічних умов навчання географії 

на профільному рівні; систематизації – на етапі добору засобів оброблення 

одержаних результатів; 

 емпіричні  психологічні та педагогічні методи збирання емпіричних 

даних: діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, опитування, тестування, бесіди), 

обсерваційні (спостереження, моделювання), прогностичні (експертне оцінювання), 

експериментальні (педагогічний експеримент); кількісного та якісного оброблення 

результатів дослідження: математично-статистичного оброблення й оцінювання 

даних, збереження та візуалізації одержаної інформації, комп’ютерних методів 

оброблення даних, графічного моделювання; експериментального обґрунтування 

актуальності й доцільності обраної проблеми, перевірки ефективності створених 

моделей та розробленої методичної системи навчання географії на профільному              

рівні ЛГЦС.  

Експериментальною базою дослідження були: заклади вищої освіти 

(Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Ніжинський 

державний університет ім. М. Гоголя, Сумський державний педагогічний 

університет ім. А. С. Макаренка, Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди), заклади післядипломної педагогічної освіти 

(Івано-Франківський ОІППО, Київський ОІПОПК, Полтавський ОІППО, 

Рівненський ОІППО, Сумський ОІППО, Херсонська академія неперервної 

освіти, Черкаський ОІПОПП); методичні кабінети, відділи (управління) 
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освіти (Білопільської, Глухівської, Лебединської, Решетилівської райдерж-

адміністрацій; Лебединської, Роменської міських рад); заклади загальної 

середньої освіти Івано-Франківської, Київської, Полтавської, Сумської, 

Херсонської областей. 

За допомогою урочних і позаурочних форм роботи в субсистемах 

організаційної та пізнавальної діяльності впродовж 20072019 років 

досліджувалися різні складові методичної системи з географоцентричним 

змістом навчання, до апробації та впровадження елементів якої, крім                   

учнів (456 осіб) і вчителів (267 осіб), були залучені директори закладів 

загальної середньої освіти (25 осіб), їх заступники (43 особи), начальники 

органів управління освіти (29 осіб), завідувачі методичних кабінетів 

(39 осіб), слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів (620 осіб), 

педагоги в міжкурсовий період (127 осіб), викладачі та студенти 

географічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти (302 особи).  

Науково-педагогічний пошук здійснювали впродовж 2007–2019 рр. та 

охоплював такі етапи дослідження: 

 перший – теоретичний (2007–2010 рр.), здійснено теоретичний 

аналіз філософської, психологічної, педагогічної, фахової, навчально-

методичної літератури та нормативно-правових документів з означеної 

проблеми; з’ясовано рівень її розробленості; вивчено досвід діяльності ЗЗСО 

з навчання географії на профільному рівні; визначено та обґрунтовано 

основні теоретичні положення дослідження: об’єкт, предмет, мету, завдання 

дослідження; сформульовано робочу гіпотезу; визначено концептуальні 

засади дослідження та експериментальні заклади; обрано необхідні методи 

наукового пошуку; проведено пошуковий експеримент; 

 другий – дослідно-експериментальний (2011–2016 рр.), здійснено 

аналіз існуючих підходів до навчання географії в школі на профільному 

рівні; визначено рівень готовності учнів і вчителів до реалізації процесу 

навчання географії на профільному рівні та проведено констатувальний 

експеримент; розроблено методику дослідження; складено та реалізовано 



45 
 

 

програму формувального етапу дослідження; здійснено експериментальну 

перевірку ефективності розробленого змісту, засобів як складових моделей 

(структурної, конструкційної, структурно-організаційної, організаційно-

функціональної, структурно-логічної, педагогічних) у методичній системі 

навчання географії на профільному рівні ЛГЦС, форм андрагогічної 

діяльності за обраним напрямом (діагностувальний етап); 

 третій – методичний (2017–2019 рр.), здійснено систематизацію, 

узагальнення одержаних у процесі теоретичного аналізу та дослідно-

експериментальної роботи даних; обґрунтовано педагогічні умови навчання 

географії на профільному рівні; розроблено методичні рекомендації з 

організації навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні; 

завершено літературне оформлення монографії та дисертаційного 

дослідження; сформульовано загальні висновки дослідження. 

Наукова новизна дослідження полягає в розробленні та 

обґрунтуванні методологічних і методичних основ модернізації змісту та 

процесу навчання географії на профільному рівні, сутність яких складають 

ідеї людиноцентризму, географічного центризму, поєднання 

компетентнісного, інтегрованого, діяльнісного, комплексного підходів у 

контексті ідей НУШ. 

Уперше на основі конкретизації та логічної єдності філософсько-

культурологічних і психолого-педагогічних чинників обґрунтовано: 

організаційно-методичні аспекти й педагогічні умови навчання географії на 

профільному рівні в контексті вимог НУШ, психолого-педагогічні умови 

проектування та реалізації змісту навчання географії учнів 10–11-х класів на 

профільному рівні й принципи його конструювання, специфіку формування 

науково-методичних знань про просторово-часові закономірності в географії 

з урахуванням вікових психологічних особливостей учнів 10–11-х класів; 

сконструйовано методичну систему навчання географії на профільному рівні 

на засадах антропологічної, географоцентричної парадигм та на                    

основі розроблених моделей: структурно-логічної – методологічних основ 



46 
 

 

дослідження, конструкційної – підрядної супідрядності тематичних понять, 

педагогічних: НМЗ із географії та колективно-компетентнісної взаємодії 

суб’єктів освітньої діяльності, організаційно-функціональної – методичної 

діяльності; запропоновано введення до науково-методичного обігу поняття 

«колективно компетентнісна взаємодія» (К-взаємодія); зроблено вибірку 

навчальних понять щодо просторово-часових закономірностей у географії, 

запропоновано графічне співвідношення обсягу й змісту навчального 

поняття, перелік додаткових понять із географії до навчальних програм 

профільного рівня; розроблено НТП, навчальну програму, банк запитань – 

елективного курсу «Lean-логістика в географії» для навчання учнів 11-х 

класів на профільному рівні; запропоновано нову форму роботи – 

логістичний практикум (логіпрактикум); сконструйовано блок-кальку 

сторінки підручника географії для навчання на профільному рівні; 

розроблено конспекти інтегрованих уроків, банки: запитань 

компетентнісного (К-спрямування), інтегрованого спрямування, тестових 

вправ Е-збірників, завдань логіпрактикумів, регіональний навчальний 

географічний комплекс (РНГКс), дорожню карту, методичні рекомендації, 

НТП підвищення кваліфікації вчителів географії в контексті вимог НУШ. 

Удосконалено структурно-організаційну модель процесу навчання 

географії на профільному рівні та структурну модель науково-методичного 

знання з географії; методику навчання географії, зокрема, модернізовано 

зміст навчання, уточнено дефініцію понять: «навчально-методичне 

забезпечення» (НМЗ), «навчально-методичний комплекс» (НМКс), 

«навчально-методичний комплект» (НМКт) із конкретизацією відповідних 

абревіатурних скорочень, «здібні», «обдаровані» (адаптовано до проблеми 

дослідження). 

Дістали подальший розвиток теоретичні та дидактичні засади 

навчання географії; психолого-педагогічні умови навчання географії учнів 

10–11-х класів; методичні засади навчання географії на профільному рівні; 
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засоби використання компетентнісного підходу щодо розроблення НМЗ 

змісту навчання географії на профільному рівні.  

Теоретичне значення дослідження визначається запропонованою 

методичною системою до побудови процесу навчання географії учнів на 

профільному рівні в ЗЗСО на засадах антропологічної, географоцентричної 

парадигм у сукупності моделей; психолого-педагогічним обґрунтуванням 

конструювання та реалізації змісту навчання географії на профільному рівні з 

уточненням поняттєво-категоріального апарату та введенням до обігу 

поняття «К-взаємодія»; добором ефективних засобів навчання географії, 

адекватних завданням і змісту; застосуванням методик психолого-

педагогічної діагностики готовності суб’єктів освітньої діяльності до 

вивчення (навчання) географії на   профільному рівні, що в сукупності              

дало можливість підтвердити ефективність розробленої методичної             

системи ЛГЦС. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні та 

впровадженні в педагогічну практику педагогічних умов реалізації процесу 

навчання географії на профільному рівні, що відображено в розроблених:                 

5 моделях (та 2 удосконалених), НТП, навчальній програмі елективного 

курсу «Lean-логістика в географії» для профільного навчання учнів 11-х 

класів, конспектах інтегрованих уроків, банках запитань К-спрямування 

(блочно-модульне поєднання 425 запитань) і тестових вправах Е-збірників, 

РНГКс (навчальні посібники (з грифом МОН України, листи: від 09.02.2010 

№ 1/11-645, від 15.06.2016 № 2.112-Г-376), навчальні географічні карти, 

розвивальні ігри), переліку додаткових понять із географії до навчальних 

програм профільного рівня, тематичних запитаннях до курсів за вибором, 

завданнях логіпрактикумів, блок-кальці сторінки підручника географії для 

навчання на профільному рівні; НТП підвищення кваліфікації вчителів 

географії, дорожній карті, методичних рекомендаціях, серії науково-

методичних статей і розробок. 



48 
 

 

Результати можуть бути застосовані: в процесі розроблення навчальних 

програм, підручників, тестів, рекомендацій для вчителів ЗЗСО, що спрямовано 

на підвищення ефективності освітнього процесу; в роботі методичних кабінетів 

із педагогами за напрямом навчання в контексті вимог НУШ; у навчальному 

процесі закладів вищої освіти з підготовки майбутніх учителів до навчання 

географії на профільному рівні, а також процесі підвищення кваліфікації 

вчителів. 

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні концептуальних 

підходів, виявленні та характеристиці психолого-педагогічних умов і 

закономірностей навчання на профільному рівні; визначенні поняттєво-

категоріального апарату, сутності, принципів та особливостей 

структурування, конструювання змісту навчання географії на профільному 

рівні; в удосконаленні форм, методики навчання географії на профільному 

рівні; в розробленні й експериментальній апробації методичної системи 

навчання ЛГЦС у сукупності її складових (7 моделей, НМЗ, НМКс (зокрема, 

РНГКс), НМКт), методичних рекомендацій для ЗЗСО, вищої, післядипломної 

освіти, що в цілому забезпечило формування готовності суб’єктів освітньої 

діяльності до навчання географії на профільному рівні. Наведені відомості є 

результатом самостійно виконаного автором наукового дослідження на різних 

його етапах (констатувальний, формувальний, діагностувальний). 

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві з 

Н. Ганжою, А. Корнусом, Г. Леонтьєвою, О. Надтокою, Л. Сопіною, 

О. Топузовим працях полягає в проектуванні змісту географії, С. Панченко, 

М. Солотвінським – обгрунтуванні дидактичних аспектів навчання географії, 

Ю. Мороз, Г. Панасюрою, В. Удовиченко – дослідженні процесу навчання 

обдарованих учнів, Г. Братковою, О. Остапенко – редагуванні 

інструментарію моніторингового дослідження, І. Захаровою, Г. Сударевою, 

Л. Шерстюк, Л. Юрченко – розробленні методичних рекомендацій.                         

У дисертації не використано особистих напрацювань авторів, разом з якими 

опубліковано спільні праці.   
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Ймовірність та аргументованість наукових результатів і висновків 

дослідження забезпечено теоретико-методологічною обґрунтованістю його 

вихідних положень, послідовним та системним аналізом вітчизняних і 

зарубіжних філософських, історико-педагогічних, соціально-педагогічних, 

спеціальних літературних джерел у галузі навчання географії на профільному 

рівні,  адекватних його меті й завданням; репрезентативністю вибірки; 

поєднанням кількісного та якісного аналізу одержаних експериментальних 

даних, їх оброблення за допомогою методів математичної статистики, тривалим 

терміном дослідно-експериментальної роботи в різних регіонах України, 

ефективністю впровадження. 

Упровадження результатів наукового дослідження підтверджено 

довідками про впровадження: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  

МОНУ (довідка № 22.110-2398 від 13.07.2018), Інституту обдарованої 

дитини НАПНУ (довідка № 02-15352 від 23.07.2018), Глухівського 

національного педагогічного університету ім. О. Довженка (довідка                

№ 1721 від 04.07.2018), Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова (довідка № 07-101332 від 10.09.2018), Ніжинського 

державного університету ім. М. Гоголя (довідка № 05352 від 10.09.2018), 

Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка 

(довідка № 1523 від 25.06.2018), Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди (довідка № 0110-505 від 22.08.2018), Івано-

Франківського ОІППО (довідка № 01769 від 25.09.2018), Київського 

ОІПОПК (довідка № 162 від 29.08.2018), Полтавського ОІППО (довідка 

№ 147 від 05.07.2018), Рівненського ОІППО (довідка № 01-16684 від 

27.06.2018), Сумського ОІППО (довідка № 655 від 17.08.2018), Херсонської 

академії неперервної освіти (довідка № 01-23480 від 28.09.2018), 

Черкаського ОІПОПП (довідка № 23101-18 від 24.09.2018); відділів освіти 

(сім’ї, молоді, спорту): Решетилівської райдержадміністрації Полтавської 

області (довідка № 01-22651 від 10.07.2018), Білопільської (довідка № 01-
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171572 від 27.12.2018), Глухівської (довідка № 18-01-151705 від 28.12.2018), 

Лебединської (довідка № 01-221710 від 29.12.2018) райдержадміністрацій, 

Роменської (довідка № 01-261147 від 01.10.2018), Лебединської (довідка 

№ 922 від 26.12.2018) міських рад Сумської області. 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час міжнародних 

(16 конференцій, 2 конгреси, 4 виставки, 4 семінари, 2 форуми, фестиваль, 

2 проекти), всеукраїнських (14 конференцій, 3 з’їзди, 10 семінарів, 

2 засідання «круглих столів», консиліум, ярмарок, турнір, координаційна 

рада, проект), регіональних (2 семінари), обласних (2 конференції, 

8 семінарів, сесія, локація, веб-квест, вебінар, міні-EdCamp, мобільний 

консультпункт, педагогічні читання) заходів. Зокрема, на міжнародних 

наукових конференціях: «Географічна освіта і наука в Україні» (м. Київ, 

2008 р.), «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору» (м. Київ, 2008 р.), «Обдаровані діти – інтелектуальний 

потенціал держави» (м. Алушта, 2011 р.; смт. Гаспра, 2012, 2013 рр.; 

м. Чорноморськ, 2018 р.), «Теорія і практика підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників» (м. Полтава, 2014 р.), «Географія в КНУ ім. Тараса 

Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU)» (м. Київ, 2018 р.), 

«Людина віртуальна: нові горизонти» (м. Рубіжне, 2018 р.), «Scientific and 

professional conference pedagogy and pspcholody in an era of increasing flom of 

іnformation – 2018» (v. Budapest, 2018 e.), «Праблемы сучаснага падручніка» 

(м. Мінськ, 2018 р.), «Лабіринти реальності» (м. Рубіжне, 2018 р.); конгресах 

«Інновації в освіті: виклики сучасності» (смт. Курпати, 2012 р.; смт. Гаспра, 

2013 р.); виставках: «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ, 2018 р.), «World 

Edu» (м. Київ, 2016–2018 рр.); семінарі «Global values in the new program. 

National geographic learning» (м. Суми, 2017 р.); фестивалі «Інновації у 

неперервному розвитку професійної компетентності педагогічного 

працівника» (м. Черкаси, 2014 р.); під час реалізації міжнародних проектів: 

«Освіта XXI ст.: зміни у контексті розвитку інформаційного суспільства» 

(м. Суми, 2015 р.), «Міксіке в Україні» (м. Тарту, 2016 р.; м. Яремче, 2016 р.; 
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с. Славське, 2017 р.; м. Львів, 2018 р.); всеукраїнських конференціях: 

«Модернізація освіти для сталого розвитку» (м. Рівне, 2010 р.), «Освітні й 

наукові виміри географії» (м. Полтава, 2016 р.), «Особистісно-професійна 

компетентність педагога: теорія і практика» (м. Суми, 2017–2019 рр.), «Учені 

НАПН України – українським учителям» (м. Київ, 2017, 2018 рр.), 

«Інноваційне педагогічне проектування в умовах реформування освіти» 

(м. Суми, 2017 р.), «Проектування розвитку та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої особистості» (м. Зборів, 2018 р.), «Педагогіка партнерства – 

шлях до конструктивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу» (м. Київ, 2018 р.); 

з’їздах Українського географічного товариства: «Географія в 

інформаційному суспільстві» (м. Київ, 2008 р.), «Україна: географія цілей та 

можливостей» (м. Київ, 2013 р.), «Українська географія: сучасні виклики» 

(м. Вінниця, 2016 р.); семінарі «Використання географічного потенціалу 

засобами краєзнавства у формуванні фахової компетентності вчителя» 

(м. Вінниця, 2016 р.); засіданнях «круглих столів» (за міжнародної участі): 

«Роль географічної освіти в сучасному українському суспільстві» (м. Київ, 

2017 р.), «Професійний розвиток педагога в умовах реформування освіти: 

можливості, виклики, перспективи» (м. Львів, 2018 р.); регіональних семінарах 

«Форми та методи роботи з інтелектуально обдарованою учнівською молоддю: 

профільне та допрофільне навчання» (м. Решетилівка, 2008 р.; м. Ромни, 2009 р.); 

обласних семінарах: «Профільна, допрофільна підготовка школярів: 

проблеми, перспективи» (м. Глухів, 2009 р.), «Науково-дослідна діяльність у 

школі» (м. Середина-Буда, 2016 р.), «Професійний дайджест педагога в 

контексті самореалізації творчої особистості» (м. Лебедин, 2016 р.),                  

«К-взаємодія учасників освітнього процесу в умовах реформування освіти» 

(м. Лебедин, 2018 р.), «Пропедевтика профілізації – превентивна дія 

переходу до нової української школи» (м. Конотоп, 2018 р.), «Інтеграція 

змісту предметів природничого циклу – вимога нової української                  

школи» (м. Суми, 2019 р.), «Знаннєво-компетентнісна парадигма формування 

сучасного вчителя» (м. Суми, 2018–2019 рр.); локації «Методичний поступ 
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до нової української школи» (м. Суми, 2018 р.); міні-EdCamp Sumy (м. Суми, 

2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у 84 наукових і науково-методичних працях (без 

співавторства  68). Це, зокрема: 1 монографія, 2 навчальних (гриф МОН 

України), 2 навчально-методичних та 1 методичний посібники, 2 авторські 

навчальні програми, комплект НТП, 5 методичних рекомендацій, 

27 наукових статей у фахових виданнях і 20  в інших виданнях, 8 статей              

у наукових фахових виданнях іноземних держав, 15 статей, тез у збірниках 

матеріалів конференцій. Загальний обсяг особистого внеску                             

66,22 друкованого аркуша. 

Матеріали кандидатської дисертації на тему «Наступність екологічного 

виховання учнів початкової та основної школи в курсах природничого 

циклу» (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання), захищеної у 

2006 році, у тексті докторського дослідження не використовувалися. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (527 найменувань, з яких 33 іноземних), 35 таблиць, 

39 рисунків на 15 сторінках, 9 додатків на 116 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 595 сторінок, основний зміст викладено на                          

377 сторінках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

РОЗДІЛ 1 

НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ В ЗАКЛАДАХ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Питання якісної шкільної географічної освіти є актуальним із часів 

виникнення географії як шкільного предмета до сьогодення. Водночас 

оновлення змісту освіти є визначальним складником реформування 

національної освіти та передбачає приведення його у відповідність до 

сучасних потреб учнів і суспільства. 

Запровадження навчання на профільному рівні у старшій школі 

зумовило перегляд підходів до організації, змісту, дидактичного 

забезпечення, методичного супроводу вивчення географії учнями. 

Розуміння актуальних проблем ЗЗСО потребує різнобічного вивчення, 

критичного осмислення, творчого засвоєння й практичного застосування 

надбань скарбниці вітчизняної та світової педагогічної думки. 

Аналіз нормативних документів засвідчує, що входження освітньої 

системи України до європейського соціокультурного простору потребує 

реформування всіх ланок ЗЗСО на основі вимог Законів України «Про 

освіту» (2017 р.) [285], «Про загальну середню освіту» (1999 р., із 

доповненнями 2018 р.) [271], концептуальних підходів до організації освіти у 

старшій школі, які закладено в Національній Доктрині розвитку освіти 

(2002 р.) [219], розроблених положень Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року (2016 р.) [146], Концепції «Нова українська 

школа» (2016 р.) [144], Концепції профільного навчання у старшій школі 

(2013 р.) [145], проекту Концепції навчання географії України в основній та 

старшій школі (2017 р.) [280], Галузевої програми впровадження профільного 

навчання (2008 р.) [58] тощо. 

Вихідні положення дослідження ґрунтуються на змісті державних 

нормативних   документів   і    спираються    на    концептуальні   положення, 
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результати, висновки з: 

 філософії освіти (В. Андрущенко [6], С. Гончаренко [73], Д. Гукін 

[81], Дж. Дьюї [97], І. Жерносек [103], В. Кремень [161], В. Мадзігон [186], 

В. Огнев’юк [230], О. Савченко [311], М. Ярмаченко [489]); 

 психологічної теорії діяльності (Ш. Амонашвілі [5], Г. Балл [13],              

Д. Богоявленський [31], Л. Виготський [51], П. Гальперін [60], В. Давидов 

[82], Д. Ельконін [98], Є. Кабанова-Меллєр [121], О. Леонтьєв [174], 

А. Маслоу [196], Г. Олпорт [232], С. Рубінштейн [306], Є. Фромм [459],                  

П. Якобсон [487]); 

 педагогіки (А. Дістервег [93], Я. Коменський [140], А. Макаренко 

[188, 189], С. Пальчевський [243], І. Підласий [256], С. Русова [309], 

В. Сухомлинський [340; 341], К. Ушинський [448]); 

 дидактики (А. Гін [67], М. Давидов [92], І. Лернер [175, 176], 

М. Махмутов [199], О. Пєхота [250], О. Пометун [267, 268], О. Савченко 

[310], М. Скаткін [92, 325], А. Хуторський [462]); 

 педагогічної теорії диференційованого навчання (Ю. Бабанський 

[10], О. Бугайов [35], М. Гриньова [77], І. Малафіїк [194], П. Сікорський 

[324], А. Фурман [460], Н. Юдашкіна [486], І. Якиманська [486]); 

 теорії і практики особистісно орієнтованого навчання (І. Бех 22, 23, 

К. Гуз 117, В. Ільченко 118); 

 педагогічної теорії компетентнісного навчання (Н. Бібік 27, 225, 

Л. Величко 49, Л. Вішнікіна [52, 53], Л. Гриневич 224, О. Надтока [211, 

212], О. Пометун 267, С. Рудишин 519); 

 теорії і практики профільного навчання (О. Адаменко 2, 

Н. Аніскіна 7, І. Баринова [16], Н. Бібік [28, 29], М. Бурда 39, Н. Буринська 

40, Л. Даценко 85, І. Доброскок 500, Л. Липова [177, 178, 288], 

І. Лікарчук 180, О. Локшина [182, 183], Н. Лукашова 184, О. Ляшенко 

[185], О. Овчарук [229], М. Піддячий 255, В. Рибалка [76, 301], А. Самодрін 

[314], О. Ярошенко 490); 
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 методики профільного навчання географії (О. Браславська [34], 

Т. Гільберг [66], Л. Круглик [165], Т. Назаренко [214, 215], Л. Паламарчук 

[240, 241], О. Топузов [357, 360]); 

 методики навчання географії в школі (Л. Булава [38], Л. Вішнікіна 

[53], Й. Гілецький [65], А. Даринський [84], І. Діброва [317], І. Душина [96], 

Л. Зеленська [111, 112], С. Кобернік [134, 135], В. Корнєєв [149, 152], 

М. Криловець [163], В. Максаковський [191], П. Масляк 95, О. Надтока 

[211, 212], Л. Паламарчук 241, 242, Л. Панчешнікова [244], Л. Покась [264], 

В. Самойленко [317], А. Сиротенко [321, 322], Л. Тименко [348], О. Топузов 

[354, 359], Б. Чернов [466], П. Шищенко 474, 476, І. Шоробура [479, 480], 

Б. Яценко 99); 

 концептуальних основ людино- (В. Андрущенко 6, А. Маслоу 

196) та географічного центризму (О. Афанасьєв 471, К. Мезенцев 471, 

Т. Назаренко 214, І. Пилипенко 471, В. Шевченко 471); 

 реалізації принципів системності, об’єктивності, науковості, 

наступності (Н. Буринська [40], Л. Величко [48], С. Гончаренко [73, 74], 

Н. Грейвз [226], Ю. Мальований [195], В. Онищук [233], А. Хуторський 

[463], А. Цимбалару 464, 465). 

 

1.1. Ретроспективний аналіз оновлення змісту навчання географії 

в школі 

 

Одним із важливих компонентів якісної організації будови нового є 

вивчення історичних аспектів минулого, зокрема щодо змісту навчання 

географії в школі та особливостей географічної освіти в контексті психолого-

педагогічних умов навчання географії учнів на профільному рівні. 

Ретроспективний аналіз механізмів і результатів оновлення цілей та змісту 

шкільної географічної освіти дає можливість усвідомити генезу цього 

процесу. 
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Історія розвитку методики навчання географії в школі засвідчує, що її 

цілі та підходи періодично зазнавали змін, кожного разу відображаючись  у 

змісті, на що в різні часи звертали увагу у своїх працях: М. Баранський [15], 

О. Барков [17], О. Борзов [33], В. Буданов [37], О. Діброва [94], 

Е. Дурманенко [364], В. Жерделя [523], Я. Жупанський [104], О. Заставецька 

468], Ф. Заставний [109], О. Іванівський [116], С. Кирилюк [132], 

О. Кістяківський [133], С. Кобернік [136], В. Корнєєв [150, 151], Л. Круглик 

[165], М. Откаленко [238], С. Пальчевський [243], В. Пестушко [248], 

В. Плахута [323], О. Половинкін [265], С. Рудницький [307], Я. Руднєв [308], 

С. Русова [309], В. Сасихов [301], Ю. Саушкін [318], А. Сиротенко [323], 

П. Счастнев [344], П. Терехов [344], Л. Тименко [348], О. Топузов [354, 355], 

Г. Уварова [248], Б. Чернов [466], О. Шаблій [467, 468], Е. Шипович [473], 

П. Шищенко 475, 477, І. Шоробура [479, 480] та ін. 

Шкільна географічна освіта як одна зі складових духовного 

становлення особистості потребує сьогодні оновлення підходів і шляхів 

удосконалення змісту та технологій побудови освітнього процесу, 

методологічної переорієнтації на індивідуальні запити випускників. 

Подальший розвиток шкільної географічної освіти потребує всебічного 

аналізу того, що було зроблено раніше, тобто дослідження особливостей її 

становлення в історичному контексті, з метою вдосконалення наявного 

забезпечення навчання географії на профільному рівні учнів старших класів з 

ретроспективою на потреби нової української школи. 

Як свідчать історичні факти, географічні знання люди почали 

отримувати з моменту свого існування на Землі (про це свідчать, зокрема 

прототипи географічних карт на кістках мамонтів, уламках гірських порід 

тощо), однак в освітніх закладах цих знань вони почали набувати набагато 

пізніше. Так, загальні географічні знання учні церковних, братських шкіл 

почали отримувати у XVI−XVII ст. з відомостей про внутрішню торгівлю, 

городництво, сусідні країни. Як самостійний навчальний предмет географія 

з’являється в навчальних планах шкіл України з ХVІІ−ХVІІІ ст. Тоді ж 
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утворюються передумови для формування такого цілісного педагогічного 

явища, як шкільна географічна освіта. Водночас з’являються навчально-

методичні видання з географії, зокрема, підручники: «Географія, або Стислий 

земного кола опис» та книжки П. Гюбнера, Х. Гюйгенса, які є прототипом 

навчальних видань для учнів [479, 510]. 

Досягнення наукової географії сприяли тому, що наприкінці ХVІІІ ст. 

географія зміцнюється як навчальний предмет у школі, чому сприяли 

розробки: М. Ломоносова (математична географія, картографія, 

метеорологія, кліматологія, фізична та економічна географія), М. Черепанова 

(ідея про велику кількість світів), П. Дітля (методика заучування), А. Гакмана 

(методика роботи з картографічним матеріалом), Б. Гакета (праці 

прикладного спрямування щодо розвитку географічної освіти того часу) 

[317], які загалом мали загальний прагматичний характер. Окрім того, у 

школах України упродовж окресленого історичного періоду в процесі 

навчання використовуються методики Я. Коменського [140], Ф. Прокоповича 

[284], К. Ушинського [448], а географія, із набору розрізнених відомостей 

про окремі країни, їх географічне положення та природні умови, 

перетворюється на систему наукових знань. Зокрема, 18001864 рр. 

характеризуються формуванням елементів шкільної географічної освіти, 

18641905 рр.  розвитком шкільної географічної освіти як цілісної системи 

[317, 511], що підкріплюється методичними вказівками М. Бойкова [488], 

В. Краузе [477] та розкривається в змісті підручників авторів: К. Арсеньєва 

[9], С. Барановського [62], А. Вахняніна [45], Є. Зябловського [114], 

О. Калитовського [125], Ф. Студитського [337], І. Янчина [488] та ін. 

Питання вивчення загальних географічних рис моделі Землі введено до 

змісту навчання в школі в середині XIX ст., коли в структурі навчальних 

планів на вивчення географії відводиться незначна кількість годин, зокрема, 

у 13(4)-х класах гімназій  по дві (три) години на фізичний огляд глобуса.  

У цей період географія виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого 

опанування історії. Уперше Д. Кайгородовим [124], О. Павловим [239] 
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розробляється зміст навчальних програм для середніх шкіл, де значна увага 

приділяється проведенню екскурсій; використанню наочності; формуються 

основні елементи системи шкільної географічної освіти (навчальних цілей та 

завдань, структури, змісту, засобів і методів навчання). У цей період уперше 

на необхідності конструювання науково-методичного знання з географії на 

основі єдності теоретичних і прагматичних цілей наголошують О. Герд [259], 

О. Ковалевський [214], М. Тімаєв [349]. Значним поштовхом до збагачення 

змісту шкільної географічної освіти ХІХ ст. стали дослідження: 

Ф. Белінсгаузена, О. Воєйкова, В. Докучаєва, І. Крузенштерна, М. Лазарєва, 

М. Міклухо-Маклая, Ю. Лиснянського, М. Пржевальського, П. Семенова-

Тян-Шанського, що втілюється в змісті підручників кінця ХІХ  початку               

ХХ ст. О. Баркова, П. Блохи, Г. Іванова, О. Крубера, Е. Лесгафта, 

С. Персонального, М. Пуліковського, Д. Семенова, С. Чефранова, І. Янчина 

та ін. [149, 151, 331, 488]. 

Обґрунтувавши необхідність надання учням знань про природу та 

навколишній світ, у ХІХ ст. до змісту курсів для середньої школи дібрали 

методи навчання, висвітливши у своїх працях: С. Баранський, Я. Руднев, 

В. Соколовський, М. Усков, В. Шабанов, І. Шульгін [15]. Проте основним у 

вивченні шкільного курсу географії того часу залишалися землеопис та 

констатація географічних фактів і подій. 

Тільки на початку ХХ ст. географія з науки, яка займалась описом 

Землі, перетворюється на ту, що значною мірою інтегрує в собі природничі, 

соціальні, економічні закономірності, розглядаючи їх у часовому й 

просторовому вимірах, що, у свою чергу, спрямовано на формування 

політичної, економічної, екологічної культури школярів. Реформаційне 

значення того часу має документ  «Проект єдиної школи на Вкраїні», у 

якому значну увагу приділено наукам про природу (географія, мінералогія, 

фізика, хімія, ботаніка, зоологія) [201]. Нововведенням 1902 р. стало 

вивчення у 5-х класах гімназій природознавчого курсу  вітчизнознавство 

[149], що мало пропедевтичний характер. Окрім того, у цей час географію як 
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навчальний предмет введено до навчальних планів і програм шкіл, що стало 

поштовхом до активізації методичної думки, передусім щодо розвитку 

методів вивчення початкового курсу фізичної географії. Значна увага вже 

приділяється необхідності встановлення учнями причинно-наслідкових 

зв’язків між розрізненими географічними явищами під час їх вивчення у 

школі, що відображається в працях Д. Анучина, С. Аржанова, А. Баранова, 

П. Блонського, Л. Весіна, К. Воблия, С. Григор’єва, Л. Ніконова, Б. Райкова, 

А. Рогозинського, Я. Руднєва, С. Русової, А. Соколова, Б. Срезневського, 

М. Ускова, К. Ягодовського [200] та підкріплюється змістом шкільних 

підручників авторів П. Бєлохи, С. Бобіна, П. Броунова, К. Воблого, 

В. Гашкова, К. Дубняка, В. Ерделі, А. Іванівського, Г. Іванова, М. Іванцова, 

А. Карпова, В. Кістяківського, Л. Колесниченка, Е. Лесгафта, А. Лінберга, 

М. Любарського, І. Марченка, С. Меча, М. Панченка, О. Покровського, 

В. Ряднова, А. Свиридова, І. Старостина, О. Сухова, І. Трояновського, 

О. Холмика [201]. Однак, для переліку шкільних підручників навіть цього 

періоду характерні лише літературні джерела рівня стандарту за відсутності 

тих, що розраховані на опанування географії на профільному рівні. 

Слід констатувати, що в радянський період історії становленню 

шкільної географії сприяла Постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР 1934 р. «Про 

викладання географії у початковій середній школі», згідно з директивами 

якої складається нова структура шкільної географічної освіти. У ній 

географія входить до навчальних планів школи як обов’язковий навчальний 

предмет і збільшується кількість годин на її вивчення; з’являються варіативні 

навчальні програми; акцентується увага на засвоєнні учнями географічної 

номенклатури та використанні географічних карт [132], що значно 

урізноманітнює зміст шкільної географічної освіти. 

Суттєвим методичним напрацюванням цього часу стали розроблені 

Г. Брусиловим, Г. Величко, В. Кубійовичем, А. Реманом, С. Рудницьким, 

П. Тутковським засоби навчання географії, у тому числі картографічні 

матеріали [214, 479]. Значна увага приділяється питанням охорони природи, 
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екологічним проблемам людства у підручниках М. Баранського, О. Баркова, 

І. Вітвера, В. Ерделі, Г. Іванова, М. Лялікова, І. Мамаєва, О. Половінкіна, 

М. Скаткіна, К. Строєва, П. Счастнєва, П. Терехова [15, 325, 344], що дає 

змогу використати міжпредметні зв’язки з метою формування в учнів 

картографічних умінь та прикладних природоохоронних навичок і 

геоекологічної культури. 

Окрім того, другій половині ХХ ст. властиве не лише введення 

пропедевтичного природознавчого курсу до навчальних планів початкової 

школи, а й започаткування вивчення географії з 5-го по 10-й клас школи за 

допомогою пропедевтичного природознавчого курсу та навчального 

предмета географії, на вивчення якого відводиться по дві години на тиждень 

на кожній паралелі класів. Це підкріплюється змістом шкільних підручників: 

Й. Гілецького, Ф. Заставного, В. Максаковського, П. Масляка, А. Сиротенка, 

П. Шищенка, Б. Яценка тощо [191, 322] та відображається в роботах із теорії 

шкільної географічної освіти: М. Баранського, Н. Бєскової, О. Діброви, 

О. Заставецької, Ф. Заставного, Я. Жупанського, С. Коберніка, В. Корнєєва, 

П. Масляка, Л. Мельничука, Н. Муніч, М. Откаленка, Л. Паламарчук, 

М. Паламарчука, С. Пальчевського, В. Пестушка, М. Пістуна, Г. Пустовіта, 

В. Сасихова, А. Сиротенка, Л. Тименко, Г. Уварової, Б. Чернова, О. Шаблія, 

П. Шищенка, І. Шульги та ін. [135, 152, 467, 474, 477]. 

Кінець ХХ  початок ХХІ ст. характеризуються низкою освітніх 

реформ, які стосуються структури 11(12)-ти річної школи, що впливає на 

структурованість шкільного курсу географії в системі внутрішньошкільного 

планування. Так, інваріантна складова навчальних планів цього періоду 

передбачає вивчення різних курсів географії (загальна географія, географія 

материків і океанів, фізична географія України, економічна географія 

України, соціально-економічна географія світу) з 6-го по випускний клас 

школи. У навчальні плани 5-х класів вводяться курси краєзнавчого 

спрямування, спочатку як інваріантна складова, пізніше,  за рахунок годин 

варіативної складової (курси за вибором). Цей процес триває близько 10-ти 
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років, протягом яких директори шкіл здебільшого розподіляють години 

варіативної складової на користь точних та філологічних дисциплін. 

Епізодичною залишається ситуація щодо вивчення географії на профільному 

рівні в школах України. Проте позитивним є той факт, що в цей час 

розробляється чимала кількість регіональної навчальної літератури 

краєзнавчого спрямування, авторських навчальних програм [338], 

навчальних посібників [153], географічних атласів [375], контурних карт 

[415], практикумів [436], які затверджуються Міністерством освіти і науки 

України для використання в навчальному процесі загальноосвітніх 

навчальних закладів (закладів загальної середньої освіти), із наданням 

відповідного грифу, що сприяє залученню творчих учителів до процесу 

навчального конструювання. 

Питанням удосконалення змісту та методики навчання географії 

особливо активно приділяється увага в кінці ХХ  на початку ХХІ ст., що 

знаходить відображення у працях: Н. Бірюкової [30], Ю. Господарок [226], 

О. Діброви [94], Е. Дурманенко [364], Я. Жупанського [104], Л. Зеленської 

[111], С. Кирилюк [132], С. Коберніка [137], М. Откаленка [238], 

М. Паламарчука [62, 240], С. Пальчевського [243], Г. Пічугіної [251], 

В. Плахути [323], Є. Плісецького [261], В. Сасихова [201], Р. Сосси [330, 

358], О. Стадника [333], Е. Шиповича [473], І. Шоробури [479], Г. Щуки 

[485] та інших дослідників. 

До практики роботи вчителів географії входять різні види технології 

графіки: П. Барабохи [14], С. Коберніка [135], О. Скуратовича [326], 

І. Удовиченко [370], О. Федія [449], В. Шаталова [470]; метод проектів 

(Д. Дьюї) [97]; інноваційні та інтерактивні технології (О. Пєхота [250], 

О. Пометун [268, 269]); технології проблемного навчання географії 

(О. Топузов [359]); технології компетентнісного навчання географії 

(Л. Вішнікіна [53], О. Надтока [211, 212], О. Топузов [358]). 

Видано низку шкільних підручників, альтернативних програм, 

посібників, хрестоматій, атласів, контурних карт, практикумів тощо, у тому 
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числі й для навчання географії на профільному рівні в школі. Так, значну 

увагу питанням шкільного підручникотворення з географії цього часу 

приділяють: Г. Бабченко, В. Баштовий, В. Безуглий, В. Бойко, І. Брущенко, 

Л. Булава, Л. Вішнікіна, Й. Гілецький, Т. Гільберг, О. Гончаренко, І. Дітчук, 

Г. Довгань, М. Дольницький, В. Дорошенко, О. Заставецька, Ф. Заставний, 

В. Ільченко, С. Капіруліна, С. Кобернік, Р. Коваленко, В. Корнєєв, 

Т. Коршевнюк, Л. Круглик, О. Любіцева, П. Масляк, І. Миколів, С. Міхелі, 

Н. Муніч, О. Надтока, Т. Назаренко, Т. Назарова, Л. Паламарчук, 

В. Пестушко, Л. Покась, С. Рудницький, Л. Тименко, О. Топузов, В. Садкіна, 

Т. Сак, В. Самойленко, М. Сеньків, В. Січинський, А. Сиротенко, 

О. Скуратович, В. Совенко, О. Стадник, Г. Уварова, О. Шаблій, П. Шищенко, 

А. Шуканова, Б. Чернов, Р. Чобан, В. Юрківський, О. Ярошенко, Б. Яценко 

тощо [18, 53, 109, 151, 152, 165, 215, 216, 217, 240, 241, 248, 354, 386]. 

Питання конструювання та використання навчально-методичних 

комплексів (комплектів) та їх компонентів детально у своїх працях 

розглядають: В. Беспалько, В. Вязовкин, Ю. Гафарова, В. Звєрев, Н. Зуєв, 

С. Кобернік, А. Макаров, В. Пасічник, Р. Cосса, О. Стадник, О. Топузов, 

З. Трофимова, С. Шаповаленко та інші [135, 358, 375, 396], що дає вчителям 

географії можливість використовувати творчий підхід до структурування та 

реалізації змісту навчання. 

У такий спосіб сучасна шкільна географічна освіта пройшла тривалий 

шлях становлення. Процес навчання географії в школі сьогодні 

урізноманітнений навчальними програмами, великою кількістю підручників, 

тематичних атласів і контурних карт, хрестоматіями, словниками, 

довідниками, практикумами, збірниками тестових вправ, допоміжною 

літературою тощо. У зв’язку з поширенням нових інформаційних технологій 

в системі освіти, НМЗ з географії урізноманітнюється електронними 

(комп’ютерними) підручниками, посібниками, міні-хрестоматіями, 

тестуючими системами, мобільними практикумами тощо. Значне НМЗ дає 

змогу вчителям якнайкраще навчати географії в школі, однак у своїй 
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практиці на початку ХХІ ст. вони стикаються з іншою проблемою  

зменшення кількості годин на вивчення окремих курсів географії.  

Вочевидь наявність протиріччя на сучасному етапі розвитку освіти – 

між вимогами до рівня, результатів навчально-пізнавальної діяльності з 

географії випускників закладів загальної середньої освіти та зменшенням 

кількості годин у навчальних планах шкіл на вивчення географії учнями 

старших класів і відсутністю кількості годин інваріантної складової 

навчальних планів на вивчення географії у випускниках класах школи                 

(за винятком профільних). 

Важливим для географічної освіти учнів старших класів в умовах 

глобалізації світового господарства стає висвітлення питань своєрідності 

організації національних господарств різних країн світу; виявлення їх 

спільних та відмінних рис, особливостей трансформації сучасного 

конкурентного ринкового середовища; аналіз логістичних потоків; аналіз 

моделей господарського розвитку країн світу близького та далекого до 

України зарубіжжя; виявлення тенденцій розвитку світового господарства в 

умовах глобалізації та економічної інтеграції, що стає організаційно 

можливим завдяки вивченню географії на профільному рівні в 10–11(12)-х 

класах школи. Так, із метою реалізації профільного навчання географії, 

розробляються: навчальні програми (автори: В. Безуглий, Т. Гільберг, 

С. Кобернік, Р. Коваленко, Л. Паламарчук тощо), підручники (В. Безуглий, 

О. Бродовська, Т. Гільберг, А. Довгань, Г. Довгань, С. Куртей, Г. Лисичарова, 

П. Масляк, Т. Назаренко, Л. Паламарчук, О. Стадник, Л. Тименко, О. Топузов 

та ін.) [210, 241, 242, 275, 282, 356]. 

На часі  реалізація положень нової освітньої реформи [220, 224, 225], 

яка передбачає інтеграцію змісту навчальних предметів (здійснюється під 

гаслом «від предметоцентризму  до дитиноцентризму»), профілізацію, що, у 

свою чергу, актуалізує питання зміни в структурі, змісті, методиці шкільної 

географічної освіти. Педагогічними умовами упровадження цих змін у 

шкільну практику є:  
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 розроблення технологій залучення вчителів до процесу 

реформування освітнього середовища в умовах профільної школи взагалі та з 

розроблення НМЗ з географії зокрема; 

 збільшення кількості досліджень, у тому числі наукових, 

присвячених вивченню досвіду організації процесу підготовки вчителів, 

зокрема в контексті вимог НУШ й розвитку системи підвищення кваліфікації 

вчителів географії для навчання учнів на профільному рівні; 

 навчання вчителів географії в системі післядипломної педагогічної 

освіти засобами формування предметних, науково-методичних, психолого-

педагогічних, філософсько-історичних знань у контексті компетентнісно 

орієнтованого підходу; 

 творчий підхід до розроблення вчителями НМЗ, педагогічних 

програмних засобів із використанням географічних інформаційних систем 

(ГІС), освітніх інтернет-ресурсів, нових інформаційних технологій, 

електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) тощо; 

 педагогічне проектування змісту навчання географії в старшій школі, 

у сукупності методичного структурування змісту навчального предмета 

географія та конструювання змісту науково-методичного знання з географії 

як засобу формування предметної географічної компетентності учнів; 

 педагогічне моделювання діяльності суб’єктів процесу навчання 

географії на профільному рівні на основі інтегрованого, комплексного, 

диференційованого, компетентнісного підходів за раціонального добору 

технологій, методів, прийомів, форм, засобів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, з метою формування ключових, загальнопредметних 

компетентностей тощо. 

На сучасному етапі переходу до НУШ вивчення географії в 10(11)-му 

класі стало можливим за варіантами:  

 завершення базової освіти на рівні стандарту та академічному                     

(за навчальною програмою для ЗЗСО) [272]; 

 вивчення    географії    на    профільному    рівні    (за    навчальними 
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програмами: «Географія: регіони та країни», «Географічний простір Землі» 

для закладів загальної середньої освіти) [275];  

 опанування експериментальних інтегрованих курсів «Природничі 

науки» (за навчальними програмами для ЗЗСО авторів: І. Дьоміної, 

В. Задояного, С. Костика; Т. Засєкіної; Д. Шабанова, О. Козленка; 

В. Ільченко та ін.) [279, 281]. 

Наукова картину світу є однією з базових засад, на яких формуються 

ціннісні орієнтири особистості та реалізуються її інтелектуальні, духовні, 

естетичні запити. Важливим на цьому тлі та за допомогою наукових методів 

пізнання, є формування в учнів  споживачів освітніх послуг закладів 

загальної середньої освіти, розуміння цілісної географічної картини світу як 

системи найбільш узагальнених уявлень про навколишній світ, що належить 

до фундаментальних понять, які виражають специфіку людини та її буття, 

взаємовідносини зі світом, найважливіші умови існування тощо 386. 

Як наслідок,  актуалізується проблема впровадження навчання 

географії учнів 10–11(12)-х класів на профільному рівні як один із напрямів 

реформування освітньої галузі держави відповідно до міжнародних 

стандартів освіти, що зумовлює необхідність пошуку нових підходів до 

організації освіти у ЗЗСО, з метою створення найсприятливіших умов для 

становлення й розвитку особистості учнів, формування в них цілісної, 

наукової картини світу, адекватної самооцінки, якнайповнішого уявлення про 

майбутню сферу професійної діяльності та вільного й свідомого її вибору, 

проте й застерігає від дій, які можуть нівелювати географічну освіту, 

перетворивши на пропедевтичну, допоміжну. 

Основоположними ідеями НУШ є її наскрізний, інтегрований, 

компетентнісно та практико орієнтований вектор реалізації змісту процесу 

навчання; рамковий та дитиноцетричний характер структури процесу 

навчання, у тому числі й географії. 

Ідеї профільного навчання не є новими, на території України 

відбувається чергова спроба профілізації шкільної освіти і на часі – 
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наступний етап змін, що стосується імплементації ідей НУШ [94] у практику 

діяльності не лише початкової, а вже основної (базової) й старшої 

(профільної) школи.  

Кожен із етапів освітньої реформи  результат соціально-політичних, 

економічних та освітніх змін у країні, які зумовлюють перегляд підходів до 

визначення змісту навчання, створення відповідних навчальних програм і 

підручників, розкриття змісту навчального матеріалу; на сучасному 

етапі  визначення механізмів реалізації компетентнісного підходу до 

організації компетентнісно орієнтованого навчання географії на профільному 

рівні в контексті вимог НУШ 385. 

Актуальним є це питання, у ракурсі наступності початкової –                        

базової – профільної школи, що робить, з прикладної точки зору, особливо 

значимим для вчителів географії у перехідний (пропедевтичний) період до 

НУШ презентоване дослідження. 

Реалізація ідеї навчання на профільному рівні  приклад 

компетентнісно орієнтованої освіти, побудованої на засадах інтегрованого, 

комплексного підходів, з використанням учителями в освітній діяльності 

інноваційних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ); сучасних засобів навчання; раціональних методів, прийомів, форм, що, 

у свою чергу, потребує оновлення, розроблення належного НМЗ як основи 

практичної діяльності вчителів, спрямованої на розкриття змісту географії, 

принципів його добору, – з метою реалізації прикладної складової 

навчального предмета, посилення мотивації учнів до свідомого вибору 

професійної діяльності, зацікавлення наукою про Землю, підвищення 

результатів навчально-пізнавальної діяльності з географії та навчання на 

профільному рівні, зокрема, під час опанування учнями 

географоцентричного змісту різних навчальних предметів у ЗЗСО. 

У контексті зазначеного вище актуалізується питання визначення 

методологічних основ дослідження проблематики навчання географії в 

старшій школі на профільному рівні з метою аргументування методичних 
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засад навчання географії учнів старших класів, визначення тенденцій 

оновлення змісту навчання географії в школі на сучасному етапі розвитку 

освіти, розробки географоцентричного змісту навчання в ЗЗСО, моделювання 

процесу навчання на профільному рівні, структурування змісту науково-

методичного знання з географії, розроблення механізмів реалізації 

компетентнісного підходу до організації компетентнісно орієнтованого 

навчання географії, методичного обгрунтування педагогічних умов навчання 

в старшій школі та системи засобів навчання географії на профільному рівні, 

конструювання компетентнісно та гуманістично орієнтованої діяльності 

учасників освітнього процесу в географоцентричній системі навчання. 

 

1.2. Методологічні основи дослідження проблематики навчання 

географії в старшій школі на профільному рівні 
 

Входження України до європейського освітнього простору актуалізує 

проблему навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні, 

котрі у процесі навчання мають набути відповідних характеристик 

особистості, а саме: бути адаптованими до життя в соціумі; володіти, згідно з 

обраним профілем, комплексом знань, а головне – умінь, навичок і 

сформованих ключових, загальнопредметних, предметної (географічної) 

компетентностей, ціннісно-світоглядних установок, мотивацій; уміти, 

використовуючи інтегрований підхід і критичне мислення, послуговуватись 

ними в дорослому житті не лише собі, а й суспільству на користь, що є 

вимогою часу та побудови НУШ взагалі й організації процесу навчання 

географії на профільному рівні в ЗЗСО зокрема. 

Скориставшись загальнонауковим методом джерелознавчого аналізу, 

доцільно зазначити актуальність обраної проблематики дослідження у різні 

часі та зазначити, що питання профільного навчання взагалі та його 

елементів  зокрема  висвітлено   було   ще   у   працях   Я. Коменського  [140], 

М. Ломоносова [451], М. Пирогова [253]. 

Ретроспективний аналіз проблеми дослідження дає змогу констатувати, 
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що досвід профільного навчання в Україні стосується професійно 

орієнтованого навчання кінця XIX  початку XX ст., яке реалізується у: 

— класичних гімназіях (підготовка для вступу до університетів); 

— реальних училищах (підготовка для навчання у технічних 

інститутах); 

— професійних школах: середніх (медичних, педагогічних, технічних, 

сільськогосподарських, мистецьких, духовних, комерційних та ін.), 

початкових (медичних, педагогічних, ремісничих, промислово-технічних, 

торгово-промислових, сільськогосподарських, духовних, мистецьких та ін.) – 

підготовка до майбутньої трудової діяльності), де після закінчення 

семирічної трудової школи учні навчалися протягом 3–4-х років; 

— школах фабрично-заводського учнівства та школах сільської молоді 

для підлітків (термін навчання – 2–4-ри роки) [287; 411]. 

В основі організації такого навчання перебувало розуміння 

психологічних особливостей різновікової робочої молоді, яка навчалася в 

таких школах з метою здобуття повної середньої освіти. 

У 1958 р., після вжиття низки законодавчих дій щодо зміцнення зв’язку 

школи з життям та з метою розвитку системи освіти, на території України 

було запроваджено: 

 навчання обдарованих дітей у спеціалізованих школах із 

поглибленим вивченням окремих предметів (історія, фізика, математика, 

біологія, музика, художня творчість, іноземні мови та ін.); 

 функціонування класів із поглибленим вивченням окремих 

навчальних предметів у школах; введено факультативи; 

 трудове й професійне навчання у навчально-виробничих комбінатах 

(за різними спеціальностями: від вихователя – до електромонтера); 

 систему професійно-технічної освіти (сукупність робітничих 

спеціальностей) [287; 523]. 

Організація такого навчання, що ґрунтувалася на розумінні 

психологічних особливостей,  здібностей  учнівської молоді, націлювалася на 
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здобуття перемог у змаганнях, професійне самовизначення та особистий 

успіх. 

Новим етапом профілізації стала організація (1980–1990 рр.) 

поглибленого вивчення окремих предметів у нових типах освітніх закладів 

(гімназіях, ліцеях, коледжах), що орієнтували випускників на подальше 

навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) [286]. В основі організації такого 

навчання перебувало розуміння потреб, мотивації, психології учнів старших 

класів, націлених на подальше здобуття вищої освіти. 

Як доводить досвід, найбільш вдалою, з прагматичної точки зору, у 

попередні роки історії профілізації була модель організації профільного 

навчання, за якої ЗЗСО мав партнерські відносини із закладами вищої чи 

професійно-технічної освіти щодо преференцій вступу та пролонгованого 

професійного спрямування процесу навчання. 

Сучасна ідея профілізації старшої школи в Україні відповідає 

загальному контексту розвитку профільної школи зарубіжних країн, де 

кількість профілів (напрямів) диференціації варіюється від 3-x (Німеччина, 

Франція) до 17-ти (Швеція), із середньою тривалістю профільного навчання у 

24-ри роки [182, 183, 506, 524]. 

Методи теоретичного пошуку з вивчення та узагальнення вітчизняного 

педагогічного досвіду, близького та далекого зарубіжжя з проблематики 

дослідження, використані нами в роботі, дають змогу засвідчити постійну 

увагу науковців та практиків до питання навчання географії на профільному 

рівні. Так, у результаті вивчення та аналізу філософської, психологічної, 

педагогічної, навчально-, науково-методичної, спеціальної (фахової) 

літератури з означеної проблеми можна констатувати, що різні аспекти 

організації профільного навчання учнів розглядали: О. Адаменко [1, 2], 

Н. Аніскіна [7], Л. Артемова [8], Ю. Бабанський [10], Н. Бібік [28], 

О. Браславська [34], О. Бугайов [35], М. Бурда [39], Н. Буринська [40], 

Н. Василенко [44], Т. Гільберг [66], М. Гузик [80], Л. Даниленко [83], 

Л. Даценко [85], І. Доброскок 500, Л. Зеленська [112], І. Зязюн [115], 
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В. Кизенко [130, 131], С. Кирилюк [132], В. Корнєєв [151], О. Котова [158], 

Л. Котовська [159], О. Кравчук [160], Л. Круглик [165], О. Кучер [167], 

Л. Липова [177, 178, 288], О. Локшина [182, 183], Н. Лукашова [184], 

О. Ляшенко [185], В. Малишев [284], Ю. Мальований [195], Б. Мельниченко 

[202], Н. Муранова [209], Т. Назаренко [214, 215, 356], О. Овчарук [228, 229], 

Ж. Осипенко [236], М. Піддячий 255, О. Пометун [266], В. Рибалка 

[76, 301], Л. Романенко [286], С. Рудишин 519, А. Самодрин [314], 

С. Сушко [343], Л. Тименко [360], Л. Ткаченко [351], Н. Ткачук [352], 

О. Топузов [356, 359], С. Трубачева [362, 363, 364], О. Федій [449], 

А. Цимбалару 464, Н. Шиян [478], О. Ярошенко 490 та ін. 

Організаційним стратегіям упровадження профільного навчання в 

діяльність закладів освіти присвятили свої роботи: Л. Гриневич [224], 

В. Кремень [161, 162], І. Лікарчук [180], С. Ніколаєнко [223], В. Огнев’юк 

[230] та ін. 

Питанням розроблення та впровадження НМЗ змісту географії на 

профільному рівні в школі значну увагу приділили: В. Безуглий [18], 

Й. Гілецький [65], Т. Гільберг [66], А. Довгань [95], Ф. Заставний [109], 

В. Корнєєв [151], Т. Назаренко [215], Л. Паламарчук [241], А. Сиротенко 

[323], О. Стадник [95], Л. Тименко [348], О. Топузов [360, 523] та ін. 

Організаційно-методичні особливості підготовки та підвищення 

кваліфікації вчителів у контексті вимог профілізації у своїх працях 

розглядали: О. Бугрій [36], В. Дивак [91], І. Жерносек [103], І. Зязюн [115], 

В. Ковальчук [138], М. Криловець [164], І. Сотниченко [331], О. Тімець [350], 

І. Удовиченко [376, 390, 391, 402, 410, 417, 419, 421], В. Фрицюк [457, 458], 

А. Цимбалару 465 та ін. 

Навчання на профільному рівні як один із ключових напрямів 

модернізації та удосконалення системи освіти України передбачає 

комплексне впровадження нововведень, планомірне оновлення змісту й 

структури старшої школи, що має найбільшою мірою враховувати мотивації, 

потреби, нахили, здібності, обдарованості учнів, у тому числі з особливими 
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освітніми потребами, у контексті рівного доступу до якісної освіти, 

соціального та професійного самовизначення, відповідно до вимог сучасного 

ринку праці [274]. За такого підходу в організації процесу географічної 

освіти профільного рівня якнайповніше реалізуються особистісно-, 

гуманістично та компетентнісно орієнтоване навчання, що сприяє створенню 

оптимальних умов для професійного самовизначення учнів та подальшої 

самореалізації. 

У цьому контексті завданнями навчання географії на профільному рівні 

є: 

 створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних 

інтересів і майбутніх професійних уподобань, нахилів, здібностей, 

обдарованості, потреб учнів старшої школи в процесі їхньої 

загальноосвітньої підготовки; 

 здійснення психолого-педагогічної діагностики щодо визначення 

готовності випускника до прийняття самостійних рішень, пов’язаних із 

вибором профілю навчання, змісту навчання на профільному рівні, 

професійним становленням; 

 сприяння самовизначенню, професійній орієнтації, соціалізації учнів 

незалежно від місця проживання, стану здоров’я тощо; 

 осучаснення змісту навчального предмета на засадах 

антропологічної та географоцентричної парадигм, у контексті вимог НУШ; 

 формування системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких 

умінь і навичок, які забезпечать випускнику можливість успішно 

самореалізуватись у дорослому житті; 

 забезпечення всебічного розвитку учнів у середовищі життєтворчості 

як цілісних особистостей, їхніх здібностей, обдарувань; формування в них 

ключових, загальнопредметних і предметної географічної компетентностей, а 

також духовності, культури; 

 реалізація компетентнісного, інтегрованого, діяльнісного, 

комплексного підходів у навчанні, орієнтованих на формування 
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компетентного випускника, здатного до свідомого вибору напряму 

профільного навчання, самореалізації в суспільстві засобами професійного 

самовизначення; 

 реалізація географоцентричного змісту навчання учнів у ЗЗСО; 

 реалізація диференційованого, практико орієнтованого процесу 

навчання географії на профільному рівні за допомогою сучасних засобів 

навчального призначення;  

 сприяння у розвитку творчого потенціалу та самостійності учнів; 

 забезпечення наступності між загальною середньою та професійною 

освітою з метою створення рівних можливостей щодо здобуття учнями в 

майбутньому відповідної професії 273, 274, 386. 

Реалізувати ці завдання на сучасному етапі покликані напрями 

профілізації та відповідні до них профілі (на рисунку колом обведено 

напрями, які на практиці часто об’єднують в один, послуговуючись назвою  

суспільно-гуманітарний) (рис. 1.1). 

Навчання на профільному рівні як система спеціалізованої підготовки 

учнів старших класів спрямоване на те, щоб зробити процес опанування 

знань на останньому ступені загальної середньої освіти більш 

диференційованим і практикоорієнтованим, людино- та географо-

центричним,  таким, що збігатиметься із потребами здобувачів освіти, 

запитами суспільства, забезпечуватиме здатність учнів робити усвідомлений 

вибір власної професійної діяльності та самореалізуватися у дорослому 

житті. 

Наявний, на сучасному етапі, набір напрямів профілізації і відповідних 

до них профілів навчання (згідно з нормативно-правовими документами, що 

регламентують освітню діяльність у закладах освіти України [273]), сприяє 

виявленню творчого потенціалу учнів за різними напрямами та відповідає 

соціально диференційованим видам діяльності, які зумовлені суспільним 

поділом праці, і містить знання про суспільство, техніку і технології, науку, 

виробництво, природу, людину, культуру, спорт, туризм тощо. 
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Рисунок 1.1  Напрями профілізації з відповідними профілями навчання  

 

Наявні в типовому переліку профілі навчання охоплюють базові 

загальноосвітні предмети (становлять інваріантну складову змісту середньої 

освіти і є обов’язковими для всіх профілів), профільні загальноосвітні 

предмети (реалізують цілі, завдання, зміст профілю і є обов’язковими для 

учнів, які обрали певний профіль навчання) та курси за вибором (елективні, 

входять до складу профілю навчання), орієнтовна релевантність обсягу яких 

визначається пропорцією 60:30:10, відповідно до унормованого загального 

навантаження на учнів [145, 210]. 

Аналіз чинної нормативно-правової бази [273] засвідчує нормативну 

регламентацію варіативності щодо організаційних моделей профільного 

навчання у вигляді функціонування:  

 опорної профільної школи; 

 профільних груп (класів) за одним напрямом профілізації, 

 профільних груп (класів) із кількома напрямами профілізації; 

 динамічних (різновікових) профільних груп; 
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 міжшкільних профільних груп; 

 обласних (районних, міських) ресурсних центрів; 

 освітнього округу з кількома опорними школами; 

 освітнього округу з однією опорною школою; 

 обласної (районна, міська) мережевої взаємодії (організації, 

спільноти); 

  профільного навчання; 

 навчання на профільному рівні. 

У практиці діяльності закладів освіти України на сучасному етапі 

розрізняють такі форми організації профільного навчання: 

− внутрішньошкільні (профільні класи (групи) в одно- і 

багатопрофільних закладах освіти; профільні класи з поглибленим вивченням 

предметів; профільне навчання за індивідуальними навчальними планами та 

програмами (індивідуальні освітні траєкторії); динамічні профільні групи                   

(у тому числі різновікові); профільні класи (групи) у спеціалізованих              

школах  інтернатах); 

− зовнішньошкільні (міжшкільні профільні класи (групи) в опорній 

школі освітнього округу, районному ресурсному центрі, навчально-

виробничому комбінаті тощо; міжшкільні класи (групи) професійної 

підготовки та профільного навчання на базі міжшкільного навчально-

виробничого комбінату; профільні класи (групи) ЗЗСО на базі закладів 

професійної та вищої освіти);  

− міжшкільної взаємодії (міжшкільні профільні групи, об’єднання 

ЗЗСО у формі освітнього округу, взаємодія школи зі спеціалізованими 

закладами: спортивного, музичного, художнього та іншого спрямування); 

− мережевої взаємодії (організація довузівської підготовки, поглиблене 

навчання учнів із високими інтелектуальними здібностями, що здійснюється 

на рівні району (міста, об’єднаної територіальної громади), міжшкільні 

профільні групи у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, 

позашкільні заклади освіти та ін.) [273]. 
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Нині, як показує практика, найпоширенішими формами організації 

профільного навчання є: спеціалізовані (профільні) заклади, однопрофільні 

класи, міжшкільні навчально-виробничі комбінати. 

У контексті вимог щодо структури та змісту навчання в НУШ 

актуалізується питання профільного навчання та навчання на профільному 

рівні як у перехідному етапі реформаційних змін, так і на етапах: 

пропедевтики профілізації, отримання базових знань засобами різних 

навчальних предметів, у тому числі й географії. 

У такий спосіб організація процесу навчання на профільному рівні 

передбачає дотримання методологічних засад, які полягають у: 

− створенні умов для навчання учнів старших класів, відповідно до 

їхнього самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, 

завданнях, змісті, структурі та організації процесу навчання; 

− спрямуванні змісту навчання географії на комплексне висвітлення 

закономірностей (у т.ч. просторово-часових), причинно-наслідкових зв’язків, 

процесів, явищ, подій, фактів у контексті концепції «центр – периферія», 

принципу «від глобального до локального»; 

− системному поданні навчального матеріалу в його логічному 

впорядкуванні, з дотриманням наступності; 

− ґрунтовному вивченні понять, законів, теорій, передбачених 

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти [90]; 

− прикладній орієнтованості навчання за рахунок інтеграції знань і 

наукових методів пізнання світу, із подальшою проекцією на їх застосування 

в різних сферах діяльності, у тому числі професійній; 

− застосуванні комплексного, компетентнісного, діяльнісного підходів 

до вивчення географії на етапі профільного навчання; 

− реалізації географоцентричного змісту навчання; 

− ефективному використанні активних, інтерактивних методів, 

прийомів, форм навчання; 

− організації дослідної, проектної діяльності учнів старших класів; 
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− використання наукових методів пізнання просторово-часових 

закономірностей в географії; 

− застосуванні сучасних засобів навчання, у тому числі електронних, 

інформаційних, педагогічних програмних тощо; 

− формуванні критичного мислення та цілісного географічного 

світобачення; 

− самостійному пошуку та обробці інформації за допомогою 

використання моделей, схем, алгоритмів, освітніх інтернет-ресурсів, сервісів 

тощо 386. 

Профілізація старшої школи  вектор реформування НУШ, один із 

напрямів модернізації загальної середньої освіти в Україні, що актуалізує 

необхідність запровадження додаткових інновацій у шкільну практику, із 

урахуванням психолого-педагогічних умов навчання географії учнів на 

профільному рівні, що передбачають: 

− визначення освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів з метою 

структурування, проектування змісту навчання; 

− оптимізацію тривалості навчання та кількості профілів, відповідно до 

національних особливостей системи освіти, потреб соціуму, галузі 

економіки, науки; 

− мінімізацію кількості обов’язкових для вивчення навчальних 

предметів порівняно з базовою освітою; 

− модернізацію змісту географічної освіти на засадах 

географоцентризму; 

− організацію людино(дитино) центричного, особистісно 

орієнтованого навчання учнів у процесі розкриття змісту географії; 

− запровадження покомпонентного, компетентнісного та комплексного 

підходів у реалізації змісту освіти; 

− імплементацію методичних засад педагогіки партнерства; 

− диверсифікацію організаційних форм навчання, начально-

пізнавальної діяльності [196, 228]. 
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Отже, психолого-педагогічними умовами навчання географії в старшій 

школі на профільному рівні є: 

− діагностування інтелектуальних потреб учнів з метою 

структурування змісту навчання, добору поняттєво категоріального апарату з 

урахуванням змістового навантаження на одиницю часу та людино-

коефіцієнту, відповідності обсягу змісту;  

− конструювання змісту науково-методичного знання з географії, із 

урахуванням психологічних, вікових особливостей учнів старших класів, у 

географоцентричній системі навчання; 

− використання компетентнісно, географічно, особистісно 

орієнтованого, інтегрованого підходу до навчання географії  

− використання інтегрованих географічних знань і вмінь у побуті й 

підготовці до майбутньої професійної діяльності; 

− розвиток комплексного географічного мислення для формування 

географічного світобачення, адаптації до мінливого навколишнього 

середовища; 

− формування предметної компетентності засобами географічного 

проектування, моделювання; 

− набуття досвіду громадянської відповідальності, фінансової 

грамотності, екологічної та особистої безпековості; 

− виховання гуманізму, патріотизму, толерантності до інших народів і 

культур, відповідального поводження в соціумі та відповідного ставлення до 

навколишнього середовища. 

Навчання географії на профільному рівні дає змогу максимально 

використовувати загальноосвітній, гуманістичний, культурологічний, 

виховний потенціал географії як навчального предмета, що надає можливість 

випускникам, на основі системи географічних знань, умінь, ставлень, 

навичок, ціннісно-мотиваційних установок самовизначитися в мінливому 

навколишньому світі, продовжити освіту за свідомо обраною відповідною 

галуззю знань [18, 222]. 
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У такий спосіб навчання географії учнів на профільному рівні в ЗЗСО 

сприяє формуванню географічної компетентності випускника школи, 

основними ознаками якої є: 

− усвідомлення просторово-часової єдності та взаємозв’язку в 

географічній дійсності природних, соціально-економічних, техногенно-

природних, техногено-антропогенних процесів і об’єктів; 

− уміле застосування знань і навичок у суб’єктивно-об’єктивній 

геопросторовій реальності; 

− інформаційна грамотність, що втілюється в прикладне застосування 

сервісів, програм, технологій, засобів структурування змісту географії; 

− використання технології графіки, у тому числі геоінформаційної, у 

процесі картографічного, ситуативного, причинно-наслідкового 

моделювання; 

− уміння самостійно розрізняти й оцінювати рівень безпековості для 

вироблення особистісно гуманістичного, ціннісно-поведінкового 

поводження; 

− конструктивне сприйняття певних явищ сучасного життя, об’єктивне 

визначення своїх можливостей та особистого внеску до загального 

результату; 

− аналіз географічних процесів, явищ у контексті антропологічної 

парадигми (людиноцентризм) 161, концепції «центр – периферія» 

(географічний центризм) 471, принципу «від глобального до локального»; 

− прикладне моделювання засобами геоінформаційного, 

картографічного, віртуального проектування; 

− оволодіння навичками організації та провадження індивідуальної й 

колективної діяльності; 

− наявність ціннісно-мотиваційної установки щодо навчання протягом 

життя тощо. 

Особливого значення у процесі навчання географії на профільному 

рівні учнів 10–11-х класів набуває інтенсивне використання динамічних 
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даних, статистичних матеріалів, креслень, графіків, діаграм, схем; ефектів 

територіальних і процесуальних візуалізацій за допомогою освітніх інтернет-

ресурсів, ГІС, нових інформаційних технологій; одночасно кількох 

географічних карт, однакових за масштабом, але різних за змістом, 

порівняння яких дасть змогу учням не лише набувати знань із певних тем 

навчального матеріалу, а й формуватиме здатність до просторового, 

критичного мислення, усвідомлення значення набутих знань у дорослому 

житті й можливості послуговуватися ними собі на користь. Цьому, у рівній 

мірі, сприяє добір змісту навчального матеріалу географоцентричного 471, 

людиноцетричного 161 спрямування. 

У такий спосіб, навчання географії на профільному рівні як система 

спеціалізованої підготовки спрямована на: набуття учнями старших класів 

відповідних навичок самостійності, науково-практичної й дослідницько-

пошукової діяльності; розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, 

моральних, соціальних якостей та здібностей до навчання, інтелектуальних 

обдарувань; формування цілісного географічного світогляду; здійснення 

усвідомленого вибору своєї професійної діяльності з подальшим 

саморозвитком і самореалізацією [229]. 

Психологічний супровід процесу навчання учнів географії на 

профільному рівні та допрофільної підготовки передбачає проведення 

відповідного моніторингу, своєчасної корекції професійно можливих 

нерівномірностей розвитку учнів; поглиблення профорієнтаційної роботи; 

психологічну діагностику учнів, що сприяє розв’язанню таких завдань 386: 

− надання допомоги учням, що зазнають труднощів у навчанні, 

професійному самовизначенні, плануванні професійної кар’єри, спілкуванні 

чи перебувають у стані тривожності; 

− формування в учнів старших класів навичок самопізнання, 

самоаналізу, саморефлексії, готовності до повноцінної професійної 

самореалізації в сучасних соціально-економічних умовах; 

− надання     допомоги     вчителю     щодо     розв’язання     психолого- 
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педагогічних проблем і професійних завдань з реалізації профільного 

навчання 

− здійснення психодіагностики на предмет людино- та географічного 

центризму. 

Психолого-педагогічний супровід процесів професійного 

самовизначення учнів обов’язково включає допрофільну підготовку. З цією 

метою в закладах освіти, районних ресурсних центрах, методичних центрах 

(кабінетах) на теперішньому етапі розвитку освіти передбачено посади 

практичних психологів, методистів з профорієнтаційної роботи 386. 

У такий спосіб, до психолого-педагогічних умов навчання географії 

учнів на профільному рівні в ЗЗСО належить використання:  

 різних форм психологічного супроводу навчання (профорієнтаційна 

діагностика, профконсультативна діяльність, профінформаційна робота) 

392; 

 диференційованих завдань та вправ компетентнісного спрямування 

на різних етапах уроку 403; 

 реалізація гуманістично-, географічно-, компетентнісно 

орієнтованого змісту навчання 408; 

 педагогіки партнерства суб’єктів навчальної діяльності у процесі 

спільного добору змісту навчального матеріалу, дидактичних інструментів 

навчання, дидактичних інструментів корекції та самоконтролю тощо [416, 

471]; 

 організаційних форм навчання, в яких учні відіграють у ролі 

дослідників, рівноправних співрозмовників, організаторів, модераторів та ін., 

де значне місце відведено розв’язуванню географічних, екологічних й 

економічних задач, проведенню міні-досліджень, соціологічних опитувань, 

диспутів, дискусій, конференцій, семінарів, телемостів, презентацій, 

експертиз, засідань «круглих столів», референдумів, форумів, брифінгів, 

квестів, воркшопів, ділових ігор, досліджень, екскурсій, віртуальних 
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подорожей, практикумів,  розробленню  індивідуальних  і  колективних  

проектів,  усних журналів, написанню рефератів, творчих робіт 398, 399; 

Добір дієвих форм, методів, прийомів навчання географії на 

профільному рівні прямо залежить від вікових психологічних особливостей 

здобувачів освіти, зокрема, що пов’язаний з умотивованою навчальною 

діяльністю, з огляду на те, що в ранній юності вчення залишається одним із 

головних видів діяльності і в учнів старших класів розширюється коло знань, 

які вони застосовують у процесі пояснення фактів, процесів, явищ, адже вони 

вже більш усвідомлено починають ставитися до навчання [461].  

В учнів старших класів різниця в ставленні до навчання визначається 

характером мотивів. Так, на перше місце висуваються мотиви, пов’язані з 

життєвими планами учнів, їхніми намірами в майбутньому, світоглядом і 

самовизначенням. За будовою мотивам учнів старших класів властива 

наявність провідних, цінних для особистості спонукань (близькість 

закінчення школи, проходження процедури зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО), вибір життєвого шляху, подальше продовження освіти 

або робота за обраною професією, потреба виявити свої здібності через 

розвиток інтелектуальних здібностей, прагнення поглибити знання у певній 

галузі, самоосвіта) тощо [452, 455].  

У старшому шкільному віці встановлюється доволі міцний зв’язок між 

професійними й навчальними інтересами. Так, якщо у підлітків навчальні 

інтереси визначають вибір професії, то у старших школярів спостерігається 

протилежне: вибір професії сприяє формуванню навчальних інтересів, зміни 

ставлення до навчальної діяльності. Тож, у процесі навчання географії на 

профільному рівні актуальним є спрямування зусиль учнів на складання 

загальних і соціально-економічних прогнозів розвитку свого регіону та 

окремих країн світу (у контексті концепції «центр – периферія» 471) з 

наступною аргументацією власного погляду на зазначене питання (проблему) 

та місця людини в системі явищ і подій, виконання завдань на передбачення 

наслідків,   формулювання   гіпотез,   що   сприяє   розвитку   заснованої    на  
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наукових фактах інтуїції. 

Характерним для освітнього процесу, організованого для учнів цієї 

вікової категорії, є систематизація знань із різних предметів, установлення 

міжпредметних зв’язків, що створює підґрунтя для оволодіння учнями                 

10–11-х класів на уроках географії загальними законами природи і 

суспільного життя, сприяє формуванню їхнього наукового світогляду [38, 

127, 198, 336] й прикладного світобачення. 

Водночас пізнавальна діяльність учнів старших класів має свої 

особливості. Якщо підлітки бажають знати, що собою являє те чи інше 

явище, процес, подія, то учні старших класів прагнуть розібратися в різних 

поглядах на це питання, висловити власну думку, установити істину [61], їх 

цікавлять не тільки питання теорії, а й сам перебіг аналізу, способи доказів; 

їм до вподоби спонукання вчителя до вибору точки зору на певну проблему, 

з обґрунтуванням тих чи інших тверджень; вони з готовністю вступають у 

тематичну суперечку й наполегливо захищають свою позицію [328]. 

Тож, послуговуючись антропологічною парадигмою 160, ураховуючи 

психологічні особливості учнів старших класів, у процесі навчання географії 

на профільному рівні доцільним є розгляд не лише навчальних тем, а й 

дискусійних питань («Процеси територіальної інтеграції та дезінтеграції в 

сучасному світі», «Країни майбутнього», «Дві Кореї  проблема для корейців 

чи всього світу?», «Регіон – центр чи периферія?», «Логістика в побуті», 

«Географічний детермінізм: теорія, практика», «Глобалістика та 

антиглобалістика», «Марікультура – джерело харчування?», «Логістика 

вступної кампанії» тощо). 

У зв’язку з необхідністю самовизначення у школярів виникає потреба 

розібратися в навколишньому світі й у самому собі, віднайти сенс того, що 

відбувається навколо. У старших класах учні переходять до засвоєння 

теоретичних, методологічних основ географії [347, 450]. Вони впевнено 

користуються різними розумовими операціями, міркують логічно, 

запам’ятовують осмислено [329], що важливо враховувати вчителям у 
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процесі моделювання уроку географії в 10–11-х класах, грамотно добираючи 

відповідні методичні засоби та послуговуючись методологічним 

інструментарієм. 

У контексті зазначеного вище, методологічну основу дослідження 

проблематики навчання географії в старшій школі на профільному рівні у 

сукупності становлять: 

 концепти (концептуально-парадигмальний (основу якого складають 

гіпотези, концепції, парадигми, алгоритми, моделі, принципи, підходи, 

аспекти), змістово-теоретичний (нормативна, педагогічна, психологічна, 

географічна складові), технологічно-процесуальний (технології, методи, 

прийоми, засоби); 

 компоненти (знаннєвий (ЗК), діяльнісний (ДК), ціннісний (ЦК) 

навчальних досягнень здобувачів освіти ЗЗСО, які можуть бути сформовані 

на відповідних рівнях (високий (продуктивний), достатній (репродуктивно-

продуктивний), середній (репродуктивний), початковий (елементарний), 

розроблення та експериментальна перевірка яких (концептів, компонентів) 

спрямовані на реалізацію мети, завдань освіти, що відображено в 

побудованій структурно-логічній моделі  методологічних основ  дослідження 

процесу навчання географії в старшій школі на профільному рівні (рис. 1.2). 

Усе зазначене в цілому передбачає наявність умінь учителів 

комплексно поєднувати нормативну, психологічну, педагогічну, географічну 

складові побудови освітнього процесу з метою розкриття змісту навчання 

географії на профільному рівні 399. Так, реалізувати змістово-теоретичний 

концепт навчання, на підставі концептуально-парадигмального, покликаний 

процесуально-технологічний, у сукупності добору: 

 методів (дослідницький, частково-пошуковий, проблемного 

викладання змісту навчання, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні); 

 прийомів (моделювання, абстрагування, узагальнення, 

систематизація, конкретизація, порівняння, класифікація, дедукція, індукція, 

аналогія, синтез, аналіз тощо); 
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 із використанням, відповідних меті та завданням: 

 технологій (інноваційних, інтерактивних, інформаційно-

комунікаційних тощо); 

 форм (навчальної та позанавчальної діяльності); 

 засобів навчання (у тому числі електронного призначення). 

 

 

      

                                
 

 
 

Рисунок 1.2 – Структурно-логічна модель методологічних основ дослідження 

проблематики навчання географії на профільному рівні учнів 10–11-х класів 

 

Навчання на профільному рівні у перехідний, з’єднувальний етап між 

основною (базовою), старшою (профільною) і вищою (вищим закладом 

освіти) школами, у контексті вимог до НУШ зобов’язує вчителів шукати нові 

підходи до розкриття змісту, добору форм подання навчального матеріалу, 

які були би близькими до вузівської організаційної структури навчання. 

Тобто у процесі навчання географії на профільному рівні логічним є 

застосування дистанційної, лекційно-семінарської, заліково-підсумкової 
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форм навчання, співбесід, консультацій, захистів проектів, які моделюють 

реальну життєву ситуацію й спонукають до формування географічно 

компетентної поведінки випускника школи 386. Це, у свою чергу, вимагає 

від учителів географії, котрі навчають учнів на профільному рівні, крім 

високого фахового рівня, також: 

− уміння проектувати індивідуальні освітні траєкторії учнів; 

− здатності адаптувати навчальний матеріал відповідно до освітніх 

потреб учнів; 

− здатності до побудови трисуб’єктної моделі навчання на засадах 

парадигм людино- та географічного центризму; 

− уміння організовувати навчальне середовище життєтворчості; 

− здатності до інтегрування змісту навчання; 

− уміння сукупно послуговуватися принципами навчання географії; 

− здатності формувати критичне мислення; 

− здатності організовувати творчий процес навчання з використанням 

інноваційних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ); 

− здатності оволодівати методами, прийомами, що забезпечують 

варіативність освітнього процесу; 

− уміння створювати дидактичні матеріали для різнопрофільного 

навчання; 

− уміння навчати учнів самоконтролю та самокорекції здобутих знань; 

− уміння формувати компетентності, необхідні для продовження 

освіти у відповідній сфері майбутньої професійної діяльності; 

− здатності до постійної самопідготовки та саморозвитку тощо [85, 

181]. 

На етапі опису методологічних основ дослідження проблематики 

навчання географії на профільному рівні нами зроблено припущення, що 

побудований на таких засадах освітній процес спрямовано на отримання 

конкретних і загальних очікуваних результатів навчально-пізнавальної 
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діяльності у покомпонентному (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний) та 

рівневому (початковий (елементарний), середній (репродуктивний), 

достатній (репродуктивний-продуктивний), високий (продуктивний) рівні) 

вимірах, а формування географічних знань на рівні профільного навчання 

учнів 10–11-х класів оптимізується, за умов: 

− організації освітнього процесу з урахуванням психолого-

педагогічних засад навчання географії на профільному рівні; 

− структурування змісту навчання географії; 

− конструювання змісту науково-методичного знання з географії (на 

основі пізнання просторово-часових закономірностей в географії); 

− організації творчої діяльності учнів, види якої систематично 

змінюються; 

− максимальної задіяності принципу наочності у навчанні; 

− використання ІКТ, інноваційних, інтерактивних технологій 

навчання;  

− урахування компетентнісного, діяльнісного, особистісно, 

гуманістично та географічно орієнтованого підходів у навчанні учнів; 

− проблемного навчання географії з використанням завдань 

компетентнісно орієнтованого та творчого характеру; 

− дотримання принципів науковості, доступності, послідовності − із 

поблоковим компонуванням навчального матеріалу; 

− дотримання принципу неперервності у процесі побудови 

географоцентричного навчання та опанування географічно орієнтованого 

змісту на етапах ранньої профілізації (від початкової школи  до основної 

(базової), наступності  у розкритті географічних процесів, закономірностей, 

взаємозалежностей на етапі профільного навчання (від основної (базової) 

школи – до старшої (профільної) за допомогою використання різних 

організаційних форм навчальної діяльності (від традиційних  до 

інноваційних, як-от: секції, локації тощо);  
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− використання гуманістично-, географічно орієнтованого підходів у 

проектуванні діяльності суб’єктів освітньої діяльності в методичній системі 

ЛГЦС із географоцентричним змістом у процесі навчання на профільному 

рівні в ЗЗСО; 

− реалізації міжпредметних зв’язків, які забезпечують інтегрованість, 

системність, комплексність, цілісність навчання; 

− педагогічного моделювання НМЗ змісту навчання та діяльності 

суб’єктів процесу навчання географії на профільному рівні; 

− організації компетентнісно орієнтованої діяльності вчителя та учнів 

у методичній системі навчання ЛГЦС; 

− упровадження у практику роботи професійно спрямованих, практико 

орієнтованих форм діяльності, що, у свою чергу, покладає на сучасного 

вчителя обов’язок постійного самовдосконалення 22, 386. 

Отже, здійснений аналіз літературних джерел, вивчення досвіду роботи 

ЗЗСО та власний досвід педагогічної діяльності дають підстави 

стверджувати, що далеко не всі вчителі підготовлені та здатні реалізувати 

процес навчання учнів старших класів на профільному рівні й не всі учні, 

котрі спрямовані на вибір профілю навчання, усвідомлюють специфіку 

організації такого процесу навчання, готові та можуть ефективно навчатися, 

що частково пояснюється відсутністю відповідного НМЗ, обґрунтованої 

методики навчання географії на профільному рівні з урахуванням вимог до 

НУШ [144, 146], а також відсутністю у педагогів навичок самостійного 

структурування змісту навчального предмету, конструювання змісту 

науково-методичного знання з географії, педагогічного моделювання 

діяльності суб’єктів процесу навчання географії на профільному рівні                     

(із урахуванням педагогічних умов навчання, психолого-педагогічних засад 

формування системи навчальних понять, механізмів реалізації комплексного 

підходу до організації компетентнісно орієнтованого навчання у методичній 

системі ЛГЦС), що, вцілому передбачає зміни в структурі навчання на 
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профільному рівні та урахування тенденцій оновлення змісту навчання 

географії на сучасному етапі розвитку освіти у контексті вимог НУШ. 

 

1.3. Тенденції оновлення змісту навчання географії в школі на 

сучасному етапі розвитку освіти 
 

Нині рівень освіченості учнів уже визначається не обсягом знань, а 

їхньою готовністю розв’язувати проблеми різної складності (на основі знань, 

умінь, навичок (ЗУН), сформованими компетентностями особистості у 

процесі навчання географії на профільному рівні в школі. Сучасні 

реформаційні зміни в освіті стосуються структури, змісту, форм, методів 

компетентнісно орієнтованого навчання в ЗЗСО. 

Відповідно до стратегічних ліній Концепції НУШ, на 20-ті роки ХХІ ст. 

заплановано реалізацію кардинально оновленої профільної середньої освіти, 

основоположними ідеями якої є навчання учнів 10–12-х класів за здійсненим 

ними усвідомленим вибором напряму, а отже, – необхідними є програми, 

плани, підручники, посібники, що спрямовані на формування у випускників 

відповідних компетентностей та здатності свідомої майбутньої професійної 

самоорієнтації [142, 147]. 

В основі цих реформаційних змін [146] розуміння не лише того, що  

профільна освіта – це процес індивідуального та диференційованого 

засвоєння знань учнями, а й одна зі складових НУШ. 

Обов’язковою умовою, що забезпечить перехід до профільного 

навчання у ЗЗСО, є: допрофільна підготовка учнів (зокрема, восьми  

дев’ятикласників) задля психолого-педагогічної підготовки до навчання в 

старшій школі та за допомогою відомих на сьогодні форм діяльності 

(факультативи, курси за вибором, гуртки, олімпіади, шкільні наукові 

товариства тощо). Передбачено, що після успішного її опанування, після 

закінчення 9-го класу, учні зможуть обирати один із напрямів профілізації 

для подальшого навчання: академічного чи професійного спрямування, які 

спрямовані на продовження навчання у ЗВО (академічний) та набуття учнями 
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професійних навичок (професійний). За академічного напряму учні 10-х 

класів профільної середньої школи матимуть змогу впродовж року змінити 

навчальний профіль. Окрім того, нові зміни передбачають широку автономію 

учнів старших класів у виборі навчальних предметів, рівнів складності змісту 

навчання, навчальних курсів тощо [144]. 

Відповідно до основних положень Концепції, професійний напрям не 

лише не обмежуватиме право випускників профільної школи на навчання у 

ЗВО, а й передбачатиме окремі преференції. Так, за успішного складання 

тестів ЗНО, випускники матимуть право здобувати вищу освіту за 

скороченими програмами [144]. 

Ще однією з основоположних ідей профілізації, у контексті вимог до 

НУШ, є організаційно-функціональна відокремленість закладів другого 

ступеня (базова середня школа, гімназія) від закладів третього ступеня 

(профільна середня школа, ліцей), що передбачає створення окремої мережі 

академічних ліцеїв та закладів професійної освіти. 

Згідно зі змінами у структурі школи, що передбачено Концепцією 

«Нова українська школа» [144, 146], побудова освітнього процесу, залежно 

від вибору учнями профільного спрямування (професійного або 

академічного) (рис. 1.3) навчання у старшій школі, вирізняється структурою, 

змістом, НМЗ, НМКс, НМКт, вимогами до очікуваних результатів навчання. 

Обираючи на власний розсуд спрямування подальшого навчання в 

старшій профільній школі, учні проектують самореалізацію в професійній 

діяльності, із урахуванням не тільки попиту на ринку праці, престижності 

професії, а й власних здібностей та обдарувань. 

Структурою НУШ передбачається, що профільну середню освіту учні 

здобуватимуть три роки (10–12-й класи), навчаючись у ліцеях:             

академічному  за умов подальшого здобуття учнями вищої освіти за 

напрямом профілізації та за наявності відповідної обдарованості; 

професійному  за умов здобуття освіти професійного спрямування, маючи 

певні уподобання та здібності [144]. 
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Створити освітнє середовище, побудувавши освітній процес таким 

чином, щоб допомогти учням реалізувати свої індивідуальні здібності, не 

загубившись у масі однолітків, сприяючи переорієнтації їхнього 

репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання,  

завдання сучасної школи, спрямованої на виявлення та розвиток обдарованої 

учнівської молоді, мобільної, компетентної, самодостатньої та 

конкурентоспроможної в дорослому житті. 

ЗМІНА СТРУКТУРИ ШКОЛИ

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ 
ШКОЛА (ЛІЦЕЙ)

3 роки (10, 11, 12 кл.)

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ШКОЛА 
(ГІМНАЗІЯ)

5 років (5, 6, 7, 8, 9 кл.)

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

4 роки (1, 2, 3, 4 кл.)

АКАДЕМІЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ

(АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ)

ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ    

(ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ)

ПЕРШИЙ ЦИКЛ – АДАПТАЦІЙНО-

ІГРОВИЙ, 1-2 КЛАСИ

ДРУГИЙ ЦИКЛ – ОСНОВНИЙ

3-4 КЛАСИ

ПЕРШИЙ ЦИКЛ –

АДАПТАЦІЙНИЙ, 5-6 КЛАСИ

ДРУГИЙ ЦИКЛ – БАЗОВИЙ,               

ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ, 

7-9 КЛАСИ

 
 

Рисунок 1.3  Структура нової української школи 

 

Завдання вчителя  надати необхідні знання та відомості щодо їх 

практичного застосування у дорослому житті за допомогою наявних засобів 

навчання або розроблених авторських, дозволених до використання у процесі 

навчання змісту географії [366, 367, 393, 398]. 
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Значні можливості для творчості вчителів географії закладено в 

основному документі Державного стандарту загальної середньої освіти [90]  

Базовому навчальному плані (одне з ядер знань, відповідно до Концепції 

«Нова українська школа» [144]) (рис. 1.4), завдяки якому складається цілісне 

уявлення про структуру ЗЗСО (втілено в інваріантній та варіативній 

складових) та на підставі чого окреслено освітні галузі, здійснено розподіл 

годин між ними за роками навчання, визначено тижневе навантаження учнів 

для кожного класу та ін. [146].  

ДЕРЖАВНИЙ 
СТАНДАРТ

БАЗОВИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ТИПОВА ОСВІТНЯ 
ПРОГРАМА

ТИПОВИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ 
ПЛАНИ

МОДЕЛЬНІ, 
АВТОРСЬКІ 
НАВЧАЛЬНІ 
ПРОГРАМИ

«Я
др

а 
зн

ан
ь»

 
 

 

Рисунок     1.4          Сфери     підпорядкованості     «ядер     знань»                                           

      (згідно з Концепцією «Нова українська школа») 

 

Як зазначалося, якщо інваріантна складова змісту Базового 

навчального плану є спільною для всіх закладів освіти України і визначає її 

державний компонент, то варіативна складова змісту Базового навчального 

плану формується закладами освіти з урахуванням інтересів, здібностей, 

життєвих планів учнів і є суттєвим засобом забезпечення повноцінного 

розвитку особистості 144. Ця складова передбачає також відображення у 

змісті освіти тих етнічних, історичних, соціокультурних особливостей 

регіону, що не увійшли до змісту інваріантної частини, але є суттєвими 

елементами формування світогляду, патріотичних почуттів, необхідних для 

повноцінного входження підростаючого покоління в життя в умовах 

конкретного регіону, на чому, за допомогою педагогічного моделювання 
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діяльності та конструювання змісту географії, творчий вчитель може 

наголосити у процесі навчальної діяльності та побудувати позанавчальну 

діяльність з предмету у процесі профільного навчання. Тож доцільним, на 

нашу думку, є побудова змісту навчання географії на профільному рівні за 

принципом «від глобального до регіонального», у контексті концепції 

«центр – периферія» 471, за наскрізними тематичними напрямами, як-от: 

«Глобалізація», «Географічний детермінізм», «Регіоналізація», «Логістика», 

«Децентралізація» тощо, зміст тем яких розкривається за допомогою засобів 

навчання загального та регіонального призначення. 

З огляду на викладене, організаційні аспекти навчальної діяльності у 

процесі вивчення географії на профільному рівні у старшій школі 

акцентуються в контексті спрямування (професійного, академічного) 

навчання. 

Новий етап розвитку шкільної географічної освіти пов’язаний із 

набуттям чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408, яким затверджено Типову освітню програму закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) [278, 279], 

розроблену на виконання Закону України «Про освіту» [285] та постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» [90]. 

На підставі типової освітньої програми ЗЗСО з 2018 р. на вибір 

запропоновано два навчальні плани для 10–11-х класів, які містять загальний 

обсяг навчального навантаження, тижневі години на вивчення базових, 

вибірково-обов’язкових, профільних предметів і спеціальних курсів, а також 

передбачають години на вивчення змісту факультативних, індивідуальних 

занять тощо. Відповідно до них, закладам освіти для складання власного 

навчального плану пропонуються два варіанти організації освітнього 

процесу:  

 перший, що містить перелік базових предметів з експериментальними 

експериментальними   інтегрованими   курсами   («Історія:   Україна   і   світ», 
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 «Природничі науки»); 

 другий, який складається з переліку базових предметів, що включає 

окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого 

циклів (у другому варіанті передбачено вивчення географії як окремого 

навчального предмета природничого циклу); заклади освіти за такого підходу, 

складаючи свій навчальний план, можуть комбінувати перелік окремих 

предметів з обох запропонованих варіантів (наприклад, у класах суспільно-

гуманітарного спрямування вивчати не інтегрований курс «Природничі 

науки», а географію як окремий навчальний предмет природничого циклу). 

Частину навчальних годин обох варіантів навчальних планів 

призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій 

школі, а профіль навчання може формуватися закладом освіти з урахуванням 

можливостей забезпечити якісну його реалізацію. Відтепер значну 

самостійність надано ЗЗСО щодо ухвалення рішення про: реалізацію змісту 

профілю навчання (за допомогою базових та вибірково-обов’язкових 

предметів, що вивчаються на рівні стандарту; профільних предметів, які 

вивчаються на профільному рівні; курсів за вибором, до яких належать 

спеціальні й факультативні курси) та розподіл годин для формування 

відповідного профілю навчання. Окрім того, значно розширює процес 

пізнання географічних особливостей, процесів, явищ, подій, – навчання 

географії на профільному рівні та вивчення предмету під час опанування 

курсів за вибором або розкриття змісту окремих навчальних тем на 

профільному рівні, як під час опанування змісту географії, так й інших 

навчальних предметів, що, у свою чергу, передбачає готовність суб’єктів 

освітньої діяльності до географоцентричного навчання на профільному       

рівні. 

В основі Типових освітніх програм [270, 277, 278, 279], навчальних 

програм [272, 275, 281] перебуває ідея реалізації компетентнісно 

орієнтованого навчання, спрямованого на формування ключових, 

загальнопредметних, предметної географічної компетентностей учнів. 
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Навчальними програмами з географії [272, 275, 281] передбачено, що, 

по завершенні опанування шкільного курсу географії в складі природничих 

наук або як самостійного навчального предмету, випускники школи 

матимуть сформований пізнавальний інтерес, розвинуті інтелектуальні та 

творчі здібності, зможуть провадити самостійну навчальну діяльність, 

послуговуючись процесом пошуку та обробки географічної інформації, 

набуватимуть геоінформаційної компетентності, чому значною мірою сприяє 

навчання географії на профільному рівні. 

У преамбулі до навчальної програми географії профільного рівня [275] 

зазначено загальну мету такого навчального курсу: 

 формувати географічне мислення на засадах комплексного, 

компетентнісного, проблемного, інтегрованого підходів; 

 удосконалити уявлення учнів про географічну картину світу; 

 утверджувати поняття про географію як конструктивну науку. 

На реалізацію означеної мети комплексно спрямовано завдання курсів 

географії профільного рівня: 

 розкрити роль географічних знань, значення географічних умінь і 

навичок у дорослому житті, ставлень і ціннісно-світоглядних установок –              

у вирішенні прагматичних питань, у т.ч. профорієнтаційного спрямування; 

 поглибити географічну освіту випускників середньої школи за 

допомогою вивчення глобальних проблем людства засобами географічної 

експертизи, спрямовану на формування глобальної компетентності; 

 узагальнити й систематизувати знання учнів змісту інших курсів 

географії на значно вищому теоретичному рівні, доповнивши інформацією 

щодо важливих географічних досліджень у просторово-часовому вимірі; 

 розвивати творче, критичне мислення, сприяючи формуванню 

географоцентричного світобачення; 

 формувати предметну географічну компетентність у сукупності її 

когнітивного (знаннєвого), діяльнісного, особистісно-мотиваційного 

(ціннісно-світоглядного) компонентів; 
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 вільно орієнтуватися та послуговуватися тематичними 

географічними картами для виконання навчальних і практичних завдань, у 

тому числі за допомогою ГІС; 

 формувати вміння послуговуватися порівняльними методами 

статистично-математичного аналізу, текстово-графічного представлення 

результатів у процесі географічного конструювання;  

 формувати комплексне уявлення про територіальну організацію 

господарства, населення окремих регіонів і держав світу, системний характер 

світового господарства, сутність і функцію міжнародного поділу праці; 

 формувати уявлення про різноманітність природи, ознайомивши з 

принципами і світовим досвідом раціонального природокористування, 

охорони навколишнього середовища та позитивного перетворення природи; 

 розвивати економічне мислення учнів, яке передбачає розуміння 

сутності економічних проблем людства, процесів, що відбуваються в 

сучасному світі та значення ролі людини в ньому; 

 навчати опрацьовувати різні джерела інформації, самостійно 

здобувати географічні знання засобами формальної, неформальної, 

інформальної освіти; 

 формувати географо-еколого-економічну культуру інтегрованого 

бачення та розв’язання навчальних проблем, виконання практичних завдань; 

 виховувати в учнів особистісні риси громадянина України, 

загальнолюдську духовну ціннісну орієнтацію сприймати ідеї гуманізму, 

демократизму, патріотизму, взаєморозуміння між народами, утверджувати 

ідеї демократії, добра та справедливості;  

 виховувати культуру праці, ділового спілкування, толерантно-

коректного послуговування здобутими знаннями, набутими уміннями, 

навичками, ціннісно-світоглядними установками та переконаннями з 

географії протягом життя. 

Організаційною особливістю програми навчання географії на 

профільному рівні [275] є її рамковий характер. У такий спосіб учителі 
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можуть творчо підходити до реалізації її змісту, добирати об’єкти для 

вивчення та включати до змісту приклади зі свого регіону (області, міста, 

об’єднаної територіальної громади); із урахуванням рівня підготовки учнів, 

їхніх інтересів і нахилів, НМЗ, варіювати кількість годин та використовувати 

резервні години на проведення різних типів уроків, у т.ч. корекції, контролю, 

систематизації й узагальнення знань.  

З метою реалізації цілей навчання географії на профільному рівні у 

НУШ варто, в організаційно-змістовому плані, забезпечити рівний доступ 

учнівської молоді до здобуття якісної загальноосвітньої профільної, 

початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти протягом усього 

життя та виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного 

зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 

Доцільною, у досягненні мети та реалізації завдань, на нашу думку, є 

пропедевтика профілізації в базовій (і навіть початковій) школі та навчання 

географії на профільному рівні в основній (базовій) та старшій (профільній) 

школі, за дотримання принципів профільного навчання [63]: 

 фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, 

потребами, уподобаннями, здібностями, нахилами); 

 варіативності й альтернативності (структури, змісту, освітніх 

програм, календарно-тематичного планування, НМЗ, засобів навчання); 

 наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою та 

профільним навчанням, професійною підготовкою); 

 гнучкості (змісту, форм організації профільного навчання; 

забезпечення можливості зміни профілю); 

 діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей 

учнів з метою своєчасної та свідомої орієнтації їх на профіль навчання); 

 науковості та доступності (реалізація змісту навчання на значно 

вищому теоретичному рівні за допомогою методів наукового пізнання світу, 

просторово-часових закономірностей в географії, відповідно до вікових 

особливостей учнів); 
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 соціальної адаптованості (рівний доступ до якісної освіти); 

 інтеграції (змісту й технологій суміжних навчальних предметів); 

 системної послідовності та зв’язку з життям (об’єктивні зв’язки між 

наукою і виробництвом, теорією й практикою); 

 свідомої активності (компетентнісно орієнтоване, діяльнісне, 

диференційоване, проблемне навчання); 

 наочності (використання реальних і віртуальних географічних 

об’єктів навчального призначення); 

 прагматичності (прикладна спрямованість змісту географії). 

З огляду на те, що вивчення географії на профільному рівні передбачає: 

висвітлення навчального матеріалу на значно вищому теоретичному рівні; 

використання інтегрованого, гуманістично-, географічно-, компетентнісно 

орієнтованого підходів у навчанні; опанування понять, законів, теорій; 

використання інноваційних технологій навчання; організацію дослідницької, 

проектної діяльності, профільної навчальної практики учнів, це зумовлює 

перегляд підходів до побудови географоцентричного змісту, компетентнісно 

орієнтованого дидактичного забезпечення, комплексного методичного 

супроводу процесу навчання географії в ЗЗСО (у т.ч. під кутом зору 

наскрізних змістових ліній).  

Актуальним, у контексті зазначеного, є виокремлення в навчальних 

програмах (згідно з Концепцією «Нова українська школа» [144]) чотирьох 

наскрізних змістових ліній (екологічна безпека й сталий розвиток; 

громадянська відповідальність; здоров’я та безпека; підприємливість і 

фінансова грамотність), які в Типових освітніх програмах розглядаються як 

соціально значимі надпредметні теми, що допомагають: 

 розвивати комплексне географічне світобачення, узагальнюючи та 

роблячи умовиводи у контексті антропологічної та географоцентричної 

парадигм; 

 формувати в учнів уявлення про суспільство в цілому, толерантне 

ставлення до оточення, самоідентифікацію в соціумі; 



98 
 

 

 розглядати будь-яку навчальну (у майбутньому – життєвої) проблеми 

комплексно (одночасно під кутом зору екологічної безпеки й сталого 

розвитку; громадянської відповідальності; здоров’я та безпековості; 

підприємливості та фінансової грамотності); 

 критично оцінювати факти, ситуації, події, процеси, явища, 

аргументовано обстоюючи власну думку та застосовуючи набуті знання на 

практиці; 

 реалізовувати дослідницьку діяльність, географічне моделювання, 

порівнюючи об’єкти, зіставляючи факти;  

 застосовувати емоційний інтелект тощо 144. 

У такий спосіб, тенденційними змінами процесу навчання географії 

учнів 10–11-х класів на профільному рівні в ЗЗСО, на сучасному етапі 

розвитку освіти, організаційного вектору є: нова структура школи, нова 

організація освітнього процесу, нова побудова середовища життєтворчості; 

інформаційного – оновлення змісту навчання, конструювання змісту 

науково-методичного знання, реалізація наскрізних змістових ліній 

(екологічна безпеки й сталий розвиток, громадянська відповідальність, 

здоров’я та безпека, підприємливість і фінансова грамотність); 

методичного  реалізація компетентнісно орієнтованого навчання на засадах 

дитино(людино) та географічного центризму, інтеграції, профілізації, рівного 

доступу до якісної освіти, практичної та професійної значущості набутих 

знань, умінь, навичок, ставлень, ціннісно-світоглядних установок, – для 

здобувачів освіти. 

Дидактичною особливістю навчання географії учнів на профільному 

рівні у НУШ є реалізація їдей дитиноцентризму, компетентнісного підходу в 

навчанні, який, на відміну від предметно орієнтованого, передбачає 

інтеграцію змісту природничих та інших навчальних предметів на основі 

соціально й особистісно значущих цілей, що втілюються в сучасній освіті в 

наскрізні змістові лінії, коротка характеристика яких, у контексті 

особливостей профільного навчання в середовищі життєтворчості НУШ, 
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подана в табличному зображенні (таблиця 1.1) за допомогою імплементації 

ідей географічного центризму, методичних засад організації К-взаємодії 

учасників освітнього процесу засобами проектування колективної діяльності, 

конструювання просторових моделей, структурування змісту. 

 

Таблиця 1.1  Характеристика наскрізних змістових ліній навчання 

географії на профільному рівні в НУШ 
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Коротка характеристика                                                                  

наскрізної змістової лінії 

1 2 3 
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Формування відповідального, екологічно свідомого 

громадянина, готового до активних дій у навколишньому 

середовищі, у контексті усвідомлення мінливості й 

швидкоплинності просторово-часових складових, важливості 

сталого розвитку для майбутнього. 

Наскрізна лінія реалізується за допомогою виконання 

логістичних завдань з моделювання lean- (міста, виробництва, 

пошти, магазина тощо), завдань з реальними даними про 

використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє формуванню критичного 

мислення. 

Можливі уроки у реальному і віртуальному просторі (кабінет, 

метеопост, екологічна стежина), логіпрактикуми. 
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Формування толерантного, відповідального члена суспільства, 

громади, родини, що розуміє принципи й механізми 

функціонування суспільства.  

Наскрізна лінія реалізується за допомогою виконання завдань 

К-спрямування, конструювання просторових моделей 

логістичного потоку, засобами колективної діяльності 

(дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти, логіпрактикуми 

тощо), яка поєднує учнів у процесі спільного виконання завдань. 

Вивчення географії має викликати в учнів якомога більше 

позитивних емоцій (емоційний інтелект), а зміст  бути 

спрямованим на виховання відповідальності, порядності, 

виваженості, старанності, послідовності, чесності; формування 

громадянської відповідальності. 

Реалізація змістової лінії можлива за використання завдань                

К-спрямування з обгрунтуванням своєї громадянської позиції. 
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Закінчення таблиці 1.1 

1 2 3 

3 

З
д

о
р

о
в
’я

 т
а 

б
ез

п
ек

а 

 

Формування емоційно стійкого члена суспільства, колективу, 

здатного вести здоровий спосіб життя, формувати навколо себе 

безпечне життєве середовище.  

Наскрізна лінія реалізується за допомогою завдань                   

К-спрямування, активних вправ на відпрацювання навичок 

здорового способу життя (кулінарна географія, географія спорту, 

туристична логістика), безпечності поводження (дорожній рух, 

пожежна безпека, військова логістика, конфліктологія), lean-

логістики (демографічні процеси, інфологістика).  

Вирішення проблем, пов’язаних з пошуком оптимальних 

методів вирішення та виконання завдань, здебільшого практико 

орієнтованих, використання логіпрактикумів. 
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Формування фінансової грамотності засобами прикладної 

економіки, розвиток підприємницьких рис і лідерських ініціатив, 

здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями 

практичних аспектів фінансових питань (попит, пропозиція, 

інфляція, заощадження, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування, рента тощо), бізнес логістики. 

Наскрізна лінія реалізується за допомогою розв’язування 

практичних завдань з планування господарської діяльності, lean-

будівництва та реальної оцінки власних можливостей, складання 

сімейного бюджету, визначення логістичних видатків, 

конструювання просторових моделей логістичного потоку, 

формування економного ставлення до природних ресурсів. 

Можлива реалізація проектної діяльності за напрямом 

екопакування засобами логіпрактикуму. 
 

 

Змістова лінія «Екологічна безпека й сталий розвиток» реалізується на 

уроках географії за допомогою завдань з ощадливої логістики, сталого 

розвитку країни. Такі приклади надає матеріал про раціональне й ощадне 

природокористування тощо. 

Результатом реалізації цієї змістової лінії є не лише обізнаність учнів із 

екологічними проблемами, усвідомлення ними можливості розв’язування 

цих проблем як прикладними засобами, так і теоретичними – природничих 

наук тощо, а й формування екологічної, глобальної компетентності. За таких 

умов, учні вчаться цінувати природні ресурси, від яких залежить їхнє 

здоров’я,   добробут,   сталий   розвиток  країни;  усвідомлюють  необхідність 
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збереження чистоти довкілля; беруть участь у відповідних заходах; 

екологічно виважено поводяться в довкіллі. 

Доцільним, з метою реалізації змістової лінії «Екологічна безпека й 

сталий розвиток» у процесі навчання географії на профільному рівні учнів 

10–11-х класів є опанування змісту ощадливої (lean), екологічної логістики. 

Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» 

на уроках географії сприяє становленню учнів як свідомих громадян, 

патріотів України, членів соціуму, громади, колективу [144]. З метою 

опанування змісту цієї лінії учні вчаться працювати в команді та 

відповідально ставитись до колективних завдань (у т.ч. логіпрактикума), 

ретельно виконувати свою частину роботи; беруть активну участь у 

реалізації соціально значущих проектів, конструюванні логістичних потоків 

тощо. Результатами, що засвідчують продуктивність реалізації наскрізної 

змістової лінії «Громадянська відповідальність», є усвідомлення учнями 

відповідальності за результати навчання, у подальшому – за результати 

роботи, громадянську позицію, прийняті рішення, які можуть у майбутньому 

вплинути на розвиток країни [146]. 

Доцільним, з метою реалізації змістової лінії «Громадянська 

відповідальність» у процесі навчання географії на профільному рівні учнів 

10–11-х класів є опанування змісту міської логістики, інфологістики, 

логістики в географії; набуття навичок з логістичного конструювання 

логістики вступу (до ЗВО), логістики сімейного життя тощо. 

Змістова лінія «Здоров’я та безпека» стосується завдань на 

відпрацювання навичок здорового способу життя (кулінарна географія, 

географія спорту, туристична логістика), безпечності поводження (дорожній 

рух, пожежна безпека, військова логістика, конфліктологія), lean-логістики 

(демографічні процеси, інфологістика).  

Унаслідок реалізації цієї змістової лінії учень дотримується правил 

безпечної поведінки в навчальному кабінеті, побуті й довкіллі; усвідомлює 

залежність  здоров’я  від  чистоти  навколишнього середовища; дотримується 
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здорового способу життя [144]. 

Доцільним, з метою реалізації змістової лінії «Здоров’я та безпека» у 

процесі навчання географії на профільному рівні учнів 10–11-х класів є 

набуття знань з логістики туризму, логістики самореалізації, логістичних 

послуг і операцій щодо безпечності та мінімізації ризиків для людини. 

Наскрізна змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» 

націлює учнів на мобілізацію знань, практичного досвіду і ціннісних 

установок у ситуаціях вибору й прийняття рішень за фінансово-економічним 

напрямом 146. У навчанні такі ситуації створюються під час планування 

самоосвітньої діяльності, групової навчальної й дослідницької роботи, 

виконання навчальних проектів і презентації їх результатів (продуктів), 

розв’язання ситуативних вправ та за допомогою розв’язування практичних 

завдань з планування господарської діяльності, lean-будівництва та реальної 

оцінки власних підприємницьких, логістичних можливостей. 

Доцільним, з метою реалізації змістової лінії «Підприємливість і 

фінансова грамотність» у процесі навчання географії на профільному рівні 

учнів 1011-х класів є опанування змісту прикладної бізнес-логістики та 

набуття знань з питань логістики запасів; закупівельної, розподільчої, 

збувальної, транспортної, митної, складської, комплексної логістики; 

практичних навичків з моделювання споживчої привабливості, родинного 

бюджету тощо. 

Реалізація наскрізних змістових ліній НУШ потребує посилення уваги 

вчителів географії до організації процесу навчання на профільному рівні, 

зокрема щодо:  

 використання інтеграторів змісту освіти (універсальні поняття, 

фундаментальні теорії) у побудові інтегрованих завдань (запитань) під кутом 

зору чотирьох тематичних позицій (громадянська відповідальність, 

фінансова грамотність, екологічна безпековість і здоров’язбереження);  

 структурування інтегрованого змісту тематичних курсів (елективних, 

за вибором учнів тощо); 
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 використання вправ на розвиток критичного мислення учнів із 

обґрунтуванням своєї громадянської позиції як члена колективу (класу, 

школи, родини, громади, держави); 

 моделювання навчальних завдань компетентнісно орієнтованого 

спрямування засобами реалізації наскрізних чотирьох змістових ліній з 

проекцією на здобуття високих результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів у сукупності знаннєвого, діяльнісного, ціннісного 

компонентів тощо 386. 

З огляду на це, освітній процес із географії, відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа» [144], спрямовується на формування в 

учнів ключових компетентностей (спілкування державною, іноземними 

мовами, математична грамотність, компетентності у природничих науках і 

технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися 

впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, 

загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове життя) та 

втілюються в результати здобуття освіти (знання, уміння, ставлення), що 

особливо актуалізується на сучасному етапі розвитку освіти і становить 

концептуальну основу організації процесу навчання географії учнів 10–11-х 

класів на профільному рівні,  зміст компонентів («уміння», «ставлення», 

«навчальні ресурси») ключових компетентностей, здобутих у процесі 

опанування змісту географії, які втілились у результати здобуття загальної 

середньої освіти, подано в таблиці 1.2. 

Такі ключові компетентності, як спілкування державною мовою, 

уміння вчитися впродовж життя, компетентності у природничих науках і 

технологіях, ініціативність й підприємливість, екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя, інформаційно-цифрова, соціальна та громадянська 

компетентності 144, 146, більшою мірою, ніж інші, можуть формуватися 

відразу засобами всіх навчальних предметів, форм позанавчальної діяльності, 

на що і спрямовані наскрізні змістові лінії та оновлений географоцентричний 

зміст навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні.                     
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У цьому контексті, уміння самостійно набувати знання є невід’ємною 

складовою компетентнісно орієнтованого навчання, спрямованого на 

формування ключових, загальнопредметних, предметної географічної 

компетентності здобувачів освіти в ЗЗСО. 
 

Таблиця 1.2  Зміст компонентів ключових компетентностей                       

(за результатами здобуття загальної середньої освіти у процесі навчання 

географії на профільному рівні) 
 

 

№ 

з∕п 

Ключові 

компетен-

тності 
Зміст компонентів результатів здобуття освіти 

1 2 3 

1 
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Уміння: читати, розпізнавати тексти; ставити запитання, 

міркувати, грамотно відповідати, робити висновки на основі 

інформації, поданої у різних формах (текстовій, графічній, 

картографічній); ідентифікувати, розуміти, пояснювати, 

грамотно послуговуватися (усно, письмово) українською 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати 

думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; 

уникати невнормованих іншомовних запозичень у 

спілкуванні; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості грамотного, коректного 

послуговування українською мовою.  

Навчальні ресурси: тексти, глосарій, географічні карти,    

Е-збірники. 

2 
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Уміння: ідентифікувати, розуміти зміст текстів; читати, 

розуміти слова, тексти, комп’ютерні програми; здійснювати 

спілкування відповідно до поставлених завдань; 

використовувати невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: ефективно взаємодіяти (усно, письмово, за 

допомогою засобів електронного спілкування) з іншими, 

ефективно користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов; адекватно 

використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб 

усвідомленого оволодіння іноземними мовами. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, Е-збірники, 

ГІС, довідкова література, мультимедійні засоби, 

комп’ютерні програми, адаптовані іншомовні тексти та 

посилання. 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 

3 
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Уміння: розв’язувати навчальні задачі; будувати 

найпростіші моделі об’єктів, процесів, явищ; інтерпретувати 

результати, прогнозувати в контексті практичних, 

логістичних задач; використовувати математичні методи, 

формули, гіпотези у життєвих ситуаціях; оперувати 

текстовою та числовою інформацією; встановлювати 

співвідношення між реальними об’єктами навколишньої 

дійсності, визначати відстані, координати. 

Ставлення: усвідомлення значення математичних 

навичків для повноцінного життя в сучасному суспільстві. 

Навчальні ресурси: математичні задачі, формули, моделі, 

алгоритми, логіпрактикуми. 
 

4 
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Уміння: досліджувати природні явища, процеси; 

розпізнавати проблеми, що виникають у природі; 

послуговуватися технічними, технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук, 

географоцентричності, сучасних ІКТ у житті людини; 

моделювання наслідків упливу природних процесів, явищ і 

технологічних катастроф на навколишнє середовище, 

людей; lean-поведінка. 

Навчальні ресурси: моделі, графіки, діаграми, схеми, 

конструювання просторових моделей логістичних потоків.  
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Уміння: використовувати інформаційно-комунікаційні, 

інформаційно-комунікативні технології, програмні засоби у 

виконанні завдань; знаходити, структурувати інформацію; 

діяти за алгоритмом, складати їх; використовувати різні 

знакові системи; оцінювати достовірність інформації. 

Ставлення: критичне осмислення джерел інформації; 

усвідомлення важливості інформаційних, комп’ютерних  

технологій та вільне послуговування ними. 

Навчальні ресурси: ІКТ, ППЗ, ЕЗНП, ГІС, освітні 

інтернет-сервіси та ресурси, офісні програми, Е-збірники. 

6 
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Уміння: визначати мету, організовувати, планувати свою 

навчальну діяльність; аналізувати, корегувати результати 

своєї навчальної діяльності; доводити правильність 

власного судження, визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб, 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності; 

розуміння важливості вчитися впродовж життя. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії, логістика саморозвитку. 
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  Закінчення таблиці 1.2 
1 2 3 
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Уміння: виявляти ініціативність; аналізувати, 

прогнозувати, моделювати, конструювати, проектувати, 

ухвалювати оптимальні рішення на засадах раціональності, 

практичності; аргументувати, захищати свою позицію. 

Ставлення: усвідомлення значення ініціативності, 

підприємливості у процесі самореалізації; фінансова 

грамотність. 

Навчальні ресурси: задачі прикладної економіки, 

завдання підприємницького змісту, логіпрактикуми, банки 

запитань К-спрямування, lean-конструювання ефективних 

просторових моделей логістичного потоку. 
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Уміння: толерантно співіснувати в соціумі, слухаючи і 

чуючи інших; ухвалювати аргументовані рішення; 

висловлювати власну думку; співпрацювати в команді; мати 

чітку громадянську позицію.  

Ставлення: соціальна активність; рівне ставлення до 

інших; повага до прав людини, громадянська позиція. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту,                     

К-спрямування, моделювання lean (міста, виробництва, 

магазина, пошти тощо). 
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Уміння: грамотно, етично спілкуватися та представляти 

результати своєї праці.  

Ставлення: усвідомлення значення мистецтва в житті та 

мотиваційно-світоглядній складовій процесу навчання, 

культурологічного аспекту природи в життєствердженні 

людини; культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві. 

Навчальні ресурси: твори мистецтва, культурологічна 

складова географії, модель К-взаємодії. 
 

10 
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Уміння: грамотно застосовувати знання екологічної 

логістики на практиці; вести здоровий спосіб життя. 

Ставлення: усвідомлення значення здорового способу 

життя для людини та суспільства; формування навколо себе 

безпечного життєвого середовища. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти; задачі 

екологічного змісту; завдання К-спрямування; активні 

вправи на відпрацювання навичок здорового способу життя, 

lean-логістики (демографічні процеси, інфологістика).  
 

 
 Отже, навчання на профільному рівні як різновид диференційованого 

навчання передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, 
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створення умов для навчання учнів 10–11-х класів, відповідно до їхнього 

професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, 

змісті, структурі (базові предмети, профільні предмети, спеціальні курси, 

елективні курси, вибірково-обов’язкові предмети, факультативні курси, 

курси за вибором) та процесу організації навчання географії. 

Окремого акценту, з огляду на все зазначене, набуває формування                

(з урахуванням психолого-педагогічних особливостей структури науково-

методичного знання з географії) предметної географічної компетентності 

випускника НУШ  відповідального громадянина своєї держави. 

Раціональною, на нашу думку, є організація такого процесу навчання, 

який розпочинається з 6–9-го класів (пропедевтичні курси) та триває в             

10–11(12)-х класах (навчання географії на профільному рівні). 

Означеному сприяє така організація освітнього процесу з географії, яка 

спрямована на задоволення пізнавальних потреб основних здобувачів освіти 

у ЗЗСО  учнів та реалізацію завдання географічної освіти  формування 

їхньої предметної географічної компетентності на підгрунті ключових, 

загальнопредметних компетентностей, які покликано формувати в учнів             

10–11-х класів засобами навчальних предметів та позанавчальної діяльності. 

Формуванню системних географічних знань і предметної географічної 

компетентності в учнів 10–11-х класів сприяє така організація освітнього 

процесу в ЗЗСО, яка спрямована на задоволення потреб здобувачів освіти − 

учнів, а це, у свою чергу, зумовлює нові вимоги до сучасного вчителя 

географії, щодо рівня мотиваційної та організаційної готовності; методичної 

грамотності; інформаційно-цифрової обізнаності; професійної й дидактико-

педагогічної підготовки – у контексті географоцентричного, компетентнісно 

орієнтованого навчання географії на профільному рівні 386. 

Отже, в основі перерахованих організаційно-методичних аспектів 

освітньої діяльності з географії на профільному рівні перебувають 

розгорнута аналітико-синтетична діяльність суб’єкта, прогностична 

спрямованість навчального процесу з географії, інтуїтивний пошук 
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розв’язання проблем із подальшою вербалізацією всіх розумових процесів, 

що уможливлюється за таких умов: 

− застосування критеріїв відповідності, пріоритетності, достатності в 

доборі змісту шкільної географічної освіти; 

− оптимізація змісту навчання географії в школі з урахуванням 

сучасних тенденцій оновлення змістово-інформаційної складової освітнього 

процесу; 

− проектування змісту навчання географії в старшій школі у 

сукупності процесів структурування змісту навчального предмета географії 

та  конструювання  змісту  науково-методичного  знання  щодо  просторово-  

часових закономірностей в географії; 

− моделювання компетентнісно орієнтованої діяльності вчителя та 

учнів у методичній системі навчання ЛГЦС; 

− структурування географоцентричного змісту навчання географії у 

змістовій єдності його складових; 

− використання, конструювання НМЗ, тематичних НМКс і НМКт 

(географоцентричного, логістичного спрямування) та їх складових; 

− розроблення технологій залучення вчителів до процесу 

реформування освітнього середовища в умовах профільної школи взагалі та з 

розроблення змісту НМЗ з навчання географії на профільному рівні зокрема; 

− збільшення кількості досліджень, у тому числі наукових, 

присвячених вивченню досвіду організації й розвитку системи підвищення 

кваліфікації вчителів географії для навчання учнів на профільному рівні; 

− використання сучасних засобів навчального призначення у розкритті 

змісту навчання географії на профільному рівні, освітніх інтернет-ресурсів у 

розробці електронного контенту НМЗ з предмету; 

− підвищення рівня методичної обізнаності вчителів у системі 

післядипломної освіти щодо навчання школярів географії на профільному 

рівні засобами формування предметно-фахових, психолого-педагогічних, 

компетентнісно орієнтованих знань. 
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Висновки до першого розділу 

 

 На основі вивчення наукових джерел, дослідження питання у 

філософській, історико-педагогічній, психолого-педагогічній науках, 

науково-методичній та спеціальній (фаховій) літературі, сучасній освітній 

практиці й узагальнення емпіричного досвіду, здійснено ретроспективний 

аналіз проблематики навчання географії в старшій школі на профільному 

рівні. З’ясовано, на основі ретроспективного аналізу оновлення змісту 

навчання географії в школі, шляхом вивчення нормативних документів, 

наукових і методичних праць із філософії освіти, психологічної теорії 

діяльності, педагогіки, дидактики, теорії та практики профільного, 

диференційованого, компетентнісно-, гуманістично-, географічно 

орієнтованого, комплексного, інтегрованого навчання, актуальність навчання 

географії на профільному рівні як один із ключових напрямів модернізації та 

удосконалення системи освіти України, зокрема у контексті вимог НУШ. 

 У процесі ретроспективного аналізу оновлення змісту навчання 

географії в школі обгрунтовано завдання навчання географії на профільному 

рівні, які полягають у створенні умов для: розвитку навчально-пізнавальних 

інтересів і майбутніх професійних уподобань учнів; здійснення психолого-

педагогічної діагностики з визначення готовності випускників до прийняття 

самостійних рішень, пов’язаних із професійним становленням; створення 

середовища життєтворчості для забезпечення всебічного розвитку учнів 

старших класів, формування дослідницьких умінь і навичок, їхньої творчої 

самостійності; осучаснення змісту навчального предмета в контексті вимог 

НУШ, антропологічної та географоцентричної парадигм, концепції «центр –

 периферія», принципу «від глобального до локального»; реалізації 

географоцентричного змісту; використання компетентнісного підходу в 

навчанні, орієнтованого на формування випускника ЗЗСО  з гуманістично 

спрямованою громадянською позицією, здатного успішно самореалізуватися 

в дорослому житті. 
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 З метою дослідження методичних засад навчання географії на 

профільному рівні, тенденцій оновлень змісту навчання географії на 

сучасному етапі розвитку освіти та аргументування педагогічних умов 

вивчення географії учнями 1011-х класів, розроблено й обгрунтовано 

структурно-логічну модель методологічних основ дослідження низки питань 

навчання географії на профільному рівні, методологічною основою                

якої є: концепти (концептуально-парадигмальний, змістово-теоретичний, 

процесуально-технологічний), компоненти (знаннєвий, діяльнісний, 

ціннісний), рівні навчальних досягнень (високий (продуктивний), достатній 

(репродуктивний-продуктивний), середній (репродуктивний), початковий 

(елементарний), моделі (педагогічні, конструкційна, структурна, 

організаційно-функціональна, структурно-організаційна), аспекти 

(теоретичні, прагматичні), гіпотези (дослідження), алгоритми 

(навчальної, пізнавальної діяльності), розроблення та експериментальна 

перевірка яких спрямовані на реалізацію мети, завдань навчання географії в 

старшій школі на профільному рівні. Організаційно-методичні аспекти цього 

процесу розглянуто в контексті вимог НУШ. 

Тенденції оновлення змісту навчання географії в школі на 

сучасному етапі розвитку освіти висвітлено на основі підпорядкованості 

ядер знань, використання наскірізних змістових ліній, змісту компонентів 

ключових компетентностей (за результатами здобуття загальної середньої 

освіти), згідно з Концепцією «Нова українська школа» та з урахуванням 

антропологічної та географоцентричної парадигм, підходів (комплексний, 

компетентнісний, диференційований, діяльнісний, інтегрований, 

особистісно орієнтований тощо), принципів (фуркації, варіативності, 

альтернативності, наступності, неперервності, гнучкості, науковості, 

доступності, системної послідовності та зв’язку з життям, 

природовідповідності, екологовідповідності, свідомої активності, 

соціальної адаптованості, діагностико-прогностичної реалізованості 

тощо) навчання на профільному рівні. 



111 
 

 

У контексті вимог НУШ, однією з тенденцій оновлення змісту 

навчання є реалізація наскрізних змістових ліній у змісті компетентнісно-, 

географічно орієнтованого навчання в школі, що, у свою чергу, потребує 

посилення уваги вчителів до організації процесу навчання на профільному 

рівні та передбачає: використання інтеграторів змісту освіти (універсальні 

поняття, фундаментальні теорії); проектування змісту навчання географії на 

профільному рівні з урахуванням психолого-педагогічних засад формування 

предметної географічної компетентності; розв’язання навчальних ситуацій з 

чотирьох тематичних позицій (екологічна безпека й сталий розвиток, 

громадянська відповідальність, здоров’я та безпека, підприємливість і 

фінансова грамотність); моделювання інтегрованих завдань (запитань 

логістичного, К-спрямування); використання вправ на розвиток критичного 

мислення учнів із обґрунтуванням своєї громадянської позиції як члена 

колективу (класу, школи, родини, громади, держави); конструювання змісту 

науково-методичного знання з географії; формування компетентного 

випускника за допомогою реалізації змісту компонентів ключових 

компетентностей (спілкування державною (і рідною – у разі відмінності) 

мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, 

основні компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-

цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і 

підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність і 

самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя), 

загальнопредметних (розумові дії та операції з текстовою, графічною, 

цифровою інформацією тощо) і предметної географічної компетентності               

(у сукупності її складових: знання, уміння, ставлення, навички, оцінно-

ціннісно-мотиваційні орієнтації тощо), глобальної компетентності (розуміння 

глобалістичних, логістичних процесів тощо) засобами моделювання, 

проектування компетентнісно-, гуманістично орієнтованого навчання 

географії та реалізації географоцентричного змісту навчання учнів 1011-х 

класів на профільному рівні в методичній системі ЛГЦС в умовах НУШ.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ  

В 1011-х КЛАСАХ  ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Важливим завданням сучасності є надання якісних освітніх послуг та 

можливостей учням обирати для навчання, зокрема в НУШ, той ЗЗСО, після 

закінчення якого вони матимуть не лише сформовані компетентності, 

необхідні для успішного складання ЗНО з географії, вступу до ЗВО на 

природничо-географічні спеціальності, а й мотивацію щодо активної 

професійної самореалізації у дорослому житті, послуговуючись набутими 

знаннями з географії інтегрованого, практико- та компетентнісно 

орієнтованого змісту. 

Головна мета сучасної школи  допомогти учням зорієнтуватися в 

суспільстві; свідомо зайняти відповідну соціальну й громадянську позиції; 

підвищити рівень духовної та культури спілкування, практичної діяльності; 

формувати соціально зрілу, компетентну, працелюбну, творчу особистість. 

З огляду на це та з метою задоволення освітніх запитів здобувачів 

освіти в ЗЗСО  майбутніх випускників, раціональною сьогодні є побудова в 

школі такого процесу навчання, який би вирізнявся системністю, 

наступністю, науковістю, практичною, професійною орієнтованістю та в 

цілому був би націленим на формування в учнів 1011-х класів предметної 

географічної компетентності. 

У такий спосіб організований процес навчання вирізняється 

ефективністю за умов комплексного, інтегрованого, діяльнісного, 

диференційованого та компетентнісного підходів до реалізації змісту з 

попереднім його проектуванням, структуруванням (із урахуванням 

психолого-педагогічних засад формування системи навчальних понять і 

специфіки конструювання змісту науково-методичного знання з географії) та 

подальшим моделюванням діяльності суб’єктів навчання географії на 

профільному рівні. 
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2.1. Структурування змісту навчання географії 
 

Спрямування цивілізаційного вектора України на інтеграцію до 

єдиного європейського освітнього простору вплинуло на модернізацію змісту 

освіти, що розпочалась із упровадження нових підходів до формування 

освітніх та навчальних програм компетентнісно, практико-, професійно 

орієнтованої та результативно-цільової спрямованості 483. 

У Концепції географічної освіти в основній школі [142] зазначається, 

що сучасна географічна освіта має оновлюватися, спираючись на результати 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Отже, оновлення 

шкільної географічної освіти можливе за умови врахування й застосування 

результатів систематизації та обґрунтування фундаментальних досліджень у 

галузі географії  однієї з наук, яка акумулює значні інтегративні 

можливості, відіграючи важливу роль у формуванні світогляду учнів на 

глобальному, регіональному й особистісному рівнях 24. 

Мета й завдання шкільної географічної освіти визначаються передусім 

потребами суспільства, однією з яких є формування цілісної, грамотної, 

компетентної, свідомої, всебічно розвиненої особистості учня, географічна 

культура якого формується в результаті пізнання навколишнього світу і себе 

в ньому та складається з таких компонентів, як географічні знання, уміння та 

навички; географічне бачення, мислення й ставлення; ціннісні установки та в 

цілому,  предметна географічна компетентність [41, 143]. 

Вивчення географії в ЗЗСО дає можливість формувати в учнів 

предметну географічну компетентність, цілісну наукову картину 

світобачення та адекватний їй образ світу, без чого важко адаптуватися в 

соціумі, до оточуючого середовища та самовизначитися, самореалізуватися, 

самоактуалізуватися у навколишньому світі 147. 

Важливим засобом організації процесу навчання на профільному рівні, 

в якому враховано вікові, психологічні особливості учнів, педагогічні умови 

його реалізації та закладено вимоги до змісту географії й структури науково- 

методичних знань, є навчальна програма. 
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Аналізуючи специфіку будови навчальних програм, слід зауважити, що 

існує чимало визначень «навчальна програма», які змінювались із часом. Так, 

у більш ранніх визначеннях (ХІХХХ ст.) в їхній основі було закладено 

пізнавальний досвід учнів, у пізніших (ХХХХІ ст.)  навчальну діяльність із 

комплексом ЗУН, на формування яких вона спрямована; у сучасних 

програмах, побудованих на принципах особистісно-компетентнісної 

парадигми,  вимоги до рівня підготовки учня, його соціалізації, практичної 

значущості навчального змісту. 

Аналіз літературних джерел [332, 333, 509, 524, 525] дає змогу 

констатувати, що на світовому рівні в галузі освіти розрізняють програми: 

 національної системи освіти (Франція, Швеція, Нова Зеландія); 

 регіональної системи освіти (окремі штати США, Австралії, Канади); 

 шкільні (навчальна програма окремої школи, розроблена спільно 

колективами педагогів, учнів та їхніх батьків); 

 конкретних навчальних предметів (у т.ч. з географії). 

Стосовно досвіду України, то можна вказати на наявність практики 

створення організаційно-функціональних програм на рівні держави 

(програма «Вчитель»), окремих адміністративно-територіальних одиниць 

(програми з комплексом затверджених заходів обласними державними 

адміністраціями), закладів освіти (експериментальні, авторські) тощо. 

Ретроспективний аналіз оновленого змісту навчання географії в ЗЗСО 

дозволяє констатувати, що питання класифікацій, змісту, принципів 

побудови, особливостей розроблення та структурування, специфіки оцінки 

навчальних програм розглядали: Д. Біддл, Н. Грейвз, В. Максаковський, 

Л. Панчешникова, Є. Плісецький, Ч. Сінгх та ін. [191, 226, 261]. 

Над розробленням змісту типових навчальних програм з географії 

(рівень стандарту та академічний рівень) в Україні в різні часи працювали: 

М. Бобровський, В. Бойко, Л. Булава, І. Вітенко, В. Гаврилюк, Й. Гілецький, 

Т. Гільберг, Р. Гладковський, Л. Даценко, Г. Довгань, Н. Забуга, 

Ф. Заставний, І. Ільницький, Д. Йосипів, Г. Карпюк, С. Кобернік, 
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Р. Коваленко, Г. Ковальчук, В. Ковтун, О. Козачук, В. Корнєєв, Л. Круглик, 

В. Кудирко, Л. Кухар, В. Лямічев, Т. Магалецька, Н. Муніч, О. Надтока, 

Т. Назаренко, Я. Олійник, Л. Паламарчук, В. Пестушко, Л. Покась, 

О. Приймак, В. Проценко, Т. Рихлик, Г. Романко, В. Сасихов, А. Сиротенко, 

О. Скуратович, О. Слюсар, В. Совенко, Т. Сокол, О. Стадник, Л. Тименко, 

О. Топузов, Г. Уварова, Т. Уманська, І. Фастов, Б. Чернов, Б. Яценко та ін. 

[63, 210, 272, 281, 386, 483, 484, 523]. 

Зміст навчальних програм із географії для профільних класів 

розробляли: В. Безуглий, Т. Гільберг, В. Загородній, С. Кобернік, 

Р. Коваленко, Г. Ковальчук, В. Ковтун, Л. Мелько, Л. Паламарчук, 

В. Пестушко, Л. Покась, І. Харенко та ін. [63, 210, 275, 281, 484]. 

До розроблення змісту навчальних програм експериментального 

інтегрованого курсу «Природничі науки» у контексті вимог НУШ 

долучилися: Л. Булава, М. Буняк, В. Бухтіяров, О. Григорович, О. Гринюк, 

К. Гуз, І. Дьоміна, В. Задояний, Т. Засєкіна, В. Ільченко, О. Ільченко, 

В. Коваленко, О. Козленко, С. Костик, А. Ляшенко, Д. Шабанов та ін. [281]. 

Процес розроблення навчальної програми передбачає послідовність 

видів діяльності та єдності змістових складових її структури, зокрема: 

 аналіз системи освіти; 

 окреслення парадигми, основних понять, які визначають структуру 

програми у концептуальній єдності з довгостроковими цілями та завданнями 

галузі освіти; 

 відображення особливостей процесу та одиниць навчання, що 

передбачає розкриття: специфіки подання навчального матеріалу; організації 

пізнавальної діяльності, із розкриттям її видів, методів навчання; критеріїв та 

оцінки успішності засвоєння матеріалу; проекції на очікувані (загальні, 

конкретні) результати навчання 210.  

Структура навчальної програми з географії містить: 

 опис структури, необхідної для створення логічної послідовності 

курсу географії; 
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 довгострокові цілі навчання; 

 загальні навчальні задачі, сформульовані у вигляді: знань, понять, 

принципів (знаннєвий компонент); навичок (пізнавальних, психомоторних, 

соціальних) та умінь (діяльнісний компонент); ставлень і ціннісних 

орієнтацій (соціальних норм поведінки, особистої дисципліни, особистих 

умовиводів) (мотиваційно-ціннісно-світоглядний компонент); 

 основні одиниці організації побудови подання навчального 

матеріалу, складені з урахуванням: змісту наукової географії; видів 

навчально-пізнавальної діяльності; траєкторії інтелектуального розвитку; 

прогностичних результатів навчання, сформульованих у загальних рисах; 

 можливі способи оцінювання діяльності учнів, які дають змогу 

аналізувати ефективність навчання за допомогою: практики на місцевості, 

логіпрактикумів, практичних робіт, індивідуальних і колективних завдань, 

проектування та конструювання, інших видів навчально-пізнавальної 

діяльності 210. 

В основу побудови та структурування змісту навчальних програм 

покладено принципи: фуркації, варіативності, альтернативності, 

цілісності, систематичності, наступності, безперервності, гнучкості, 

науковості, доступності, системної послідовності та зв’язку з життям, 

природовідповідності, екологовідповідності, інтеграції, комплексності, 

свідомої активності, соціальної адаптованості, логічного зв’язку теорії та 

практики, людино- та географічного центризму, «від глобального до 

локального», діагностико-прогностичної реалізованості тощо. 

Навчальна програма з географії  нормативний документ суворої 

звітності з переліку обов’язкової шкільної документації, у преамбулі до якої 

зазначено: «загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у 

формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки 

як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає 

життя людини» [210, с. 3]. 

В  основі  сучасних  навчальних  програм із географії 63, 210, 272, 275, 
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281, 386, 483 перебувають також вимоги до рівня підготовки учнів, згідно з 

якими, опанувавши зміст навчального матеріалу, учні набувають уміння, 

відпрацьовують навички, формують ставлення, вчаться: 

 розуміти (природу Землі, її географічної оболонки як природного та 

природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини та ін.); 

 називати (джерела географічної інформації, елементи карти, суттєві 

ознаки окремих понять, певні компоненти та ін.); 

 вказувати (на географічній карті об’єкти, межі, кордони, переваги та 

недоліки тощо); 

 класифікувати (джерела інформації, країни, біоценози, видові групи 

логістики та ін.); 

 розрізняти (істотні ознаки понять «фізична географія» та «суспільна 

географія», фізико-географічне, економіко-географічне, політико-

географічне положення держави тощо); 

 оперувати (географічним глосарієм, термінологією, фактами, 

номенклатурою тощо); 

 розуміти (причини й наслідки руху літосферних плит тощо); 

 добирати (географічну інформацію з різних джерел і визначати її 

користь для себе та ін.); 

 аналізувати (особливості змін на політичній карті світу, проблеми і 

шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою; природно-

ресурсний потенціал, аспекти раціонального природокористування; вплив 

екологічної ситуації на здоров’я людей тощо); 

 встановлювати (причинно-наслідкові зв’язки, підрядну супідрядність 

складових тощо); 

 визначати (протяжність території в градусах і кілометрах, місцевий 

та поясний час; атмосферний тиск, вологість повітря, лужність грунту та ін.); 

 наводити приклади (застосування знань на практиці; логістичних 

послуг, систем, операцій тощо); 
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 пояснювати (зміст понять, відмінність між поняттями, особливості 

складу та взаємодії компонентів природи у ландшафті, дію приладів і 

обладнання, якими користуються тощо); 

 виявляти (ставлення, ознаки, риси, тенденції, спільне та відмінне, 

закономірності поширення, фінансову грамотність та ін.); 

 показувати (приклади на географічній карті, місцевості тощо); 

 характеризувати (природничо-наукову картину світу, типи клімату, 

елементи погоди, типи ґрунтів, вплив людини на природу, галузі 

промисловості, логістичні сервіси і ланцюги тощо) 

 обґрунтовувати (межі застосування законів тощо); 

 досліджувати (проблему парникового ефекту тощо); 

 висловлювати судження (про необхідність знань про природу для 

суспільства і людини, умови сталого розвитку, щодо охорони та 

раціонального використання природних ресурсів та ін.); 

 описувати (відмінності наукового пізнання світу від релігійного та 

естетичного, вплив метеопоказників на самопочуття людей, географічні 

процеси й природні явища, розвиток ландшафтів, фізико- та економіко-

географічні положення країн, галузі промисловості тощо); 

 порівнювати (особливості будови Землі з іншими планетами 

Сонячної системи, водозабезпеченість України з країнами Європи і світу, 

туристичну привабливість Карпат із іншими регіонами країни, світу та ін.); 

 послуговуватися (ІКТ, ЕЗНП, ГІС, Е-збірниками з географії у 

навчальний і позанавчальний час, у формальній і неформальній освіті тощо); 

 опрацьовувати (самостійно додаткову літературу та ін.); 

 спостерігати (за природними процесами і явищами тощо); 

 передбачати (наслідки господарської діяльності людини, своїх дій у 

довкіллі, самореалізації за результатами вибору напряму профільного 

навчання та вибору професії тощо); 

 застосовувати (набуті знання методи та моделювання на практиці); 
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 усвідомлювати (вплив людської діяльності на довкілля, значення 

географічних знань у дорослому житті та виборі професії тощо); 

 складати (плани характеристик, структурно-логічні схеми, листи 

опорних сигналів, блок-модулі, структурно-логічні конспекти, 

використовуючи комбіновану структурно-логічну графіку, проблемно-

символічні сигнали тощо); 

 розробляти (навчальні проекти, плани, алгоритми тощо); 

 створювати (графіки, конспекти, моделі тощо); 

 користуватися (державною та іноземними мовами, різними 

джерелами інформації та техніками її обробки тощо); 

 узагальнювати (інформацію тощо); 

 аналізувати (факти, процеси, явища, причини, наслідки тощо); 

 виокремлювати (головне від другорядного, глобальне від 

локального, центральне від периферичного тощо); 

 порівнювати (структури, процеси, системи, ділянки,  у просторі та 

часі тощо); 

 конкретизувати (свою розповідь прикладами, умовиводи – доказами, 

спростування – фактами та ін.); 

 систематизувати (країни, ландшафти тощо); 

 являти (загальні закономірності природи, наслідки діяльності 

людини тощо); 

 робити висновки (про актуальність глобальних проблем) та ін. 

Доцільним, на нашу думку, у контексті вимог НУШ, є доповнення 

цього переліку в навчальних програмах 389, логістичними уміннями учнів: 

 конструювати (просторові моделі логістичних потоків тощо); 

 моделювати (запитання К-спрямування у ракурсі чотирьох 

наскрізних змістових ліній тощо); 

 являти (логістичні цикли, потоки, ланцюги); 

 проектувати (ощадливе виробництво) тощо. 



120 
 

 

Перелічені в сучасних навчальних програм із географії вимоги до рівня 

(початковий (елементарний), середній (репродуктивний), достатній 

(репродуктивно-продуктивний), високий (продуктивний) підготовки учнів 

узгоджуються з відповідними компонентами. Так, у сучасних навчальних 

програмах із географії [63, 210, 272, 275, 281, 483] очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності учнів подано в контексті                      

знаннєвого, діяльнісного (оцінного), ціннісного (світоглядного)            

компонентів (таблиця 2.1). 
 

Таблиця 2.1  Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 

з географії учнів 10–11-х класів 
 

 

№ 

з∕п 
Компоненти Очікувані результати 

1 Знаннєвий      

(ЗК) 

знає, розуміє, називає, класифікує, наводить 

приклади, уявляє, передбачає, пояснює 
 

2 Діяльнісний 

(ДК) 

застосовує, розвиває вміння, розрізняє (розпізнає), 

складає, порівнює, характеризує, застосовує, 

пояснює, досліджує, показує на карті, визначає, 

виявляє, встановлює, уміє, описує, спостерігає, 

розробляє, створює, опрацьовує, добирає 
 

3 Ціннісний  

(ЦК) 

усвідомлює, аналізує, оцінює, обгрунтовує, 

висловлює судження, виявляє ставлення, робить 

висновки 
 

 

Можливості вивчення географії на профільному рівні закладено в 

різних навчальних планах для 1011-х класів Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня [278, 279], за допомогою 

опанування експериментального інтегрованого курсу, профільного або 

окремого предмета, тематичного спецкурсу, факультативу (таблиця 2.2). 

Порівняльний аналіз відведених годин у навчальних планах на 

вивчення географії (і як самостійного навчального предмета, і в складі 

експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки») у 1011-х 

класах ЗЗСО, засвідчує їх незначну кількість, навіть на профільному рівні 

навчання 281. 
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Таблиця 2.2  Порівняльна таблиця кількості годин, відведених на 

вивчення географії в навчальних планах Типової освітньої програми 
 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень  

у класах 

10 клас 11 клас 

Навчальний план 

для 10 – 11 класів ЗЗСО 

(з експериментальними інтегрованими курсами) 
 

Природничі науки (експериментальний 

інтегрований курс) 
4 4 

Профільні предмети і  

спеціальні курси 
9 (7) 11 (9) 

Навчальний план 

для 10 – 11 класів ЗЗСО 

(із вивченням окремих предметів) 
 

 

Географія 
 

1,5 1 

Додаткові години
 
на профільні 

предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси 

та індивідуальні заняття 

8 (6) 

 

9 (7) 

 

Години (орієнтовні) навчального плану  

на вивчення профільних предметів 
 

 

Географія 5 5 

 

Опануванню географії (і як самостійного навчального предмета, і в 

складі експериментального інтегрованого курсу «Природничі науки») у 

такому годинному діапазоні покликані сприяти навчальні програми (рівня 

стандарту та профільного) для учнів ЗЗСО ІІІ ступеня, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 «Про надання 

грифу МОН навчальним програмам для учнів 1011 класів закладів загальної 

середньої освіти» [275, 281] (таблиця 2.3), перелік яких щороку оновлюється 

(мобільність), доповнюється (відкритість) та офіційно оприлюднюється 

(прозорість), зокрема за допомогою освітніх сервісів у всесвітній мережі 

Інтернет. 
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Таблиця 2.3  Перелік назв навчальних програм з географії для учнів 

ЗЗСО ІІІ ступеня 
 

 

№  

з /п 
Назва навчальної програми Рівень вивчення 

1 
 

Географія 
 

Рівень  

стандарту 

2 
 

Географія 
 

Профільний 

рівень 

3 

 

Природничі науки  

(чотири навчальні програми): 

проект 1  автори І. Дьоміна, В. Задояний,         

С. Костик; 

проект 2  авторський колектив під керівництвом 

Т. Засєкіної; 

проект 3  автори Д. Шабанов, О. Козленко; 

проект 4  авторський колектив під керівництвом 

В. Ільченко 
 

Рівень  

стандарту 

 

На сучасному етапі переходу до НУШ вивчення географії в 1011-х 

класах стає можливим за варіантами: 

 перший  завершення базової освіти (за програмою для ЗЗСО на 

рівні стандарту та академічному  10-й клас  52 год., 1,5 год на тиждень, 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016              

№ 826 «Про затвердження навчальних програм для 10  11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», 11-й клас  35 год, 1 год на тиждень 

(курси за вибором) [272]; 

 другий  вивчення географії на профільному рівні (350 год, по 5 год. 

на тиждень у 10-му («Географія: регіони та країни») та 11-му («Географічний 

простір Землі») класах, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для 

учнів 1011 класів закладів загальної середньої освіти») [275]; 

 третій  опанування експериментального інтегрованого курсу 

«Природничі науки» (4 год., за чотирма можливими програмами авторів: 

І. Дьоміної, В. Задояного, С. Костика; Т. Засєкіної; Д. Шабанова, 
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О. Козленка; В. Ільченко та ін.; згідно з наказами Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня») [279] та від 23.10.2017 

№ 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів                   

1011 класів закладів загальної середньої освіти» [281]. 

Так, у курсі «Географія: регіони та країни» 10-го класу за програмою 

для ЗЗСО на профільному рівні зміст навчання спрямовано на: 

 здобуття учнями знань про особливості населення й просторової 

організації господарської діяльності в регіонах світу та окремих                 

країнах; 

 формування вмінь орієнтуватися у світових і регіональних 

соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних процесах                 

(на рівні профілю у програмі курсу поглиблюється географічна й економіко-

соціальна освіта випускників ЗЗСО через вивчення глобальних, 

територіально-диференційованих, господарських, соціокультурних і 

соціоекологічних проблем); 

 розкриття ролі окремих держав і народів у світовій економіці й 

політиці, процесів економічної та політичної інтеграції країн і народів [275, 

281]. 

Структура навчальної програми 10-го класу на профільному рівні 

спрямована на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів, що 

відбуваються як у світі в цілому, так і в окремих субрегіонах, країнах, 

регіонах. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, котрі 

опановують курс «Географія: регіони та країни», у навчальній програмі 

подано покомпонентно (знаннєвий, діяльнісний, (оцінно) ціннісний 

компоненти). 

Практична складова курсу «Географія: регіони та країни» 10-го класу 

(профільний рівень) представлена тематичними дослідженнями та 

практичними роботами. 
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Завершується вивчення курсу на профільному рівні опрацюванням 

питань щодо проявів глобалізаційних викликів на території України, 

стратегічних цілей сталого (збалансованого) розвитку країни та її ролі в 

сучасному політичному та економічному просторі.  

Наведений у програмі перелік країн для вивчення є орієнтовним. 

Учителю географії надається право додавати до списку країн, для детального 

ознайомлення учнів, інші країни, які відповідають інтересам закладу освіти           

(з огляду на його можливі міжнародні зв’язки), а також пріоритетам 

зовнішньої політики України з урахуванням сучасної політико-економічної 

ситуації у світі. Окрім того, доцільним є розгляд актуальних питань 

районування, регіоналізації, децентралізації, географічного центризму, 

логістичних ланцюгів і сервісів тощо. 

У структурі навчальної програми «Географічний простір Землі» для  

11-х класів зроблено акцент на: розгляді основних тенденцій і 

закономірностей розвитку географічної оболонки, її структурної           

особливості  горизонтальній (широтній) зональності; законах еволюції, 

цілісності, колообігу речовин і енергії, ритмічності; глобальних проблемах 

людства, стратегіях, прогнозах [275, 281]. Окремий розділ програми 

присвячено вивченню топографії з основами геодезії, картографії, 

географічним інформаційним системам та дистанційному зондуванню Землі. 

Позитивною складовою змісту навчального курсу 11-го класу є 

наявність розділу, присвяченого вивченню політико-географічних 

особливостей, демографічної політики, показників суспільно-економічного 

розвитку саме України та своєї області, що ще раз підтверджує актуальність 

реалізації принципу «від глобального до локального» у процесі навчання та 

опанування змісту географії. 

Аналогічно програмі 10-го класу, очікувані результати навчально- 

пізнавальної діяльності учнів, які опановують курс «Географічний простір 

Землі», подано покомпонентно (знаннєвий, діяльнісний, (оцінно) ціннісний 

компоненти). 
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Практична складова навчального курсу «Географічний простір Землі» 

представлена тематичними дослідженнями та практичними роботами, яких у 

кількісному вимірі вдвічі більше від 10-го класу. 

Оскільки практична робота учнів як форма проведення занять із 

географії є невід’ємною складовою формування географічного мислення 

учнів, курс географії у старшій школі (1011-й класи) має чітко визначену 

прагматичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання практичних 

робіт, аналітичних завдань та досліджень, спрямованих на формування умінь 

і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації; 

розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних проблем; 

здійснення порівняльного аналізу; проведення міні-досліджень, дискусій, 

семінарів, експертиз, засідань «круглих столів», ділових ігор; створення 

презентацій; виконання творчих завдань, реалізацію індивідуальних і 

колективних проектів [275, 281, 386]. 

Цілі використання таких форм і прийомів навчання різні  від 

навчальної, стимулювально-мотиваційної, корекційно-коригувальної, 

розвивальної, виховної  до контролювальної тощо. Реалізовувати перелічені 

цілі, розкривати зміст навчання покликані також курси з інваріантної та 

варіативної складової у структурі навчальних планів ЗЗСО, зокрема: 

 курси за вибором (можуть обиратися не тільки згідно з профілем, а й 

за власним бажанням учнів, які бажають поглибити свої знання, наприклад, із 

географії, логістики; у такому разі ці курси можуть пропонуватися у формі 

навчальних модулів, інтегрованих курсів); 

 факультативні курси (навчальні курси, які не входять до основної 

сітки годин навчальних планів і можуть обиратися учнями; спрямовані вони 

як на додаткове та поглиблене вивчення певних предметів, так і на набуття 

знань із суміжних наукових галузей) [273].  

Різновидами курсів за вибором є спецкурси та елективні 

(короткотривалі) курси, які реалізуються як обов’язкові в інваріантній 

складовій  (елективні  курси),  так  і  завдяки  вибору  учнями  (спецкурси)  за 
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рахунок годин варіативної чи-то інваріантної складових навчальних планів 

ЗЗСО. 

Реалізувати години варіативної складової Базового навчального плану 

можна на вивчення учнями старших класів ЗЗСО курсів за вибором, 

факультативів, спецкурсів із географії за наявними навчальними програмами 

загального спрямування (таблиця 2.4) або за авторськими програмами, що 

розробив творчий учитель-практик та яким надано гриф Міністерства освіти і 

науки України щодо використання в навчальному процесі. 

 

Таблиця 2.4  Перелік навчальних програм курсів за вибором, 

факультативів, спецкурсів з географії для старших класів 
 

 

№ 

з∕п 

Назви навчальних програм курсів                     

за вибором, факультативів, спецкурсів з 

географії 

Клас Автори, упорядники 

1 2 3 4 

1 

Збірник навчальних програм курсів за 

вибором та факультативів «Географія»: 
5  11 Гільберг Т. 

Навчальна програма курсу за вибором 

«Політична географія» 
10 (11) 

Лешкевич В., 

Лешкевич А. 

Навчальна програма курсу за вибором 

«Україна і світовий ринок»  
10 (11) 

Бочко М., 

Гільберг Т. 

Навчальна програма курсу за вибором 

«Майбутнє мого краю у дзеркалі 

глобальних проблем»  

10 (11) 

Бочко М., 

Гільберг Т., 

Бочко І. 

Навчальна програма курсу за вибором 

«Країни Європи на політичній карті 

світу»  

10 (11) 

Кошовська Л., 

Лошатецька О., 

Петровська Л., 

Путінцова О.,                 

Федун І. 

2 
Навчальна програма курсу за вибором 

«Географія України» 
10 (11) 

Топузов О., 

Надтока О., 

Надтока В., 

Яценко В., 

Мартинюк Т., 

Криловець М. 

3 
Навчальна програма курсу за вибором 

«Природні ресурси України» 
10 (11) 

Сикорська Н., 

Козікова Н. 
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Закінчення таблиці 2.4 

1 2 3 4 

4 
Навчальна програма курсу за вибором 

«Політична географія» 
10 (11) 

Топузов О., 

Назаренко Т., 

Сорока М. 

5 

Навчальна програма курсу за вибором 

«Соціально-економічна географія 

України»  

10 (11) Круглик Л. 

6 
Навчальна програма курсу за вибором 

«Економіка природокористування»  
11 Кравчук О. 

7 
Навчальна програма курсу за вибором 

«Географія країн Європейського Союзу»  
11 Ісаєва Г. 

8 
Навчальна програма курсу за вибором 

«Географія туризму»  
10 (11) Петринка Л. 

9 
Навчальна програма курсу за вибором 

«Всесвітній спадок ЮНЕСКО»  
9  10 

Назаренко Т., 

Супричов О. 

10 
Навчальна програма курсу за вибором 

«Політична географія світу»  
9  10 Назаренко Т. 

11 
Навчальна програма «Основи 

геоінформаційних систем і технологій» 
10 

Даценко Л.,                 

Остроух В.  

12 
Навчальна програма для профільного 

навчання «Загальна географія»  
10  11 

Кобернік С.,          

Коваленко Р. 

13 
Навчальна програма факультативу 

«Юний географ-краєзнавець» 
6  11 Чобан Р. 

14 

Навчальна програма курсу за вибором 

регіонального змісту 

«Київщинознавство»  
1  11 

Довгань А.,           

Совенко В.,  

Гудима В.,              

Надтока О.,               

Яценко В. 

 

З метою розкриття змісту географії список перелічених програм курсів 

за вибором, спецкурсів, факультативів може доповнюватися навчальними 

програмами регіонального спрямування та тими, що пропонуються як 

елективні курси для підсилення окремих профілів, зокрема:  

 природничого  «Глобальна географія», «Lean-логістика в 

географії», «Геоморфологія», «Ландшафтознавство», «Геоекологія», 

«Краєзнавство», «Туристське краєзнавство», «Сумщинознавсто» та ін.,  
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 філологічного  «Країнознавство», «Літературна географія», 

«Поетична географія», «Географія культур світу» та ін.; 

 суспільно-гуманітарного  «Країнознавство»,  «Географія населення 

з основами демографії», «Політична географія», «Етногеографія» та ін.;  

 фізико-математичного й технологічного  «Конструктивна 

географія», «Географія транспорту», «Кулінарна географія», «Ощадлива 

логістика», «Географія текстилю» та ін.;  

 хіміко-біологічного та екологічного  «Геоекологія», «Взаємодія 

суспільства і природи», «Географія туризму», «Геохімія», «Екологічна 

логістика» та ін.;   

 медичного  «Медична географія», «Зелена аптека», «Географічна 

фармацевтика» тощо;  

 спортивного  «Рекреаційна географія», «Спортивна географія», 

«Туристське країнознавство», «Логістика подорожей» тощо [272, 281, 386]. 

У такий спосіб, у курсах за вибором, спецкурсах, факультативах, 

елективних курсах зміст географічної освіти конкретизується за допомогою 

використання: 

 наукових географічних знань;  

 загальних методів наукового пізнання;  

 системи наукового знання;  

 філософської інтерпретації наукового знання;  

 міжпредметних зв’язків географії з іншими науками [152],  

що в цілому спрямовано на формування предметної географічної 

компетентності, яка, відповідно до мети й завдань географічної освіти, 

визначається як здатність до: застосування на практиці набутих географічних 

знань, умінь і навичок, ціннісних установок та специфічного географічного 

мислення, сформованих на підґрунті здібностей і життєвого досвіду учнів, 

які необхідні для оптимальної діяльності в навколишньому середовищі та 

успішної самореалізації в соціумі; розв’язання життєвих завдань і проблем; 
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гуманістичного світосприйняття; професійного самовизначення; 

улаштування особистого життя; формування потреби в неперервній                

освіті [63]. 

Аналізуючи процес організації навчання на профільному рівні у НУШ 

та реалізації змісту географії в ЗЗСО, основоположними є  формування 

науково-практичних знань просторово-часових закономірностей в географії 

засобами наукових методів пізнання; ключових, загальнопредметних, 

предметної географічної компетентностей та інтегрованого світосприйняття 

за використання складових географічних знань: об’єктів, фактів, процесів, 

явищ, які вивчаються у ланцюгу «поняття  характеристики  приклади», що 

у свою чергу передбачає структурування змісту навчального предмета 

географії, відповідно до поняттєво-категоріальних блоків інформації: 

 поняття (об’єкти, процеси, явища тощо); 

 характеристики (ознаки, показники, параметри, властивості тощо); 

 приклади (факти, різновиди, варіанти тощо) 386. 

Отже, проектування змісту навчання географії на профільному рівні в 

ЗЗСО доцільно, на нашу думку, здійснювати за тематичними блоками 

ланцюгів: 

 поняття – характеристики – приклади (глосарійний блок); 

 факти – причини – наслідки (фактажний блок); 

 процеси – передумови – результати (процесуальний блок); 

 явища – закономірності – винятки (мотиваційний блок), 

як під час опанування курсу географії (загальна географія – географія 

материків та океанів – географія України – географія рідного краю –

географія світу – географія в світі – географія навколо нас) в урочний та 

позаурочний час, так і в процесі опанування змісту інших навчальних 

предметів (фізика, астрономія, хімія, біологія, екологія, економіка та ін.), 

логічним доповненням яких можуть бути елективні курси з рамковими 

навчальними програмами (як-от «Lean-логістика в географії», «Географія 

професій», «Прикладна географія» тощо), побудованих на засадах 
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компетентнісного (формування ключових, загальнопредметних, предметної 

географічної компетентностей), інтегрованого (поєднання змісту різних 

навчальних предметів, наскрізних тем, змістових блоків), наукових підходів 

(розкриття закономірностей та взаємозалежностей за допомогою наукових 

методів пізнання (перехід кількісних показників у якісні, єдності та боротьби 

протилежностей, заперечення заперечення), людино- та географічного 

центризму, спрямованого на формування в учнів цілісного світобачення, 

глобальної компетентності. 

У такий спосіб, удосконалення організації освітнього процесу з позиції 

компетентнісного підходу полягає у використанні вчителем, котрий навчає 

географії учнів на профільному рівні, оновленого змісту та осучасненої 

методики, із реалізацією на уроках географії форм, методів, прийомів 

навчання, технологій, які розвивають, передусім, пізнавальну, комунікативну 

й особистісну активність учнів 10–11-х класів, спрямовану на відпрацювання 

практичних аспектів набутих теоретичних знань, які вивчаються у ланцюгу 

«поняття  характеристики  приклади». Це, у свою чергу, передбачає 

проектування змісту навчання географії в старшій школі на основі 

структурування змісту навчального предмета географії засобами навчання 

критичному мисленню; диференційованого, інтегрованого, проблемного, 

діяльнісного, особистісно орієнтованого, компетентнісного, проектного, 

когнітивного навчання; конструювання змісту науково-методичного знання з 

географії як засобу формування географічної компетентності; використання 

інноваційних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій, ГІС, 

освітніх інтернет-сервісів, педагогічних програмних засобів (ППЗ), активних 

форм взаємодії суб’єктів освітньої діяльності в методичній системі навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС, із урахуванням вікових, психолого-

педагогічних особливостей, що в цілому впливають на ефективність 

формування в учнів старшої школи системи навчальних понять із географії, 

географічного світобачення, ключових, загальнопредметних, предметної 

географічної компетентностей. 
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2.2. Психолого-педагогічні засади формування системи 

навчальних понять з географії в учнів старшої школи 
 

Питання якісної шкільної географічної освіти є актуальним із часів 

виникнення географії як шкільного предмета до сьогодення, коли 

необхідною умовою є поліпшення якості шкільної географічної освіти, що, у 

свою чергу, передбачає здобування системних географічних знань                        

(на підставі вивчених понять, зрозумілих учням процесів, явищ, 

закономірностей тощо), формування практичних навичок і загалом 

предметної географічної компетентності в учнів. 

Завдяки врахуванню вікових та індивідуальних особливостей психіки 

учнів 10–11-х класів у побудові освітнього процесу вчителі добирають 

ефективні методи, прийоми, форми, технології, засоби навчання географії на 

профільному рівні, що створює умови для ефективного опанування учнями 

навчальних понять і географічної термінології, вивчення взаємозалежностей 

та закономірностей, установлення причинно-наслідкових зв’язків, 

формування предметної географічної компетентності. 

В основі організації такого освітнього процесу  знання вчителями 

вікової психології, психолого-педагогічних умов структурування змісту 

навчального предмета географії, психолого-педагогічних особливостей 

структури науково-методичного знання з географії, теорії та методики 

навчання, людино- та географічного центризму тощо [166, 290, 453, 471]. 

Урахування вікових особливостей психіки дитини в доборі методів, 

прийомів, технологій, форм, засобів навчання напряму впливає на 

результативність цього процесу на будь-якому його етапі, кожен із яких є 

логічним продовженням попереднього [173]. 

Аналіз наукової джерельної бази свідчить, що значний внесок у 

розвиток методики навчання географії зробили психолого-педагогічні 

дослідження з теорії навчання Д. Богоявленського [31], Л. Виготського [51, 

56], П. Гальперина [59, 60], Дж. Гілфорда [64], Є. Кабанової-Меллєр [121, 

122], Н. Менчинської [203], Н. Тализіної [345] та ін. [332, 352]. 
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Так, за переконанням Л. Виготського, розвивальне навчання й 

виховання ефективні лише тоді, коли вони здійснюються відповідно до 

вікових особливостей учнів та спрямовані на випереджальний розвиток [51]. 

Згідно з дослідженнями в галузі вікової психології [192, 289, 290, 292], 

у побудові освітнього процесу в школі у психолого-педагогічному контексті 

доцільно враховувати те, що всю діяльність організму регулює нервова 

система, підпорядкована корі великих півкуль головного мозку, 

функціонування якого залежить від анатомічно-фізіологічних, індивідуально-

вікових особливостей людини. Таким чином, відповідно до особливостей 

вікової психології, основним у становленні особистості учнів старших класів 

є відкриття власного світу, яке втілюється у формі переживання своєї 

індивідуальної цілісності та неповторності, цінності внутрішнього світу, 

розвитку самосвідомості [192]. 

На думку Е. Еріксона [106], юнацький вік будується навколо кризи 

особистісної ідентичності  почуття індивідуальної самототожності, єдності. 

У цей період індивід перебуває в процесі нормативної кризи самовизначення, 

обираючи з варіантів розвитку той єдиний, який може вважати своїм. Рівень 

його ідентичності тісно пов’язаний з індивідуально-особистісними рисами на 

основі самоаналізу, самооцінки якостей і здібностей. 

У цьому контексті актуалізуються погляди В. Андрущенка 6, 

В. Кременя 161, А. Маслоу 196 щодо врахування антропологічної 

парадигми –  людиноцентризму та гуманістично орієнтованих підходів у 

навчанні учнівської молоді, які ми поділяємо й дотримуємося в своєму 

дослідженні змісту й процесу навчанння географії на профільному рівні в 

ЗЗСО. 

Як підтвержують результати аналізу літератури з вікової психології 

290, 291, 345, власний педагогічний досвід та проведене дослідження, якщо 

у підлітковому віці самооцінка визначається зовнішніми показниками 

досягнень, то в 16 років у людини з’являються власні критерії значущості, 

коли школярі оцінюють себе з позиції внутрішньої шкали цінностей (учні 
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старших класів краще розуміють себе, ніж підлітки; настрій стає більш 

стійким і усвідомленим; самооцінка  вищою, ніж у підлітковому віці; 

зростає самоповага, виникає почуття власної гідності, відбувається 

стабілізація особистості). 

Однак, разом із усвідомленням своєї унікальності, у цей період виникає 

відчуття самотності, зростає потреба у спілкуванні, зіставленні себе з 

образом типового ровесника, усвідомлювати свою унікальність порівняно з 

іншими людьми. Учні старших класів, пізнаючи навколишній світ, 

занурюються у своє «Я», здійснюючи пошук відповіді на складні запитання 

життя: «Хто я?», «Для чого я живу?», «У чому сенс життя?», «На що це мені 

потрібно?», «Яка користь від цього?» тощо. У пошуках сенсу життя 

виробляється світогляд (система зрозумілих і стійких переконань), 

розширюється система цінностей, формується моральний стрижень [107]. 

У цьому контексті важливою є побудова процесу навчання географії на 

профільному рівні, що спрямований не лише на оволодіння учнями 

поняттями з географії, географічною номенклатурою, а й усвідомлення 

цінності для себе здобутих географічних знань, сформованих умінь і 

навичок. Тобто, доцільним, на нашу думку, в аспекті вивчення, наприклад, 

особливостей легкої промисловості (тема «Економіка України в 

міжнародному поділі праці» розділу IV «Суспільна географія держави (на 

прикладі України)» у курсі «Географічний простір Землі» (11-й клас) [275]),               

є розгляд питань: «Виробництво тканин у світі», «Країни  лідери текстилю», 

«Потужні текстильні виробництва України», «Використання бавовняних, 

вовняних, шовкових, лляних тканин у виробництві і побуті», «Що потрібно 

знати про тканини», «Безпечний текстиль», «Інновації та альтернативи 

галузі», «Біоволокно», «Професії текстильної галузі», «Заклади здобуття 

професійних навичок за галуззю знань» тощо. 

Говорячи про психолого-педагогічні аспекти навчання учнів географії в 

старшій школі, у контексті особливостей структури науково-методичних 

знань із географії, слід пам’ятати, що юнацька моральна свідомість 
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характеризується внутрішніми суперечностями, юнацьким максималізмом, 

категоричністю оцінок, демонстративним скепсисом, моральним 

релятивізмом [260]. Успішне самовизначення учнів старших класів 

передбачає спеціальний період, коли молоді люди отримують право 

придивитися до різних соціальних ролей, не віддаючи перевагу жодній з них. 

Найбільші труднощі юнацької рефлексії полягають у поєднанні близької й 

далекої часової перспективи. Так, відповідь на запитання «Хто я?» 

передбачає оцінку не тільки наявних рис, а й перспектив розвитку: «Ким я 

стану», «Що буде зі мною в майбутньому», «Яку професію я здобуду», «Яка 

від того користь» тощо [107]. 

У контексті розгляду вже згаданої теми «Економіка України в 

міжнародному поділі праці» (розділ IV «Суспільна географія держави (на 

прикладі України)» курсу «Географічний простір Землі» (11-й клас) [275]), 

доцільним, на нашу думку, буде розгляд питань: «Перспективи текстильної 

галузі в Україні», «Запитуваність професій галузі на ринку праці України» 

тощо. 

Окрім розгляду ціннісно-мотиваційних запитань у курсі географії, 

важливим є формування в учнів навчальних понять із урахуванням 

психолого-педагогічних умов навчання географії на профільному рівні, як 

основоположних у системі географічних «знань  умінь  ставлень», так і в 

контексті концепції «центр – периферія». З огляду на це, з метою ефективної 

організації та результативності навчання географії на профільному рівні 

учнів старшої школи, доцільним є дотримання системності у процесі 

формування предметної компетентності, основу якої становить засвоєння 

географічного поняттєво-категоріального апарату. 

Так, питання дидактико-методичних особливостей формування 

системи понять з географії в учнів школи розглядали: І. Варфоломєєва [43], 

Л. Вішнікіна [53], І. Діброва [94], В. Ільченко [117], Є. Кабанова-Меллєр 

[122], Г. Камерилова [126], С. Кобернік [134], В. Корнєєв [152], 

М. Криловець 163, Н. Муніч 474, 475, Т. Назаренко [216], О. Нехомяж 
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[221], Л. Покась [264], В. Самойленко [317], О. Топузов [356], П. Шищенко 

477, Н. Шулдик [481] та ін. 

Підвалинами для розвитку методики навчання є її філософські засади. 

У цьому плані актуальна думка В. Кременя, що особистість є носієм 

предметно-практичної діяльності й пізнання, тобто джерелом активних 

соціокультурних дій [162]. З огляду на зазначене, важливим є спрямування 

змісту навчання, системи навчальних понять з географії на формування в 

учнів старшої школи (відповідно до вікових психологічних особливостей) 

розуміння їх прикладного значення в дорослому житті, засвоєння яких 

сприятиме подальшій соціологізації особистості та застосуванню правил 

активних соціокультурних дій, адекватних цілям. 

В учнів 10–11-х класів у цей період становлення та розвитку 

формуються важливі особистісні якості: усвідомленість, самостійність, 

незалежність. Рефлексія власного життєвого шляху, прагнення до 

самореалізації сприяє появі нових соціальних потреб, а новоутворенням 

цього віку є самовизначення себе в людському суспільстві, усвідомлення 

своїх можливостей і прагнень, свого призначення в житті [258]. 

Таким чином, навчання географії учнів на профільному рівні 

передбачає радикальну перебудову структури, осучаснення змісту й методів 

навчання, максимальне врахування індивідуальних особливостей та інтересів 

учнів, що дає простір їхній власній розумовій і соціальній ініціативі [407]. 

Аналіз навчальних програм, підручників засвідчує, що в процесі 

навчання географії на профільному рівні учні вивчають різні за змістом і 

обсягом поняття. При цьому зміст поняття становить сукупність істотних 

ознак об’єкта (предмета), що розглядається в понятті [142].  

Отже, для того, щоб розкрити зміст поняття, необхідно встановити 

характерні йому ознаки. У такий спосіб обсяг поняття визначається 

сукупністю предметів, на які воно поширюється. Як наслідок,  зміст і обсяг 

поняття між собою взаємопов’язані, що втілюється в логічному законі 

зворотного співвідношення між обсягом і змістом поняття, який 
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формулюється так: зі збільшенням змісту поняття зменшується його обсяг, а 

зі збільшенням обсягу поняття зменшується його зміст, що схематично 

зображено на рисунку 2.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок  2.1    Схематичне  співвідношення  обсягу  та  змісту  навчальних  

               понять 
 

Аналіз поняттєво-категоріального апарату з географії дає підстави 

стверджувати, що види навчальних понять різняться між собою за: 

 кількістю елементів обсягу; 

 характером і типом елементів обсягу; 

 характером ознак. 

Задля аналізу поняттєвого апарату, який, відповідно до вимог 

навчальної програми, передбачено сформувати в учнів ЗЗСО у процесі 

навчання географії, нами, для порівняння, опрацьовано чинні навчальні 

програми з географії для 1011-х класів ЗЗСО Міністерства освіти і науки 

України (рівні: стандарту, профільний) [63, 210, 272, 275, 282]. 

Так, на реалізацію мети  формування у школярів географічної        

картини світу, спрямовані завдання курсу географії (10-й клас, рівень 

стандарту) [272], які у векторному формулюванні виглядають як:  

 обґрунтування доцільності наукового підходу, наукових методів 

пізнання просторово-часових закономірностей в географії; 

 розкриття ролі географії у вирішенні соціо-економічних, еколого-

природоохоронних проблем суспільства; 
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 формування картографічної грамотності й культури; 

 формування в учнів глобального світобачення, цілісного 

географічного образу Землі через розкриття планетарних і регіональних 

закономірностей (реалізація принципу «від глобального до локального»); 

 розвиток у школярів комплексного, цілісного геопросторового 

мислення; 

 вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті 

географічні знання, користуватися різними джерелами географічної 

інформації під час виконання практичних робіт та екскурсій; 

 виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого 

господаря; 

 заохочення до самореалізації (своїх здібностей, інтересів і життєвих 

планів) засобами географії; самостійно шукати, аналізувати і передавати 

географічну інформацію. 

У переліку державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів 10-х класів, котрі опанували на рівні стандарту курс географії, у пункті 

прогнозованих засвоєних навчальних понять можна констатувати такий їх 

перелік: «країна», «держава», «залежна територія», «демографічна політика», 

«демографічний вибух», «урбанізація», «субурбанізація», «міграція», 

«мегаполіс», «ресурсозабезпеченість», «природокористування», «антро-

посфера», «географічне середовище», «навколишнє середовище», «глобальні 

проблеми людства» [272]. 

Аналіз закладеного до навчальної програми з географії (10-й клас, 

рівень стандарту) переліку поняттєвого апарату дає змогу констатувати 

невеликий його обсяг та їх кількісну обмеженість (у співвідношенні до часу, 

виділеного на їх вивчення), введення до складу вже відомих учням                         

(із попередніх курсів географії) термінів і навчальних понять та незначну 

рівневу диференціацію. 

З метою створення системної, цільової, спеціалізованої підготовки 

здобувачів освіти  випускників школи, в освітній процес старшої школи 
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запроваджено навчання географії на профільному рівні, що орієнтоване на 

індивідуалізацію та соціалізацію учнів. Так, навчальною програмою з 

географії профільного рівня для учнів 10–11-х класів ЗЗСО передбачено 

вивчення курсу географії протягом 350 год. (по 5 год. на тиждень у 10–11-х 

класах), чим і завершується географічна освіта в загальноосвітній                 

школі [275]. 

У преамбулі до навчальної програми з географії профільного рівня 

зазначено загальну мету курсу  удосконалити уяву учнів про географічну 

картину світу; утверджувати поняття про географію як конструктивну науку; 

формувати географічне мислення на основі історичного, територіального, 

комплексного, типологічного, проблемного, конструктивного, інтегрованого, 

комплексного підходів. На реалізацію означеної мети спрямовані завдання, 

які у векторному формулюванні та доповненні логістичними поняттями 

виглядають як:  

–  поглиблення географічної та соціально-економічної освіти 

випускників ЗЗСО (вивчення глобалізаційних, інтеграційних процесів); 

–  узагальнення попередньо набутих географічних знань на значно 

вищому теоретичному рівні; 

–  формування предметної географічної компетентності (засобами 

географічної картографії, статистики, експертизи, логістики, інформаційної 

аналітики); 

–  розвиток економічного мислення (на засадах сталого 

(збалансованого) розвитку, фінансової грамотності); 

–  розвиток екологічної культури (ознайомлення з екологічними 

проблемами людства, особливостями природокористування, екологічною 

логістикою); 

–  формування активної громадянської позиції, соціо- та 

полікультурного ставлення до інших людей; 

–  розвиток творчого, критичного мислення; 

–  виховання культури самоосвіти тощо [275]. 
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З метою порівняння навчальних програм рівня стандарту, академічного 

[272] з програмою профільного рівня [275], нами зроблено вибірку та 

проаналізовано поняттєвий апарат, який закладено в чинні навчальні 

програми вивчення предмета географії на профільному рівні («Географія: 

регіони та країни» (10-й клас), «Географічний простір Землі» (11-й клас), 

зокрема: 

 10-й клас (175 год., 5 год. на тиждень, 15 год.  резерв): «країна», 

«держава», «територія», «акваторія», «суверенітет», «суверенна держава», 

«залежна територія», «територія держави», «державний кордон», «виключна 

економічна зона», «цивілізація», «глобалізація», «світосистема», 

«урбанізація», «субурбанізація», «рурбанізація», «рівень урбанізованості», 

«темп урбанізації», «джентрифікація», «сталий (збалансований) розвиток», 

«глобальна економіка»; 

 11-й клас (175 год., 5 год. на тиждень, 10 год.  резерв): 

«геосистема», «геологічне середовище людства», «світосистема», 

«географічний простір», «демографічний перехід», «демографічне старіння», 

«демографічний вибух», «демографічна криза», «депопуляція», 

«демографічне навантаження працездатного населення», «демографічна 

ємність території», «демографічна політика», «урбанізація», 

«субурбанізація», «рурбанізація», «мегаполіс», «глобальна економіка», 

«інформаційне поле планети», «глобальні ланцюги доданої вартості», 

«культура», «територіально-політична система», «територія держави», 

«етнічна територія», «додана вартість», «собівартість», «ефективність», 

«прибуток», «конкурентні переваги», «міжнародна кооперація», «попит», 

«пропозиція», «ринкова ціна», «глобальна екосистема», «екологічна криза», 

«соціальна криза», «економічна криза», «ноосфера», «інформаційно-

технологічна революція», «постіндустріальне суспільство», «інформаційне 

(мережеве) суспільство», «метрополітенський регіон». 

Порівняльний аналіз закладеного поняттєвого апарату до програм 

навчання   географії   на    профільному   рівні    [275]    та    рівні    стандарту  
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(10-й клас) [272] дає можливість констатувати: 

 невелику кількість навчальних понять у програмі профільного рівня, 

порівняно з рівнем стандарту (21 і 15 понять, відповідно), тобто 

спостерігається кількісна перевага у шість понять, тоді як кількість годин на 

вивчення курсу географії на профільному рівні на 123 год. є більшою від 

тривалості вивчення його ж у класах рівня стандарту; 

 введення до переліку навчальних понять уже відомих учням із 

попередніх курсів географії (зокрема: «державний кордон» (10-й клас, 

профільний рівень), «навколишнє середовище» (10-й клас, рівень стандарту, 

академічний рівень); 

 наявність у програмі рівня стандарту (10-й клас) навчальних понять, 

яких немає у програмі профільного рівня, як-от: «антропосфера», 

«географічне середовище», «ресурсозабезпеченість», «природо-

користування», «демографічна політика», «демографічний вибух», 

«міграція», «мегаполіс», «глобальні проблеми людства»; 

 брак акценту в програмі профільного рівня (10-й клас) на вивченні 

навчальних понять еколого- та природоохоронного спрямування («природні 

ресурси», «природно-ресурсний потенціал території», «ресурсо-

забезпеченість», «природокористування») та глобальних проблем людства 

(«геополітика», «глобалістика»). 

У свою чергу, порівняльний аналіз навчальних програм профільного 

рівня для 10-го (175 год.) та 11-го класів (175 год.) [275, 281], дає змогу 

констатувати: 

 кількісне непропорційне співвідношення навчальних понять, які 

вивчаються в 10-му класі (21 поняття) та 11-му класі (41 поняття); 

 відсутність навчальних понять, які вивчають учні на рівні стандарту, 

у програмі профільного рівня (як-от: «глобальні проблеми людства», 

«глобалістика», «глобалізація»), за наявності детального розгляду сутності 

глобальних проблем; 

 повторюваність   навчальних   понять   у   курсах   10-го,  11-го  класу 
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профільного рівня навчання («урбанізація», «субурбанізація», 

«рурбанізація», «світосистема»); 

 наявність навчальних понять у програмі профільного рівня, 

обізнаність щодо яких доцільна й для учнів, які вивчають географію на рівні 

стандарту («культура»); 

 спрямованість змісту курсу 11-го класу на вивчення економічної 

термінології та наявність незначної кількості навчальних понять еколого-, 

природоохоронного спрямування («глобальна екосистема», «екологічна 

криза»); 

 відсутність системи навчальних понять професійної спрямованості     

(з огляду на концептуальність побудови процесу профільного, а не 

поглибленого вивчення предмету) та ін. 

У контексті зазначеного вище, доцільним, на нашу думку, є 

розширення переліку географічних понять, які вивчаються учнями 1011-х 

класів на профільному рівні, за допомогою введення додаткових навчальних 

понять до переліку вже наявних у навчальних програмах із географії 

профільного рівня, що подано в таблиці 2.5 у розрізі тематичних наскрізних 

напрямів: «Глобалізований світ», «Демографічні процеси», «Геопросторова 

будова сучасного суспільства, господарства», «Екологічна безпека та 

природокористування». 

Важливою умовою навчання географії на профільному рівні є 

забезпечення прикладної спрямованості (прагматичність), значущості 

(академічне та профорієнтаційне спрямування), наукомісткості 

(використання наукових методів пізнання), міцності набутих географічних 

знань (за рахунок самостійної діяльності) у процесі формування системи 

навчальних понять в учнів. 

На важливості самоаналізу та використання індуктивного мислення у 

процесі засвоєння географічних понять у своїй моделі наголосила Х. Таба 

[226], акцентуючи увагу на доцільності використання в практиці роботи 

діалогу сократівського типу та створення вчителями ситуацій, в яких учень 
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сам опановуватиме навчальні поняття, робитиме умовиводи і, як результат, – 

застосовуватиме їх на практиці. 

 

Таблиця 2.5  Перелік додаткових навчальних понять з географії до 

програм профільного рівня 1011-х класів 
 

 

Додаткові навчальні поняття з географії  

до тематичних наскрізних напрямів  

програм профільного рівня 
 

 

 

10-й клас 
 

 

11-й клас 

Тематичний наскрізний напрям  

«Глобалізований світ» 
 

«Геополітика», «географічне 

середовище», «антропосфера», 

«демаркація», «анклав», «колонія», 

«повітряний кордон», «дипломат»,  

«консул», «дипломатичне 

консульство (України в інших 

країнах світу») 
 

 

«Глобалістика», «якість життя»,                            

«глобальні проблеми», «дистанційне 

зондування Землі», «логістика», 

«інфологістика», «безвізовий 

контроль», «дипломатичні 

відносини», «дипломатична місія» 

Тематичний наскрізний напрям  

«Демографічні процеси» 
 

«Міграція», «еміграція», 

«імміграція»,  

«демограф», «статист» 

«гіперурбанізація» 

«Індекс людського розвитку», 

«мегаполізація», «сальдо міграції», 

«новий урбанізм», «архітектура 

містобудування», «міська 

логістика», «lean-місто» 
 

Тематичний наскрізний напрям 

«Геопросторова будова сучасного суспільства, господарства» 
 

«Транснаціональні корпорації», 

«бюджет», «науково-технічна 

революція», «інформаційний вибух», 

«маркетолог», «менеджер» 

«Класифікатор видів економічної 

діяльності», «міжнародний поділ 

праці», «географічні інформаційні 

системи», «логіст», «провайдер»,                      

«бізнес-логістика» 
 

 

Тематичний наскрізний напрям 

«Екологічна безпека та природокористування» 
 

«Педосфера», «природні ресурси», 

«природно-ресурсний потенціал 

території», «природокористування», 

«ресурсозабезпеченість», «еколог» 

«Зелений транспорт», 

«зелений туризм», 

«органічна продукція», «екологічна 

логістика», «lean-логістика» 
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Навчальними програмами з географії передбачено, що випускники 

школи повинні мати пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчі здібності, 

провадити самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку й обробки 

географічної інформації. 

З метою формування наукового світогляду; розуміння основ 

природничо-наукової картини світу; розкриття ролі природничих наук у 

розвитку цивілізації; навчання оцінювання моральних, економічних, 

соціальних, ціннісних аспектів природничих досліджень, уміння 

адаптуватися до динамічного сьогодення та майбутнього, учителям ЗЗСО з 

2018–2019 н. р. запропоновані на вибір програми експериментального курсу 

«Природничі науки» [281], які базуються на знаннях і компетентностях, 

набутих учнями у 5–9-х класах та спрямовані на: подальше формування у 

них цілісного світобачення; комплексного розуміння наукових ідей географії, 

економіки, біології, екології, астрономії, фізики, хімії в цілісному пізнанні 

природи; розвиток критичного мислення; формування вмінь застосовувати 

природничо-наукові знання у повсякденному житті, що можуть бути 

використаними, як супровідні процесу навчання географії на профільному 

рівні. 

Проведені нами протягом 2007–2019 рр. камеральні та прикладні 

дослідження [207, 208, 386, 393, 405, 406, 412, 413, 423, 429, 433, 434, 437] 

дали підстави стверджувати, що важливим є дотримання принципів: 

системності, систематичності, наступності, науковості, доступності, 

неперервності, гуманізації, інтеграції, диференціації у процесі ознайомлення 

учнів із поняттєво-категоріальним апаратом курсів географії, самостійності  

в опануванні супровідних понять учнями 10–11-х класів, добору вчителями 

технологій, методів, прийомів, форм, засобів навчання, адекватних завданням 

уроку та загальній меті  формування предметної географічної 

компетентності у процесі навчання на профільному рівні учнів ЗЗСО. 

Звідси, з огляду на те, що географія є не лише джерелом нових 

відомостей про Землю, а й основою для розвитку комплексного (у т.ч. під 
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кутом зору чотирьох наскрізних змістових ліній) світосприйняття й 

гуманістичного світобачення в учнів; виховання дбайливих господарів, 

любові до рідного краю; набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього 

середовища, адекватної поведінки в ньому,  структурування вчителем 

змісту шкільної географічної освіти та конструювання науково-методичного 

знання з географії у процесі навчання на профільному рівні, спрямовані на 

формування в учнів: просторового уявлення про земну поверхню та умінь 

усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних, 

геоекологічних подіях у державі й світі; здатності послуговуватися 

здобутими знаннями та набутими уміннями і навичками на практиці, 

використовуючи аналітичне, критичне, образне, асоціативне та просторове 

мислення; ціннісно-світоглядного бачення навколишньої дійсності та 

розуміння результатів своєї діяльності в ній з позиції аналізу причинно-

наслідкових зв’язків та прикладної значущості 386. 

У такий спосіб, урахування психолого-педагогічних особливостей 

учнів старших класів у процесі проектування учителем змісту навчання 

географії, сприяє добору навчальних понять, не лише з огляду на 

співвідношення «кількість – обсяг – зміст» і відповідно до мети, завдань 

уроку, а й форм роботи, відповідно до вікових особливостей учнів та лежить 

в основі конструювання змісту науково-методичного знання з географії, що, 

у свою чергу, потребує від учителів компетентного, комплексного підходів 

до організації освітнього процесу в ЗЗСО та зумовлює пошук нових, 

переосмислення існуючих підходів до навчання географії на профільному 

рівні в методичній системі ЛГЦС на основі вивчення просторово-часових 

закономірностей в географії за допомогою використання наукових методів 

пізнання та з метою пошуку механізмів реалізації комплексного підходу до 

організації компетентнісно орієнтованого навчання географії, ефективних 

шляхів реалізації змісту освіти, спрямованої на формування компетентного, 

конкурентноспроможного випускника НУШ, здатного до самопізнання та 

постійного самовдосконалення. 
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2.3.   Конструювання змісту науково-методичних знань з географії як 

засіб формування географічної компетентності 
 

Нині український та світовий соціуми орієнтовані на просування 

професіоналів – людей, здатних ефективно працювати, творчо мислити й 

швидко приймати рішення. Відповідно до вимог НУШ, саме на це має бути 

спрямованим увесь освітній процес і процес навчання географії зокрема, 

який спонукатиме учнів до здобуття, поглиблення, актуалізації власних 

знань, формування інтелектуальних умінь і навичок, ціннісно-світоглядних 

установок, гуманістичних ставлень; виявлення загальних здібностей, 

обдарувань та постійного самовдосконалення.  

З огляду на це, актуальним завданням сучасної школи є пошук 

оптимальних шляхів здобуття науково-практичних знань із географії учнями, 

які набувають уміння мислити, правильно й точно висловлювати думки, 

коректно спілкуватися; здатні комплексно аналізувати природні й соціально-

політичні явища на трьох рівнях узагальнення (глобальному, регіональному, 

локальному), у контексті концепції «центр – периферія» 471, робити 

самостійний вибір та приймати відповідальні рішення в різних життєвих 

ситуаціях. 

Результативному навчанню географії на профільному рівні в ЗЗСО 

сприяє його ефективна організація з урахуванням педагогічних умов, 

вікових, індивідуальних психологічних особливостей учнів. 

У процесі навчання географії на профільному рівні в старшій школі в 

учнів формуються загальні інтелектуальні здібності, поняттєве теоретичне 

мислення; здатність до абстрактних узагальнень, філософських людино-

центричних міркувань (здебільшого не на основі емоцій) тощо. Увага учнів 

10–11-х класів у цей віковий період вирізняється вибірковістю та залежить 

від спрямованості їхніх інтересів і уподобань, тож і навчальну діяльність, на 

основі самоідентифікації, вони оцінюють із позиції свого майбутнього 

професійного вибору [42]. У такий спосіб, робота з підготовки до вибору 

учнями професії, є невід’ємною складовою процесу навчання географії, а 
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поняття професійного спрямування  частиною системи навчальних понять із 

географії в учнів старшої школи, що, у свою чергу, передбачає реалізацію 

напрямів: 

 професійної просвіти  озброєння учнів знаннями про різні професії 

(орієнтування у просторі інформації, інфологістика, логістика професійного 

зростання); 

 професійної психодіагностики  вивчення психічних, психологічних 

особливостей учнів старших класів за напрямом професійного становлення; 

 професійної консультації  встановлення відповідності 

індивідуально-психологічних особливостей учнів старших класів тій чи 

іншій професії; 

 розвитку інтересів, нахилів учнів до різних видів професійної 

діяльності (мотивація професійного самовизначення на основі наукового 

світосприйняття) засобами географії. 

З метою формування предметної компетентності учнів 10–11-х класів, 

у контексті вимог НУШ, доцільним є навчання географії на профільному 

рівні у взаємозв’язку «теорія – практика» (прикладна спрямованість 

навчання) за допомогою конструювання змісту науково-методичних знань 

практико- та професійно орієнтованого спрямування. 

Так, узявши за основу погляди К. Кетлінга [226] про засадничий 

характер трьох географічних понять («положення в просторі», «розміщення в 

просторі», «просторові зв’язки»), окремі цілі навчальних програм з географії 

(оволодіння поняттєво-категоріальним апаратом наукової географії, набуття 

досвіду просторового світосприйняття учнями) та наукові методи пізнання 

(перехід кількісних показників у якісні, єдності та боротьби протилежностей, 

заперечення заперечення), конструювання змісту науково-методичного 

знання з географії в школі відображено за допомогою складових (просторові 

структури, процеси, системи) пізнання (на основі просторового аналізу, 

синтезу) просторово-часових закономірностей та взаємозалежностей в 

географії у структурній моделі (рис. 2.2).  
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 Рисунок  2.2      Структурна   модель   науково-методичних   знань                            

       географічних просторово-часових закономірностей 

 

Теорія домінанти просторових понять К. Кетлінга [226] втілюється й у 

методиці навчання географії на профільному рівні, як-от: формування в учнів 

умінь орієнтуватися у просторі (реальному, віртуальному) інформації, фактів, 

подій, речей та просторово розмірковуючи, послуговуючись науковими 

методами пізнання, аналізувати й порівнювати зміни (кількісні, якісні) 

ділянок, процесів і явищ – у просторі та часі, використовувати знання з 

просторово-часових закономірностей в географії на практиці, здобуті             

вміння  у процесі виконання прикладних навчальних завдань з проекцією на 

майбутнє професійне спрямування та самовизначення.  

За такого підходу в основу змісту навчального предмета покладено 

науково-практичні знання щодо значення географічного середовища для 
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життя, діяльності (у тому числі й професійної) людини, суспільства та 

формування на цій основі в учнів розуміння географічного простору (на 

глобальному, регіональному та місцевому рівнях), а також уміння в ньому 

орієнтуватися [63], у тому числі у контексті професійного самовизначення. 

Скориставшись теорією домінанти просторових понять К. Кетлінга 

226, проаналізуємо можливість формування просторових знань (положення 

в просторі, розміщення в просторі, просторові зв’язки) в учнів 1011-х класів 

ЗЗСО у процесі вивчення тем навчальних програм із географії на 

профільному рівні («Географія: регіони та країни», «Географічний простір 

Землі») за допомогою конструювання змісту географії з вивчення 

просторово-часових закономірностей та таблиць просторово-поняттєвих 

основ науково-методичних знань з географії (таблиця 2.6, таблиця 2.7), які 

дають змогу констатувати наявність значних потенційних можливостей щодо 

формування науково-методичних знань з географії в учнів старших класів, 

закладених у навчальних програмах з предмета, що, у свою чергу, можна 

реалізувати за допомогою використання наукових методів пізнання, 

розумових дій та операцій. 
 

 

Таблиця 2.6  Просторово-поняттєва основа науково-методичних знань                            

з географії (профільний рівень, 10-й клас) 
 

Теми 

навчальної 

програми 

Географічні просторові знання 

положення              

в просторі 

розміщення                   

в просторі 

просторові 

зв’язки 

1 2 3 4 

Географія: регіони та країни 

Політико-

географічні 

закономірності 

 

місце України в 

просторовій 

структурі 

світового 

господарства за 

концепцією 

«центр-периферія» 

розташування 

унітарних та 

федеративних 

держав, республік 

і монархій на 

політичній карті 

світу 

геопросторові 

реалії 

життєдіяльності 

людства, 

політична 

географія та 

логістика 

Географія 

цивілізацій 

геопростір 

цивілізацій 

«Заходу» та 

«Сходу» 

ареали поширення 

основних світових 

релігій та сучасних 

цивілізацій 

зв’язки між 

культурою, 

релігією, 

цивілізацією 
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Продовження таблиці 2.6 

 1 2 3 4 

Глобальні 

закономірності 

світосистеми 

глобалізація як 

суспільно-

географічний 

світовий процес 

моделі світового 

господарства та 

їхня географія 

розташування 

інформаційно-

технологічна 

революція, 

глобальна 

логістика 

Загальна 

характеристика 

Європи 

Європа за рівнем 

розвитку у 

світосистемі 

сучасна політико-

адміністративна 

карта Європи 

інтеграційні та 

дезінтеграційні 

процеси в 

Європі 

Країни Європи місце країн Європи 

в регіоні та світі за 

основними 

соціально-

економічними 

показниками 

країни «Великої 

сімки» на 

політичній карті 

світу, кластери 

Європи, 

Верхньосілезька 

агломерація 

зовнішньо 

економічні 

зв’язки країн 

Європи 

Загальна 

характеристика 

Азії 

«Азіатський 

прорив», 

прикладна 

логістика 

сучасна політична 

карта Азії 

міжнародна 

спеціалізація, 

зв’язки України 

з країнами Азії 

Субрегіони та 

країни Азії 

«коридори 

зростання», 

логістика 

можливостей 

нові індустріальні 

країни Азії,  

країни Перської 

затоки 

зовнішньо 

економічні 

зв’язки 

Австралійський 

Союз 

місце країни в 

міжнародному 

географічному 

поділі праці 

найбільші 

промислові райони 

Австралії  

Українська 

діаспора в 

Австралії 

Мікронезія, 

Меланезія, 

Полінезія 

«географічний 

образ» країн, що 

включені до 

Мікронезії, 

Меланезії, 

Полінезії  

Мікронезія, 

Меланезія, 

Полінезія на 

політичній карті 

світу 

Океанія – 

регіон 

екзотичного 

туризму, 

логістика 

туризму 

Загальна 

характеристика 

Америки 

контрасти Америки: 

світове лідерство, 

«бананові 

республіки», 

«країни-офшори», 

«країни-готелі», 

країни «зручного 

прапора» 

країни: Північної, 

Південної, 

Латинської 

Америки, 

Карибського 

басейну на 

політичній карті 

світу 

країни Америки 

у полі 

геостратегічних 

інтересів США 
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     Закінчення таблиці 2.6 

1 2 3 4 

Субрегіони та 

країни Америки 

Північна  

Америка – 

потужний регіон 

економічної 

активності в світі 

сучасна 

політична карта 

Америки 

зовнішньо-

економічні 

зв’язки країн 

Америки та 

міжнародні 

зв’язки з 

Україною 

Загальна 

характеристика 

Африки 

«географічний 

образ» країн 

Африки 

сучасна 

політична карта 

Африки 

глобальні 

проблеми 

людства в 

субрегіонах, 

країнах Африки 

Глобальні 

виклики              

ХХІ століття 

сучасні виклики 

екологічно-

ресурсного, 

соціального, 

глобально-

регулятивного 

походження 

миротворчі 

ініціативи ООН 

на сучасній 

політичній карті 

світу 

роль провідних 

країн світу у 

глобальних 

політичних 

процесах, 

військова 

логістика 

Стратегії 

розвитку людства 

на ХХІ століття 

Концепція 

сталого 

(збалансованого) 

розвитку, lean-

логістика 

місце України на 

карті «прогнозів 

розвитку 

людства» 

глобальна стра-

тегія гуманізму, 

концепція 

глобальних 

інститутів 

згоди 

Україна в 

міжнародному 

просторі 

міжнародна 

спеціалізація 

України 

Україна і ринки 

ресурсів  

участь України 

в міжнародних 

організаціях і 

проектах, 

міжнародне 

партнерство 
 

 

Зміст навчання, що, як і очікувані результати (загальні, конкретні) 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, передбачений у програмах із 

географії профільного рівня для 10-х класів ЗЗСО [275], за допомогою теорії 

просторових понять К. Кетлінга 226, представлено в таблиці 2.6 у 

порівняльному переліку просторових знань («положення в просторі», 

«розміщення в просторі», «просторові зв’язки»), на формування яких 

спрямовано зміст програми «Географія: регіони та країни» (15 навчальних 
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тем). Він становить основу формування предметної географічної 

компетентності у сукупності її знаннєвого, діяльнісного, (оцінно) ціннісного 

(світоглядного) компонентів і доповнених просторовими поняттями з 

логістики в географії. 

Просторово-поняттєву основу науково-методичних знань з географії 

(профільний рівень, 11-й клас) [275], за допомогою теорії просторових 

понять К. Кетлінга 226 та вивчення просторово-часових закономірностей, 

розкрито в таблиці 2.7 у порівняльному переліку просторових знань (за 

категоріями: «положення в просторі», «розміщення в просторі», «просторові 

зв’язки»), на формування яких спрямовано зміст програми «Географічний 

простір Землі» у сукупності її 23 навчальних тем та доповнено просторовими 

поняттями з логістики в географії. 
 

Таблиця 2.7  Просторово-поняттєва основа науково-методичних знань 

з географії (профільний рівень, 11-й клас) 
 

 

Теми 

навчальної 

програми 

Географічні просторові знання 

положення                  

в просторі 

розміщення                    

в просторі 

просторові 

зв’язки 

1 2 3 4 

Географічний простір Землі 

Топографія з 

основами 

геодезії 

топографія та 

геодезія як науки, 

логістика в 

топографії 

маршрутна 

окомірна з’йомка, 

прокладання 

маршруту на 

топографічній карті 

проектування 

розміщення 

об’єктів 

соціальної 

інфраструктури 

на топографіч-

ній карті своєї 

місцевості, 

логістичні 

переваги  

Картографія картографія як 

наука 

класифікація 

картографічних 

творів, визначення 

географічних 

координат за різним 

за просторовим 

охопленням карт 

значення карт у 

житті та 

господарській 

діяльності 

людини, війсь-

кова логістика в 

топографії, сіті-

логістика 
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Продовження таблиці 2.7 

1 2 3 4 

Географічні 

інформаційні 

системи та 

дистанційне 

зондування 

Землі 

поява і розвиток 

географічних 

інформаційних 

систем, 

дистанційного 

зондування Землі, 

інфологістика 

опис території за 

космічним знімком, 

дослідження свого 

населеного пункту 

на Публічній 

кадастровій карті 

України 

космічні 

спостереження 

за станом і 

змінами 

сільсько-

господарських 

угідь у просторі 

та часі 

Географічні 

наслідки 

параметрів 

Землі як 

планети.              

Рух Землі 

рух Землі навколо 

свої осі та Сонця, 

полярне 

стиснення,  

сила Коріоліса 

пояси освітленості 

на Землі  

та їх 

місцерозташування 

на карті півкуль 

визначення 

висоти Сонця 

над горизонтом 

та тривалості 

дня, 

закономірності 

сходу та заходу 

Сонця 

Географічна 

оболонка Землі 

сучасний етап 

розвитку 

географічної 

оболонки 

межі географічної 

оболонки, 

просторові моделі 

деструктивні та 

конструктивні 

впливи 

антропогенної 

діяльності на 

навколишнє 

середовище 

Геологічне 

середовище 

людства 

властивості 

літосфери 

позначення на 

схематичному 

розрізі Землі зміни 

температури від 

поверхні до ядра 

сучасні вимоги 

до будівництва       

у районах із 

високою 

сейсмічністю, 

залежність 

рельєфу від 

тектонічних 

структур  

Атмосфера та 

системи Землі 

еволюція 

атмосфери 

визначення 

середньої добової, 

місячної, річної 

температури 

повітря, амплітуди 

її коливань, типів 

клімату, побудова 

рози вітрів, аналіз 

кліматичної карти 

світу 
 

дюнно-

барханний  

рельєф як 

приклад 

взаємодії 

геосфер 
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Продовження таблиці 2.7 

1 2 3 4 

Гідросфера та 

системи Землі 

просторові 

закономірності 

формування у 

Світовому океані 

акваторій з 

великим рівнем 

забруднення 

складання та аналіз 

схеми системи 

течій у Світовому 

океані 

установлення, за 

тематичними 

картами атласу, 

взаємозв’язку 

між процесами 

руху земної кори 

і будовою дна 

океану  

Біосфера та 

системи Землі 

біосфера та її 

складові, 

педосфера 

природні зони та їх 

розміщення на 

тематичній карті 

світу, грунтова 

карта світу,України 

вплив грунтів на 

спеціалізацію 

господарства 

регіону, країни  

Світосистем-

ний підхід у 

суспільній 

географії 

простір, 

системоутворю-

юча роль 

просторів 

географічний 

простір, просторові 

моделі 

формування 

глобальної 

єдності в системі 

«суспільство  

природа» 

Демографічні 

процеси у 

світосистемі 

людство, 

виникнення 

людства та 

заселення 

континентів 

обчислення 

показників 

народжуваності, 

смертності, 

природного та 

механічного 

приросту населення 

світу, України, 

регіону 

екологічні та 

соціальні 

проблеми 

густозаселених 

регіонів світу, 

взаємо-

залежність 

демографічної 

політики та 

показників 

природного 

приросту 

населення світу, 

України, регіону 

Глобальна 

економіка 

міжнародні 

ринки: товарів, 

послуг, грошей, 

цінних паперів, 

бізнес-логістика 

позначення на 

контурній карті 

(знаком руху) 

глобальних 

ланцюгів доданої 

вартості 

трансконтинен-

тальна 

виробнича 

кооперація, 

географічний 

детермінізм 

Соціально-

культурні 

складники 

світосистеми 

географія 

культури, релігій, 

способу життя 

окультурені 

ландшафти своєї 

місцевості 

 

вплив глобаліза-

ції на особливості 

житла, інтер’єру, 

одягу 
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Продовження таблиці 2.7 

1 2 3 4 

Політична 

географія та 

геополітика 

електоральна 

географія, 

політична 

логістика 

політико-

географічне та 

геополітичне 

районування світу 

територіально-

політичні 

системи 

національного і 

наддержавного 

рівнів 

Українська 

держава 

політико-

географічне 

положення 

України 

адміністративно-

територіальний 

устрій України 

етнічні землі 

Населення 

України 

особливості 

демографічної 

ситуації в Україні 

створення 

картосфеми 

просторової моделі 

Київської 

агломерації,                 

міська логістика 

встановлення 

зв’язку між 

рівнем 

забруднення 

навколишнього 

середовища та 

рівнем 

захворюваності 

населення 

Економіка 

України у 

міжнародному 

поділі праці 

показники 

суспільно-

економічного 

розвитку країни 

та якості життя 

населення 

позначення на 

контурній карті 

Європи 

міжнародних 

транспортних 

коридорів та 

транзитних для 

України 

роль малого 

бізнесу в 

розвитку 

туризму і 

курортного 

господарства, 

бізнес-логістика 

Культура 

України 

основні риси 

географії 

культури України 

нанесення на 

контурну карту 

об’єктів культурної 

спадщини України, 

місць проведення 

музичних 

фестивалів 

вплив 

глобалізації на 

культуру 

України, 

туристична 

логістика 

Особливості 

політичної 

організації 

України 

Україна як 

унітарна 

демократична 

держава 
 

територіальні 

громади, 

позначення на 

контурній карті 

меж своєї 

територіальної 

громади, Україна 

як блокова держава 
 

роль органів 

місцевого 

самоврядування, 

комплексна 

логістика 
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Закінчення таблиці 2.7 

1 2 3 4 

Суспільно-

географічна 

характеристика 

своєї області 

комплексна 

характеристика 

своєї області 

адміністративно-

територіальний 

поділ області 

соціально-

економічні, 

суспільно-

політичні, 

проблеми області, 

lean-логістика 

Глобальні 

проблеми 

людства 

класифікація 

глобальних 

проблем людства, 

глобальна 

логістика 

територіальний 

аналіз глобальних 

проблем світу 

проблема якості 

життя людини, 

культури та 

свідомості  

Глобальні 

стратегії 

розвитку 

сталий розвиток, 

показники 

сталого 

(збалансованого) 

розвитку 

територіальний 

підхід у розв’язанні 

проблеми сталого 

розвитку на рівні 

окремих країн 

роль географії в 

забезпеченні 

сталого розвитку 

Прогнози 

розвитку 

геопросторової 

будови 

сучасного 

господарства і 

суспільства 

глобальні 

геополітичні 

прогнози 

країни «центру», 

напівпериферіїї, 

периферії на карті 

світу 

геопросторові 

зміни в системі 

розселення і 

організації 

життєдіяльності 

людини 

 

У такий спосіб в основі процесу пізнання просторово-часових 

закономірностей, структури науково-методичних знань з географії 

перебувають: 

 просторово-часові взаємозв’язки;  

 причинно-наслідкові взаємозв’язки; 

 об’єктивно-суб’єктивні взаємозв’язки;  

 кількісно-якісні взаємозв’язки; 

 взаємозумовленості в ланцюгу «людина  природа  господарство  

навколишнє середовище» 386. 

Проведені дослідження та практичний досвід дають змогу зробити 

умовивід, що сучасні зміни в освіті забезпечують ефективні результати, якщо 

в організації процесу навчання на профільному рівні та побудови науково-
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методичних знань з географії дотримуються системності, систематичності, 

неперервності, наступності, науковості, доступності, що спрямовані на 

послідовне розширення знань, умінь учнів та передбачають організацію 

відповідних форм роботи на уроках географії й в позанавчальний час                    

(із проекцією на здобуття знань прикладного, професійного спрямування), 

згідно з освітніми планами й навчальними програмами ЗЗСО. 

Оскільки компетентнісно орієнтована географічна освіта спрямована на 

здобуття учнями сукупності географічних знань, відпрацювання умінь, 

набуття досвіду творчої, практичної діяльності з географії, формування 

специфічного географічного мислення, установок і ставлень, безпосередню 

організацію й реалізацію процесу навчання географії доцільно, на нашу 

думку, спрямувати на формування предметної географічної компетентності 

учнів (здатність застосовувати на практиці набуті географічні знання, уміння, 

навички, ціннісні установки, географічне мислення тощо, у тому числі у 

контексті професійного самовизначення) засобами конструювання змісту 

науково-методичних знань з географії [463]. 

Значні можливості щодо моделювання процесу діяльності суб’єктів 

процесу навчання та конструювання змісту науково-методичних знань з 

географії (на основі пізнання просторово-часових закономірностей в 

географії (положення в просторі – розміщення в просторі – просторові 

зв’язки), закладені в змісті навчального предмета географії, значний 

потенціал якого, із урахуванням педагогічних умов навчання, на засадах 

компетентнісного, комплексного, діяльнісного, гуманістично- та географічно 

орієнтованого підходів до його будови, здатні реалізувати суб’єкти 

освітнього процесу, з метою задоволення інформаційно-інтелектуальних, 

професійно-споживчих, практико-орієнтованих потреб здобувачів освіти та 

споживачів освітніх послуг  випускників ЗЗСО. 

Послуговуючись науковими методами пізнання світу та просторово-

часових закономірностей в географії, можливим у конструюванні змісту є 

акцентування уваги на питаннях профорієнтаційного спрямування, 
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виконання завдань компетентнісного спрямування, як-от: проектування 

спільної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на розуміння положення             

в просторі (реальному, віртуальному) – розміщення в просторі 

(континентальному, трансконтинентальному, інтерконтинентальному) – 

просторових зв’язків (обумовленості, взаємозв’язки, причинно-наслідкові 

взаємодії), дотично до розуміння й трактування професій майбутнього 

(менеджер космотуризму, аудитор екосистем, дизайнер віртуальних світів, 

сіті-фермер, дизайнер емоцій, дизайнер ігрофікації, провайдер логістики, 

персональний бренд-менеджер, інженер 3D-друку, біоетик, герокінезіолог, 

шкільний дієтолог, естетист, експерт зі спрощення, посол з культури 

компанії, логіст завтрашнього дня, ренатуралізатор, спеціаліст із сонячних 

технологій, ГМО-агроном, спеціаліст із кристалографії, консультант із 

цифрової валюти, консультант із здорового дорослішання (старіння), 

оператор безпілотного апарату та ін.) та під кутом зору практичної, 

особистої, суспільної значущості, що уможливлює використання на уроках і 

в позанавчальній діяльності з предмета запитань компетентнісного 

спрямування (на основі просторових знань: «положення в просторі», 

«розміщення в просторі», «просторові зв’язки»), завдань профорієнтаційного 

напряму й географоцентричного змісту у процесі навчання географії на 

профільному рівні в ЗЗСО.  

Так, у Національній доктрині розвитку освіти «Україна ХХІ століття» 

[219], Концепції «Нова українська школа» [144] акцентовано на суттєвому 

розширенні можливостей педагогів на сучасному етапі розвитку освіти 

особливо в пункті творчого проектування змісту, добору дидактичного 

забезпечення, моделювання освітньої діяльності, спрямованої на формування 

ключових, загальнопредметних, предметної географічної компетентностей в 

учнів, що, у свою чергу, вимагає від них грунтовних знань, навичків, а від 

учителя – відповідних умінь, готовності до сприйняття нововведень та 

мотиваційної спрямованості процесу компетентнісно орієнтованого навчання 

в методичній системі навчання ЛГЦС. 
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2.4. Механізми реалізації комплексного підходу до організації 

компетентнісно орієнтованого навчання географії 
 

Зміст шкільної географічної освіти на сучасному етапі 479 відображає 

комплексний підхід до вивчення географічного середовища в цілому та його 

просторової диференціації в умовах різних територій і акваторій Землі. Такий 

підхід дає змогу розглядати природні, економічні, соціальні чинники, що 

змінюють навколишнє середовище, в їх рівноправній взаємодії та формувати 

геоекологічні, геоекономічні, соціокультурні погляди, цінності учнів не 

тільки на емоційному, а й на раціональному рівні.  

Реалізації комплексного підходу до розкриття змісту навчання 

географії в старшій школі сприяє інтегрування різних блоків інформації 

(соціально-економічний, суспільно-історичний, фізико-географічний, 

еколого-природоохоронний, мистецько-культурологічний, інформатично-

технологічний тощо) за допомогою використання міжпредметних зв’язків, 

проведення інтегрованих уроків та інтегрованих заходів гуманістично-

географічного спрямування, інтегрування змістових блоків на окремих 

етапах уроків географоцентричного напряму. 

У новому Державному стандарті базової та повної загальної середньої 

освіти наголошується на важливості міжпредметних зв’язків у здобуванні 

системи знань учнями, формуванні уявлень ними історичного розвитку 

суспільства, цілісності процесів і явищ у світі, взаємодії суспільства та 

природи [90]. 

Важливим із огляду на це, є питання інтеграції змісту навчальних 

предметів щодо розвитку якостей особистості, які формуються під впливом 

виховних функцій міжпредметних зв’язків та знань учнів, – освітньої 

функції; творчості та самостійності – розвивальної функції; комплексного 

сприйняття інформації – конструктивної функції [118, 127]. 

Актуальність інтеграції суспільних, гуманітарних, природничих, 

технічних, мистецьких знань на уроках географії; розвиток міжпредметних 

зв’язків у шкільному навчанні зумовлена сучасним рівнем розвитку науки, 
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освіти, культури та вимогами до рівня освіченості компетентних випускників 

ЗЗСО. 

Інтеграція природничо-наукових знань висуває нові вимоги до вчителів 

як фахівців. Звідси, зростає роль знань людини у сфері, суміжній зі 

спеціальністю наук, і, у свою чергу, умінь комплексно застосовувати їх у 

виконанні різних навчально-організаційних, науково-методичних завдань. 

Сучасні реалії в розвитку суспільства України зумовили нові 

пріоритетні завдання галузі освіти, які стосуються й переосмислення підходів 

до побудови педагогічного процесу з навчання географії на етапі 

пропедевтики профілізації в цілому та використання комплексного, 

міжпредметного, інтегрованого навчання зокрема [96, 233, 254, 378]. У такий 

спосіб пропедевтикою навчання географії на профільному рівні можуть 

слугувати інтегровані, бінарні уроки базової школи. 

Використання ретроспективного аналізу дозволяє констатувати, що в  

Україні вперше комплексний підхід у навчанні почали впроваджувати на 

початку 20-х років ХХ ст. [246]. 

Проте, комплексні програми «фактично призводили до скасування 

самостійності та якісної своєрідності навчального предмета, вивчення 

концентрувалося навколо комплексної проблеми» [2]. Тож на початку 30-х 

років ХХ ст. від такого підходу в освіті здебільшого відмовились. 

Повернулися до розгляду цього питання вже в 7080-ті роки ХХ ст., 

уживаючи переважно поняття «інтегрований підхід» замість «міжпредметні 

зв’язки». 

Підкреслюючи необхідність взаємозв’язків між навчальними 

предметами для відображення цілісної картини природи та з метою 

створення системи знань і правильного світорозуміння учнем, проблему 

міжпредметних зв’язків у своїх працях розглядали: Я.-А. Коменський [140], 

Дж. Локк [92], К. Ушинський [448]. Зокрема, Я.-А. Коменський [140] 

виступав за взаємопов’язане вивчення граматики, філософії та літератури,    

Дж. Локк [92]  історії та географії. 
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Значення міжпредметних зв’язків у своїх дослідженнях обґрунтовували 

І. Звєрєв, В. Коротов, М. Скаткін як необхідну умову єдності навчання та 

виховання, засіб комплексного підходу до предметної системи освіти [325]. 

Питання класифікації міжпредметних зв’язків розглядали: Р. Аббасова, 

І. Бех, П. Кулагін, М. Лернер, В. Максимова, В. Рекуненко, О. Савченко, 

М. Скаткін, М. Сорокіна, С. Тадіян, В. Федоров, Н. Черкес-Заде та ін. [22, 

176, 296, 300, 310, 414]. 

Зокрема, І. Звєрєв та В. Максимова розглядали міжпредметні зв’язки як 

дидактичний засіб, що передбачає комплексний підхід до формування й 

засвоєння учнями змісту освіти, який дає можливість здійснювати зв’язки 

між предметами для всебічного вивчення різних навчальних понять, процесів 

і явищ [300]. 

Складові міжпредметних зв’язків досліджували: Н. Антонов, 

Н. Лошкарьова та ін. Так, спираючись на філософське розуміння структури 

зв’язку між предметами, Н. Антонов виокремив у понятті «міжпредметні 

зв’язки» три ознаки (склад, спосіб, спрямованість), аналізуючи види зв’язків. 

Зокрема, за складом, – це об’єкти, факти, поняття, теорії, методи; за    

способом – логічні, методичні прийоми й форми навчального процесу, за 

допомогою яких реалізуються зв’язки в змісті; за спрямованістю – 

формування загальних умінь і навичок, комплексне використання знань у 

процесі виконання навчальних завдань [336]. 

Зв’язки між предметами за змістом навчального матеріалу, 

формуванням умінь, використаними методами, запропонувавши 

класифікацію міжпредметних зв’язків із двома «базисами» – знання та види 

діяльності, виділила Н. Лошкарьова [336]. 

Одними із форм реалізації міжпредметних зв’язків у 

географоцентричній методичній системі навчання є інтегровані, бінарні 

уроки. Так, під бінарним уроком Т. Давиденко, Л. Зоріна, В. Рекуненко, 

Т. Шамова розуміють створення цілісної єдності з окремих компонентів, 

забезпечення  процесу  взаємозв’язку  об’єктів, наслідком якої є поява певних 
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змін, принципово нових для них характеристик, внутрішніх зв’язків 300. 

Отже, проведенню інтегрованих, бінарних уроків властиві: 

− інтегрування змісту кількох предметів в одній темі, проблемі; 

− викладання однієї теми групою (або індивідуально) учителів за 

попередньо синхронізованим спільним календарно-тематичним і поурочним 

плануванням; 

− застосування методів, форм, прийомів, технологій, засобів, 

спрямованих на комплексне подання й сприйняття навчального матеріалу; 

− реалізація навчання через досвід, набутий учнями на іншому уроці та 

в повсякденному житті 383, 384. 

З огляду на зазначене, доцільними серед форм організації навчання 

географії на профільному рівні є інтегровані (Додаток А), бінарні (Додаток Б, 

Додаток В) уроки. 

Використання бінарних, інтегрованих уроків змісту географії з 

історією, правознавством, суспільствознавством, інформатикою, економікою, 

українською мовою та літературою, іноземними мовами тощо сприяє 

формуванню в учнів: цілісного уявлення про явища природи та взаємозв’язки 

між ними; здобуванню знань й умінь, які вони можуть використовувати під 

час вивчення інших предметів та можливостей застосовувати набуті знання 

на практиці в конкретних життєвих ситуаціях. Окрім того, подібний варіант 

вивчення навчального матеріалу сприяє комплексному світосприйняттю 

учасниками освітнього процесу на основі просторового світобачення та 

спрямований на формування компетентного випускника школи. 

Актуальність інтеграції суспільно-економічних, інформаційно-

технологічних, природничо-наукових знань на уроках географії; розвиток 

міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні обумовлені сучасним рівнем 

розвитку науки, вимогами до рівня освіченості здобувачів освіти  

випускників школи, особливостями використання компетентнісно 

орієнтованого підходу в розкритті змісту географії у процесі навчання на 

профільному рівні в методичній системі ЛГЦС за допомогою сучасних 
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засобів навчання. У свою чергу, швидкість оновлення інформації та 

урізноманітнення засобів її передавання вимагають від учительсько-

учнівського загалу мобільності щодо її обробки, геопросторового 

світосприйняття, навичок роботи з комп’ютерними й ІКТ, ГІС. Це, у свою 

чергу, спрямовано на розвиток і формування геоінформаційної 

компетентності учасників освітнього процесу, що може бути реалізовано за 

допомогою навчального змісту інтегрованого уроку (географія, інформатика, 

економіка) (див. Додаток А). 

Ефективність застосування теоретико-методичних аспектів вивчення 

географії на профільному рівні, зокрема на етапі пропедевтики профілізації 

засобами інтеграції змісту суміжних навчальних предметів, спрямовано на 

підвищення рівня пізнавальної активності школярів, мотивації в них 

навчальної діяльності, що, у свою чергу, залежить від них самих, від їхньої 

вихованості, свідомості, зацікавленості, вольових зусиль, оскільки, у 

сучасній школі учень здебільшого є не об’єктом, а суб’єктом освітнього 

процесу [111]. 

Перехід до ринкових відносин суб’єктивно породжує гостру потребу в 

практичній економічній освіті учнів, особливо 1011-х класів [86, 87, 180]. 

Тож доцільною, на нашу думку, є саме інтеграція природничо-економічних 

знань, що стосується змісту таких предметів, як географія та економіка, під 

час вивчення яких можливим є комплексний розгляд питань: раціонального 

розміщення певних галузей господарства в межах країни, lean-логістики в 

географії, експортно-імпортних потоків, обмеженості матеріальних і 

людських ресурсів, валового внутрішнього продукту, валового національного 

продукту, дефіцитно-профіцитного бюджету та економіки, товарно-грошових 

відносин, доданої вартості, попиту та пропозицій у контексті географічного 

центризму, альтернативних джерел електроенергії і видів палива, ринків 

(товарів, послуг, інформації, капіталу, цінних паперів), економічної 

активності та антимонопольної політики, міжнародного поділу праці, бізнес-

логістики, професій майбутнього тощо [11]. 
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Окремі приклади інтегрування змісту освіти (тематика бінарних уроків 

географії) як один із засобів географічно орієнтованого формування цілісного 

світобачення в учнів старших класів та використання комплексного підходу у 

навчанні учнів географії на профільному рівні подано в таблиці 2.8. 
 

Таблиця 2.8  Тематика бінарних уроків географії (11-й клас, 

профільний рівень) 
 
 

Клас 
Тема уроку  

з географії 

Навчальний 

предмет  

із яким 

інтегрується 

Тема 

спорідненого 

навчального 

предмету 
 

Спільна тема 

11 

Структура 

населення 

України 

Економіка 

(профільний 

рівень) 

Безробіття 

Структура 

населення України. 

Проблеми 

безробіття в світі та 

Україні 
 

11 

Загальна 

характеристика 

господарства 

України 

Економіка 

(профільний 

рівень) 

Типи 

економічних 

систем 

Загальна 

характеристика 

господарства 

України. Типи 

економічних систем 

світу та особливості 

економічної 

системи України 
 

11 

Економічний 

потенціал 

України 

Економіка 

(профільний 

рівень) 

Основні 

показники 

багатства 

країни 

Економічний 

потенціал України. 

Основні показники 

багатства країни 
 

11 
Світова 

торгівля 

Економіка 

(профільний 

рівень) 

Абсолютні та 

порівняльні 

переваги 

Світова торгівля. 

Абсолютні та 

порівняльні 

переваги світової 

торгівлі для України 
 
 

11 

Рух капіталів і 

торгівля в 

середині транс-

національних 

корпорацій 
 

Економіка 

(профільний 

рівень) 

Розрахунок 

руху 

капіталів у 

платіжному 

балансі 

Рух капіталів і 

торгівля в середині 

транснаціональних 

корпорацій. ТНК і 

Україна 
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Так, бінарний урок із географії за темою «Структура населення 

України. Проблеми безробіття в світі та Україні», спрямований на реалізацію 

мети  формування в учнів уявлення про структуру населення України, 

сприяючи розвиткові вміння оцінювати статус осіб за їхньою економічною 

активністю, засобами формування предметних компетентностей та 

виховання економічно грамотного громадянина держави, містить два блоки 

інформації  з соціально-економічної географії та фінансової грамотності. 

На такому уроці з формування нових знань доцільною є реалізація 

завдань: 

− навчити учнів розкривати поняття «склад населення»; 

− давати визначення навчальних понять: «безробіття», «непрацездатне 

населення», «економічно активна людина»; 

− характеризувати структуру населення України; 

− вивчити основні показники, за якими характеризується статус осіб 

населення України та основні показники, за якими характеризується склад 

населення за економічною активністю; 

− розглянути особливості неповної зайнятості трудових ресурсів і 

зміни в структурі зайнятості України; 

− ознайомити учнів зі станом забезпеченості трудовими ресурсами 

різних областей України, їх якісним складом; 

− розвивати здатність комплексного географічного світосприйняття в 

контексті сталого розвитку; 

− оцінити значення високого рівня професійної компетентності 

трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку держави; 

− виховувати споживацьку культуру здобувачів освіти  компетентних 

випускників тощо 386. 

На такому уроці, де інтегрується зміст навчального матеріалу 

географічного та економічного (і як сполучна ланка – логістичного) 

спрямування, тематичні блоки можуть бути представлені сукупно 

інформацією та поняттєво-категоріальним апаратом:  
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–  з предмета «географія» – дефініція понять: «трудовий потенціал 

країни», «структура населення України», «зайнятість населення», 

«безробітні», «безробіття», «трудові ресурси України та їх географія», 

«логістика самореалізації»;  

–  з предмета «економіка  завдання на визначення статусу осіб 

(зайнятий, безробітний, економічно неактивний, непрацездатний), на 

обчислення безробітних у складі населення України в конкретному 

календарному році, визначення виду безробіття (фрикційне, циклічне, 

структурне), виконання завдань (наприклад: рівень безробіття в країні у 

2005 р. дорівнював 3,8 %, працездатне населення (у тис.) становило 37 672 

осіб, економічно неактивне населення  12 110 осіб, необхідно розрахувати 

кількість зайнятого населення в указаному році та його частку в складі 

робочої сили країни) та ін. 386. 

Орієнтовне завдання («Основні проблеми трудових ресурсів України та 

можливі шляхи його подолання») на закріплення нового матеріалу такого 

уроку інтегрованого змісту подано у формі заповнення тематичної                

таблиці 2.9. 

Використання в практиці навчання бінарних уроків географії та 

суспільствознавства, географії та економіки сприяє формуванню в учнів 

цілісного уявлення про явища природи, взаємозв’язки між ними та вміння 

працювати на міжпредметному рівні; здобуванню знань і вмінь, які вони 

зможуть використати під час вивчення навчального матеріалу з інших 

предметів, у такий спосіб сприяючи формуванню загальнонавчальних умінь і 

навичок учнів та цілісного уявлення про діалектико-матеріалістичні закони 

пізнання навколишнього світу в їх взаємозв’язках і взаємозумовленості, 

практичному застосуванні 383, 384. 

Цікавим і доцільним є інтегрування змісту географії та правознавства 

під час проведення бінарних уроків (див. Додаток Б), що сприяє реалізації 

компетентнісно орієнтованого навчання географії учнів на профільному рівні 

та формуванню в них правової свідомості, активної громадянської позиції, 
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ключових (див. таблицю 1.2), загальнопредметних, предметної географічної 

компетентностей.  

З огляду на сучасні вимоги щодо здатності випускників спілкуватись 

іноземними мовами, доцільним є інтегрування змісту географії та англійської 

мови (див. Додаток В), що має на меті формування компетентностей учнів у 

спілкуванні державною та іноземними мовами (див. таблицю 1.2). 
 

Таблиця 2.9  Приклад завдання інтегрованого змісту «Основні 

проблеми трудових ресурсів України та можливі шляхи його подолання» 
 

 

Основні проблеми Шляхи подолання 

 

Раціональність 

використання 

трудових ресурсів 

 

1. Зміна структури зайнятості 
 

2. Збільшення частки зайнятих у сфері послуг (для 

аграрно-індустріальних областей)  
 

3. Розвиток галузей, спрямованих на залучення роботи 

в них частки жіночого населення (для промислових 

областей) 
 
 

 

Безробіття 
 

1. Збільшення робочих місць за допомогою розвитку 

дрібного та середнього бізнесу 
 

2. Розвиток галузей сфери обслуговування 
 

3. Розвиток господарств індивідуальної спрямованості 
  

 

Несприятлива 

структура 

трудових ресурсів 

 

1. Демографічна політика, спрямована на підвищення 

народжуваності 
 

2. Поліпшення медичного обслуговування 
 

3.Подолання еміграційних потоків 
 

4. Надання можливостей для одержання нової 

спеціальності 
 

5. Розвиток служби з допомоги безробітним 
 
 

 
Формуванню компетентностей уміння вчитися впродовж життя, 

обізнаності й самовираження у сфері культури, екологічної грамотності й 

здорового способу життя (див. таблиці 1.1 та 1.2), окрім того,  

громадянської відповідальності, фінансової та професійно спрямованої 

грамотності, сприяють курси за вибором, факультативи, спецкурси, елективні 
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курси (як на етапі пропедевтики профілізації, так і на етапі навчання 

географії на профільному рівні), під час опанування якими доцільним є 

використання запитань компетентнісного спрямування (К-спрямування), як-

от  із банку тематичних завдань з курсу за вибором «Кулінарна географія» 

(в основі яких – знання з іноземної мови, історії, біології, географії, кулінарії 

та загальної ерудиції) 386: 

1. Вершкове морозиво із додаванням цукатів, горіхів та ягід було 

вперше виготовлено в одному з французьких міст та одержало свою назву за 

назвою цього міста. Укажіть назву такого морозива в Україні, перелічивши 

вітчизняних товаровиробників цих ласощів. 

2. Цей завезений із Америки овоч вирощують в Україні, назву якому  

«яблуко любові» дали парижани. Наведіть географічну, біологічну довідку 

такої рослини, назвавши найбільш поширені торгові марки України з 

виготовлення соків із цих овочів. 

3. У 1912 р. одна з фірм Європейської держави випустила в продаж 

багатошарове тістечко у формі трикутника на честь свого 100-річного 

ювілею. Укажіть назву цієї солодкої страви, назвавши міста і заклади освіти 

України, де можна здобути кулінарну освіту. 

4. Історична постать, граф, дипломат, був не тільки меценатом, а й 

гурманом, тож на його честь було названо ним улюблену страву  дрібно 

нарізані шматочки м’яса в соусі. Укажіть назву цієї м’ясної страви та вид 

м’яса, із якого вона виготовляється, перелічивши найбільші центри сучасної 

м’ясопереробної промисловості України. 

До прикладу подано запитання К-спрямування тематичного банку 

завдань з курсу за вибором «Спортивна географія» (в основі яких – знання з 

іноземної мови, історії, географії, спорту та загальної ерудиції) 386: 

1. Цій настільній (із пласких прямокутничків) нескладній грі майже 

300 років, винайшов її італійський абат, ім’ям якого вона й названа. Укажіть 

називу гри, пригадавши, чи існують змагання з такої гри на світовому рівні 

та в Україні. 
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2. Один із видів швидкісного гірськолижного спорту має шведську 

назву, що перекладається (зі шведської) як «слід на схилі». Укажіть назву 

цього спорту та де в України існують умови для розвитку такого спорту? 

3. Ця інтелектуальна гра популярна в усьому світі, а її назва (з перської 

дослівно перекладається як «король помер») ввійшла до багатьох мов, у тому 

числі й української. Укажіть назву цієї гри, пригадавши прізвища відомих 

українських гросмейстерів. 

4. В одному з англійських міст (від назви якого вона й отримала свою 

назву) виникла гра в ручний м’яч у формі сливи. Укажіть назву цієї гри та 

галузь промисловості, яка займається виготовленням спортивних м’ячів, із 

конкретизацією таких підприємств на території України. 

Прикладом запитань К-спрямування банку тематичних завдань з курсу 

за вибором «Літературна географія» (в основі яких – знання з іноземної 

мови, історії, біології, географії, української філології та загальної               

ерудиції) 386 є такі як: 

1. Назва цього овочу запозичена з італійської мови, з якої воно 

перекладається як «яблуко із золота» або «золоте яблуко» (в українській мові 

цей овоч називають на італійський манер, а з французької воно 

перекладається як «яблуко любові» або «любовне яблуко»). Пригадайте, на 

сторінках яких літературних творів ви зустрічали персонажів із прізвиськом 

за назвою цього овоча, указавши найбільші вітчизняні торгові марки, які 

виготовляють соки з такого овочу. 

2. З французької це слово перекладається як «зразок твору»,  так у 

середньовічних цехах іменувався виріб, який необхідно було виготовити для 

одержання звання майстра. Поміркуйте, що потрібно було зробити для 

отримання такого звання та вкажіть у літературних творах яких авторів 

розповідається про різного роду майстрів, указавши сучасні підприємства 

України, складовими яких є цехи. 

3. Тамільською мовою цим словом називають спарені колоди, а 

українською  так  називають  стійке  судно з двох корпусів, що мають спільну  
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палубу. Продемонструйте, як українською звучить це слово, назвавши та 

показавши на географічній карті судноплавні річки України з найбільшими 

річковими портами, що оспівані в літературних творах. 

4. Словом іноземного походження (американізм) називали у західних 

штатах США пастуха-вершника, який випасав череду свійських тварин на 

рівнинах країни, без змін це слово використовують і на теренах України. 

Назвіть це слово, пригадавши слова іноземного походження, які ввійшли до 

нашого словообігу. 

Прикладом запитань К-спрямування банку тематичних завдань з курсу 

за вибором «Текстильна географія» (в основі яких – знання з іноземної мови, 

хімії, історії, біології, географії, економіки та загальної ерудиції) 386             

є такі як: 

1. У західній частині Гімалаїв розвинуте вівчарство, там само вперше 

було виготовлено костюмну вовняну тканину,  яка одержала свою назву від 

цього гірського краю. Дайте відповідь про яку вовняну тканину йдеться та 

назвіть території України, де займаються вівчарництвом у промислових 

цілях, пояснивши наскільки збігаються ці території з місцями розташування 

вовняних підприємств, указавши найбільші українські костюмні фабрики 

(заводи). 

2. У невеликому місті на південному заході Франції було вперше 

виготовлено легку сітчасту тканину (від якого й походить її назва), з якої 

тепер роблять гардини. Укажіть назву міста і тканини, показавши на 

географічній карті найбільші гардинно-тюлеві фабрики України. 

3. Перші партії цих виробів з’явилися в Італії ще у ХVI ст. (хоча носити 

їх почали ще у V ст.) і називалися вони «шалетта», зараз, як самостійний 

виріб і частина одягу відомі вони по всьому світу і носять їх як жінки, так і 

чоловіки. Укажіть їх назву, показавши на географічній карті найбільші 

підприємства України з виробництва верхнього демісезонного одягу для 

дорослих. 

4. Шотландський   хімік   винайшов   спосіб  прогумовувати  тканину  й  
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почав масово виготовляти непромокальні пальта, на той час люди ще не 

навчилися вулканізувати каучук, а тому плащі були надзвичайно липкими і 

не користувалися попитом у населення, тож підприємство шотландця 

збанкрутувало, але пам’ять про винахідника залишилась  непромокальні 

плащі, а також пальто особливого крою, як і раніше, називають його 

прізвищем. Назвіть прізвище цього шотландського хіміка, указавши 

географію розташування найбільших підприємств хімічної промисловості в 

Україні та перелічивши товари цієї галузі, які становлять статтю експорту 

зовнішньої торгівлі країни. 

Пропоновані запитання є прикладом використання інтегрованого 

(поєднання змісту та знань з декількох навчальних предметів: українська 

мова та література, економіка, екологія, біологія, хімія, географія, іноземна 

мова, зарубіжна література, історія), компетентнісно- та географічно 

орієнтованого підходу (побудова географоцентричного змісту, 

компетентнісно орієнтованого на формування ключових, загально-

предметних, предметної географічної компетентностей) у навчанні географії 

на профільному рівні за допомогою опанування учнями запитань                        

К-спрямування та географоцентричного змісту курсів за вибором тощо. 

Пропоновані вище засоби та форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, на нашу думку, у комплексі складових географоцентричної 

методичної системи навчання, сприяють ефективному опануванню змісту 

географії на профільному рівні учнями старших класів ЗЗСО 383, 384. 

Отже, проектування змісту навчання географії в старшій школі 

здійснюється за допомогою комплексного підходу до організації 

компетентнісно-, гуманістично орієнтованого навчання географії, 

механізмами реалізації якого є: 

 структурування змісту навчального предмета географії; 

 моделювання змісту географії з вивчення просторово-часових 

закономірностей та просторово-поняттєвих основ науково-методичних знань 

з географії; 
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 урахування психолого-педагогічних засад формування системи 

навчальних понять з географії; 

 інтегрування інформаційних блоків різних предметів у змісті однієї 

навчальної теми з географії; 

 формування системи навчальних понять з географії у розрізі 

співвідношення: кількість – обсяг – зміст;  

 конструювання змісту навчання за допомогою механізмів реалізації 

комплексного підходу до організації компетентнісно орієнтованого навчання 

географії. 

У такий спосіб моделювання діяльності суб’єктів процесу навчання в 

сукупності структурування змісту навчального предмета, конструювання 

змісту науково-методичного знання з географії та комплексного підходу до 

його реалізації спрямовано на створення компетентнісно орієнтованого 

середовища життєтворчості здобувачів освіти, із урахуванням їхніх 

індивідуальних запитів, майбутніх професійних уподобань і психолого-

педагогічних засад навчання географії учнів старших класів ЗЗСО на 

профільному рівні. 

За раціонального добору змісту, навіть в одному запитанні (завданні) та 

доцільного поєднання географічно-, професійно-, практико- орієнтованого 

міні-блоків інформації й використання комплексного підходу до розв’язання 

навчальної проблеми, ефективним є моделювання діяльності суб’єктів 

процесу навчання географії на профільному рівні, спрямованої на 

формування компетентного випускника НУШ. 

За таких умов організований процес навчання на профільному рівні дає 

учням можливість максимально використовувати загальноосвітній і 

культурологічний потенціал географії як навчального предмета, надаючи 

можливість компетентним випускникам НУШ, на основі сформованих у них: 

системи географічних умінь, ставлень; мотиваційних, ціннісно-світоглядних 

установок, самовизначитися у професії, дорослому житті, послуговуючись 

здобутими знаннями та набутими навичками  на практиці. 
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Висновки до другого розділу 

 

Проектування змісту навчання географії в старшій школі уможливлено 

структуруванням змісту навчального предмета географії, конструюванням 

змісту науково-методичних знань з географії, реалізованих засобами 

формування географічної компетентності в учнів старшої школи із 

урахуванням психолого-педагогічних засад формування системи навчальних 

понять з географії в учнів 10–11-х класів та їхніх потенційних можливостей.  

У такий спосіб теоретично обгрунтовано підходи (комплексний, 

інтегрований, компетентнісний тощо) й принципи (науковості, системності, 

цілісності, систематичності, доступності, наступності, послідовності, 

логічного зв’язку теорії та практики, неперервності, природовідповідності, 

людиноцентризму, географічного центризму тощо) добору та структурування 

змісту навчання географії на профільному рівні учнів старших класів.  

Результати аналізу чинного НМЗ змісту та процесу навчання географії 

в старшій школі презентовано в дослідженні, де акцентовано увагу на чинних 

навчальних програмах, варіативності конструювання змісту географії, згідно 

з обраним рівнем навчання, навчальним планом Типової освітньої програми 

ЗЗСО, зокрема в контексті вимог НУШ. 

З метою проектування змісту навчання географії в старшій школі, 

удосконалено та схарактеризовано структурну модель науково-методичних 

знань з географії, побудовану на основі складових процесу пізнання 

просторово-часових закономірностей (ділянки Землі (у різних масштабах) 

різних просторових рівнів, просторові зміни у часі), використання теорії 

домінанти просторових понять К. Кетлінга («положення в просторі», 

«розміщення в просторі», «просторові зв’язки»), наукових методів пізнання 

дійсності (перехід кількісних показників у якісні, єдності та боротьби 

протилежностей, заперечення заперечення), антропологічної та 

географоцентричної парадигм, концепції «центр – периферія», принципу                   

«від глобального до локального» тощо.  
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У результаті емпіричних досліджень (анкетування, спостереження за 

освітнім процесом, бесіди з учителями тощо) виявлено та схарактеризовано 

співвідношення (взаємозалежність) обсягу та змісту навчального поняття, 

запропоновано перелік додаткових понять з географії до навчальних програм 

профільного рівня для учнів 10−11-х класів ЗЗСО. Так, з метою розширення 

переліку географічних понять, які вивчаються учнями 1011-х класів на 

профільному рівні навчання географії в ЗЗСО, запропоновано введення 

додаткових навчальних понять до переліку вже наявних у навчальних 

програмах із географії профільного рівня у розрізі тематичних наскрізних 

напрямів: «Глобалізований світ», «Демографічні процеси», «Геопросторова 

будова сучасного господарства, суспільства», «Природокористування та 

екологічна безпека». Здійснено та обгрунтовано вибір просторових понять 

(за групами: «положення в просторі», «розміщення в просторі», «просторові 

зв’язки») науково-методичних знань з географії для учнів 10-х («Географія: 

регіони та країни») − 11-х («Географічний простір Землі») класів ЗЗСО. 

Орієнтовне завдання інтегрованого змісту «Основні проблеми трудових 

ресурсів України та можливі шляхи його подолання» розроблено та подано у 

формі заповнення тематичної таблиці. 

На значущості використання пропедевтичного профільного навчання з 

метою підвищення результатів навчально-пізнавальної діяльності, 

зацікавлення навчальним предметом, підготовки до навчання на профільному 

рівні, професійного самовизначення акцентовано увагу у дослідженні. З цією 

метою оптимізовано організаційно-педагогічні форми навчання географії, 

подано перелік тем курсів за вибором, розроблено та запропоновано способи 

практичного використання банку запитань К-спрямування (до курсів за 

вибором, факультативів, спецкурсів, елективних курсів, як-от: «Кулінарна 

географія», «Спортивна географія», «Літературна географія», «Текстильна 

географія» (в основі яких – знання з української філології, іноземної мови, 

хімії, історії, біології, географії, економіки, спорту, кулінарії та загальної 

ерудиції), додаткових навчальних понять з географії, у тому числі 
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логістичного спрямування, до тематичних наскрізних напрямів й конспекти 

бінарних (географія та правознавство; географія та англійська мова), 

інтегрованих уроків (географія, інформатика, економіка) компетентнісно 

орієнтованого навчання географії на профільному рівні у ЗЗСО.  

Результативному навчанню географії на профільному рівні в школі 

сприяє його ефективна організація з урахуванням педагогічних умов, 

вікових, індивідуальних психологічних особливостей учнів, що 

аргументовано в дослідженні та доведено засобами профорієнтаційного 

спрямування. 

Ефективність організації процесу навчання географії на профільному 

рівні уможливлюється за умов використання комплексного, інтегрованого та 

компетентнісного, гуманістично- та географічно орієнтованих підходів до 

реалізації змісту з попереднім його проектуванням, структуруванням (із 

урахуванням психолого-педагогічних засад формування системи навчальних 

понять і специфіки конструювання змісту науково-методичного знання з 

географії) та подальшим моделюванням діяльності суб’єктів навчання 

географії на профільному рівні, зокрема випускників − здобувачів освіти та 

отримувачів освітніх послуг у ЗЗСО. 

Оновлення змісту навчання географії спорідненою тематичною 

інформацією інших навчальних предметів; урізноманітнення засобів її 

передавання, залежно від вікових психолого-фізіологічних особливостей 

учнів, вимагають від учительсько-учнівського загалу мобільності щодо 

швидкості її пошуку, обробки, цікавої інтерпретації з наступним 

геопросторовим світосприйняттям здобувачами освіти, за компетентного 

підходу та проекцією на формування предметної географічної 

компетентності, що, у свою чергу, передбачає педагогічне моделювання 

діяльності суб’єктів процесу навчання засобами методичної системи 

навчання географії на профільному рівні ЛГЦС у середовищі життєтворчості 

ЗЗСО. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

ГЕОГРАФІЇ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Ефективно організоване навчальне середовище в ЗЗСО, спрямоване на 

формування компетентного, конкурентоспроможного випускника, 

передбачає врахування індивідуальних особливостей учнів, ставлення 

вчителя до дитини, у контексті дитино(людино) центризму, як до цілісної 

особистості, що перебуває у процесі становлення й усвідомлює себе як 

частину мікросоціуму; організацію такого психолого-педагогічного та 

методичного супроводу, який би сприяв оновленню змісту освіти, 

удосконаленню його організаційних форм, створенню оптимальних умов для 

формування предметної географічної компетентності учнів старшої школи, 

які, за допомогою вчителя, вивчають географію на профільному рівні. 

З метою відтворення властивостей, міжпредметних зв’язків, тенденцій 

процесу навчання географії на профільному рівні, скориставшись 

моделюванням як методом дослідження, що дає змогу оцінити стан 

розроблення проблеми, зробити припущення, сформулювавши наукову 

гіпотезу, прийняти обґрунтоване рішення щодо побудови ефективної 

методичної системи навчання географоцентричного спрямування саме на 

профільному рівні в ЗЗСО, доцільним є опис педагогічних умов, 

організаційних аспектів діяльності суб’єктів процесу навчання з географії. 

Гносеологічний зміст предметно-знакового моделювання утворює 

основу для переносу результатів, одержаних у ході розроблення моделей 

(конструкційна, педагогічна, структурно-організаційна, організаційно-

функціональна), на навчальне середовище, а на основі отриманих даних 

дозволяє моделювати програму емпіричних досліджень, результати яких 

допомагають обґрунтувати методичні засади вдосконалення процесу 

навчання географії учнів старшої школи на профільному рівні. 
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3.1. Педагогічні умови навчання географії в старшій школі на 

профільному рівні 
 

Навчання на профільному рівні як спеціалізована підготовка учнів 

старших класів ЗЗСО спрямоване на те, щоб зробити процес опанування 

географії учнями на останньому ступені загальноосвітньої школи більш 

індивідуалізованим, таким, що відповідає реальним запитам і уподобанням 

особи та орієнтаціям суспільства; забезпечуватиме здатність робити 

усвідомлений вибір власної професійної діяльності. 

Педагогічні умови навчання географії на профільному рівні у НУШ 

стосуються зміщення акцентів від «знання – уміння – навички» (ЗУН)-

концепції освіти [49] до компетентнісно орієнтованої, починаючи цілями та 

закінчуючи результатами процесу навчання. 

Метою навчання географії на профільному рівні у НУШ є географічно 

орієнтоване формування цілісної картини світу у суб’єктів навчальної 

діяльності, предметної географічної компетентності в учнів, здатних до 

свідомих практичних дій на основі географоцентричного, цілісного 

світобачення 142, 489. 

Реалізувати відповідну мету навчання географії в старшій школі на 

профільному рівні, у контексті методичної ЛГЦС, в якій всі навчальні 

предмети мають географоцентричний зміст, можна за допомогою узгоджених 

між собою та ієрархічно підпорядкованих одне одному: цілей навчання, його 

завдань, змісту, технологіям, методам, прийомам, засобам, організаційним 

формам, що, у свою чергу, передбачає зміни в реалізації навчальної, 

розвивальної, виховної функцій процесу навчання географії, зокрема: 

− навчальна (гносеологічна), яка, насамперед, полягає не в передаванні 

знань, а у формуванні вмінь здобувати їх самостійно; у контексті вимог  

НУШ  посилюється значення самоосвітньої дидактичної складової процесу 

навчання, акценти в роботі вчителя зміщуються від виконання ролі 

ретранслятора інформації до організатора, помічника, консультанта, коуча, 

коли учні стають активними дійовими особами процесу навчання; 
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− розвивальна (прагматична) – полягає у створенні сприятливих умов 

для розвитку творчого потенціалу учнів, їхнього саморозвитку, 

самоствердження, самореалізації через творчість; у забезпеченні 

демократичних засад освітнього процесу, скоординованості його за 

мотиваціями, цінностями, цілями, що втілюється в дидактично оформленій 

системі навчання; 

− виховна (культурна) – полягає у формуванні ціннісних установок, 

імплементації загальнолюдських цінностей у свідомості й поведінці учнів; 

становленні компетентного випускника – свідомого соціально адаптованого 

громадянина 145, 146. 

За таких умов, учитель географії у процесі навчання учнів на 

профільному рівні сприятиме адаптації навчальних цілей до їхніх 

індивідуальних потреб, із урахуванням психолого-вікових особливостей, 

спрямовуючи завдання уроку на реалізацію компетентнісно орієнтованого 

змісту засобами НМЗ, за допомогою сучасних технологій (у т.ч. ІКТ) і форм, 

активних методів і прийомів навчання, уможливлюючи, на основі ціннісно-

світоглядної, виокремлення в додаткову – мотиваційну функцію, спрямовану 

на формування пізнавального інтересу та сталого зацікавлення географією, 

що потребує додаткових знань учителя зі спонукання учнів до навчально-

пізнавальних, прагматично-виховних дій у пізнанні змісту навчання географії 

на профільному рівні та щодо їх практичного використання. 

Отже, в основі перерахованих методичних аспектів освітньої діяльності 

перебувають розгорнута аналітико-синтетична діяльність суб’єкта, 

інтуїтивний пошук шляхів розв’язання проблеми з подальшою вербалізацією 

всіх розумових процесів. 

Реалізація цілей навчання географії на профільному рівні в ЗЗСО в 

умовах НУШ обумовлює необхідність дотримання таких концептуальних 

підходів до формування географічних знань: 

− цілісність (формування бачення цілісної картини світу на основі 

розуміння внутрішньої єдності, взаємозв’язку всіх частин в одному цілому); 
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− єдність (формування цілісного світобачення за допомогою 

об’єднання на всіх етапах навчально-пізнавальної діяльності суттєвих 

елементів різних картин світу); 

− абстрактність (формування, засобами теоретичного узагальнення й 

виділення суттєвих і закономірних ознак, загального сприйняття об’єкта, 

процесу, явища та інтерпретація деталей у кількісній прогресії, як-от: 

логістика та її похідні); 

− акумулятивність (формування бачення цілісної картини світу, 

інформація про яку доповнюється від початкових до старших класів школи, 

при чому сама картина світу радикально не змінюється, а поступово 

уточнюється, деталізується); 

− концентричність (формування бачення центричності за допомогою 

збереження на всіх етапах навчально-пізнавальної діяльності у центрі уваги 

певного об’єкта пізнання та рівномірної поступової деталізації, як-от: зміст 

географії в географоцентричній системі навчання); 

− ускладнення (формування образу світу поступово (від простого – до 

складного, від периферії – до центру, від локального до глобального), 

насичення деталями, згідно з віковими психологічними можливостями учнів 

10–11-х класів); 

− системність (формування бачення взаємозв’язку елементів і 

складових цілісної картини світу засобами методичної системи ЛГЦС) 143. 

Так, під час дослідження нами з’ясовано, що формування географічних 

знань на рівні профільного навчання в учнів 10–11-х класів оптимізується, 

якщо: 

− організовується різноманітна творча діяльність учнів, види якої 

систематично чергуються; 

− застосовується проблемне навчання географії з використанням 

проблемних, творчих і компетентнісно орієнтованих завдань; 

− використовуються наукові методи пізнання просторово-часових 

закономірностей в географії; 
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− максимально задіяний принцип наочності; 

− реалізуються міжпредметні зв’язки, що забезпечують наступність, 

послідовність, цілісність у їх формуванні; 

− використовуються ІКТ, ППЗ, ЕЗНП, освітні інтернет-ресурси; 

− упроваджуються у практику активні форми навчання (ділові ігри, 

дискусії, логіпрактикуми тощо) 296, 386. 

У цьому контексті, з метою підвищення ефективності навчання 

географії на профільному рівні та пропедевтики профілізації географії, 

актуальним є дотримання методичних засад і педагогічних умов їх реалізації, 

що передбачає, зокрема: 

− психолого-педагогічний супровід ранньої профілізації та 

профорієнтації учнів; 

− проектування процесу К-взаємодії учасників освітнього процесу з 

географії засобами дидактичного забезпечення; 

− змістове наповнення навчального матеріалу з географії інформацією 

суміжних навчальних предметів і, навпаки, географоцентричне навчання в 

ЗЗСО; 

− логістики цілей навчання та результатів навчально-пізнавальної 

діяльності, у тому числі профорієнтаційного спрямування; 

− побудову процесу навчання на уроках географії на засадах 

педагогіки партнерства НУШ; 

− використання елементів диференційованого, інтегрованого, 

комплексного, проблемного, гуманістично та компетентнісно орієнтованого 

навчання географії на профільному рівні в ЗЗСО; 

− підвищення інформаційно-комунікаційної грамотності вчителів та 

учнів; застосування ІКТ у процесі самооосвіти, пропедевтики, навчання 

географії на профільному рівні; 

− осучаснення навчального середовища за допомогою поліпшення 

навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення ЗЗСО, зокрема 

оновлення НМЗ із географії; 
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− використання прийомів розвитку критичного мислення учнів у 

процесі вивчення географії на профільному рівні; 

− використання інноваційних, інтерактивних освітніх технологій у 

процесі вивчення географії на профільному рівні; 

− удосконалення організаційних форм навчання географії на 

профільному рівні; 

− добір засобів навчання, корекції, контролю на основі 

компетентнісного підходу; 

− використання годин варіативної складової навчальних планів на 

опанування учнями змісту курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, 

елективних курсів з географії тощо; 

− добір методів і прийомів самоосвітньої діяльності з географії 

учасників освітнього процесу. 

З огляду на концептуальні акценти побудови процесу навчання на 

профільному рівні учнів старших класів НУШ, як-от «від 

предметоцентризму – до дитиноцентризму» [224], на нашу думку, буде 

ефективною в контексті географічного центризму, зміщення акценту «від 

дитиноцентризму до людиноцентризму» (з огляду на вагоме значення 

вчителя у процесі навчання, формування компетентного випускника), 

висвітлення змістових ліній, використання компетентнісного, інтегрованого 

підходів до розкриття змісту наскрізних тем на уроках географії профільного 

рівня й інших навчальних предметів, наприклад, під час вивчення процесів 

глобалізації, логістики, сталого розвитку, глобальних проблем людства тощо. 

Аргументується це тим, що розуміння складних і суперечливих 

процесів глобалізації є невід’ємною складовою підготовки сучасних 

випускників ЗЗСО до дорослого життя, де вони виконуватимуть різні 

соціальні ролі: компетентних споживачів, ефективних підприємців, якісних 

виробників, чесних продавців, обізнаних покупців, мобільних інвесторів, 

відповідальних громадян, свідомих батьків, патріотів своєї держави. Отже, 

сформувати компетентного випускника покликаний компетентний педагог із 
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глобальним світобаченням проблем і місця людини у їх розв’язанні, 

сформованою глобальною компетентністю (динамічне інтегроване, 

комплексне світосприйняття й розуміння реальної, віртуальної дійсності у 

взаємозв’язках і взаємозалежностях, із наступним компетентним 

світотлумаченням). 

Глобалізація є тенденцією розвитку світу, що виникла в результаті 

закономірних інтеграційних процесів у 90-х роках ХХ ст. [3, 11, 69].  

Актуальність цього питання засвідчують численні праці науковців і 

практиків, присвячених його розгляду. Зокрема, географічний аспект 

глобалізації розглядали: В. Безуглий, О. Бейдик, В. Вовк, Т. Гільберт, 

С. Кобернік, Р. Коваленко, О. Кузьминська, О. Любіцева, Т. Назаренко, 

Л. Паламарчук, О. Стадник, О. Станева, О. Топузов, В. Юрківський, 

О. Яковчук та інші [18, 66, 134, 212, 213, 240, 241, 259, 334, 353]. 

Процесам економічної глобалізації присвячено праці: Н. Біленької, 

К. Іванової, Д. Лук’яненка, Є. Масленнікова, О. Побережця, А. Філіпенка, 

В. Чепіноги та багатьох інших [87, 119, 262]. 

З економічного погляду, Дж. Ю. Стігліц трактує глобалізацію як «тісну 

інтеграцію країн і народів світу, що спричинена значним скороченням витрат 

на перевезення та зв’язок, усунення штучних бар’єрів на шляху переміщення 

з країни в країну товарів, послуг, капіталу, знань і (меншою мірою) людей» 

[335, с. 131]. 

На актуальності процесів глобалізації наголошують також екологи, 

акцентуючи увагу на невідворотних змінах стану навколишнього 

середовища, що загрожує людству глобальною екологічною катастрофою. 

Так, екологічний напрям глобалізації представлено в дослідженнях 

І. Вітенко, С. Малимона, Г. Пустовіта, Л. Царика, П. Царика та ін. [292, 293, 

294, 296]. 

На сучасному етапі, актуальним є розгляд, під кутом зору 

глобалізаційних процесів, питань логістики, логістичних процесів. 

Зокрема,   у   науковій   літературі   тлумачення   слова   «глобалізація» 
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ґрунтується на його перекладі з англ. globalization – процеси, які 

відбуваються в масштабах усієї планети. У географії під глобалізацією 

розуміють процес всесвітньої економічної, політичної, культурної інтеграції 

та уніфікації, тобто трактують як взаємопов’язані та взаємозалежні процеси 

певної системи [3, 374, 445, 446]. 

Аналіз літературних джерел [11, 69, 87, 95, 99, 134, 334, 335, 356, 368, 

392, 413, 450, 451, 471, 501, 515] дає змогу зробити висновок про те, що 

здебільшого до основних ознак процесу глобалізації відносять:  

 становлення єдиного світового виробництва внаслідок діяльності 

транснаціональних корпорацій;  

 посилення інтеграційних процесів (відкритість і взаємозалежність 

економік країн світу);  

 формування глобальних ринків робочої сили;  

 розширення світового фінансового ринку (рух капіталу, інвестицій);  

 формування загальнопланетного інформаційно-комунікаційного 

простору (глобальна мережа Інтернет);  

 уніфікація ведення бізнесу, формування нової системи глобального 

управління (діяльність міжнародних організацій);  

 встановлення світових цін, залежність економік країн від коливань 

курсу національних валют, вартості бареля нафти;  

 культурне зближення народів (єдина система цінностей, стандартів 

життя, уподобань тощо);  

 порушення екологічної рівноваги екосистеми (загострення 

глобальних проблем) тощо. 

З огляду на важливість вивчення цього питання на сучасному етапі 

розвитку суспільства та наявність відповідних тем у навчальних планах, 

програмах курсів [275]: «Географія: регіони та країни» (10-й клас), 

«Географічний простір Землі» (11-й клас), актуальним є вивчення процесу 

глобалізації випускниками школи взагалі та в процесі вивчення географії на 

профільному рівні зокрема, за допомогою використання інтегрованого 
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підходу до навчання, що, у свою чергу, дає можливість розглянути цю тему 

на уроці географії під кутом зору економіки, екології, логістики, туризму; у 

змісті інтегрованого уроку географоцентричного спрямування, а також під 

час опанування змісту споріднених тем інших навчальних предметів у ЗЗСО. 

Так, економічним блоком такого інтегрованого уроку географії буде 

інформація про міжнародний поділ праці, транснаціональні корпорації, 

діяльність яких набуває дедалі більших масштабів, адже це – компанії, що 

були створені в одній із країн, а нині мають представництва в усьому світі, 

тим самим розширюючи ринки збуту продукції, економлячи на ресурсах і 

перевезеннях, популяризуючи власні стандарти якості товарів чи послуг. 

Доповненням до цього інформаційного блоку буде наведення прикладів 

країн, на які припадає найбільша кількість транснаціональних корпорацій: 

США (General Electric, IBM, General Motors, Ford, Apple, Microsoft), Японія 

(Honda, Toyota, Nissan, Hitachi, Sony, Toshiba), Німеччина (BMW, 

Volkswagen, Siemens, Robert Bosch), Франція (Peugeot, Renault), Велика 

Британія (British Petroleum), Китай (Sinopec, China National Petroleum), 

Південна Корея (Hyundai, LG, Samsung Electronics) [335, 520]. 

До прикладу наявних у світі глобалізаційних процесів слід віднести й 

міжнародний туризм, який стає не тільки популярним видом відпочинку, а й 

провідною експортною галуззю економіки світу, про що цікаво буде 

дізнатись учням старших класів у процесі навчання географії на профільному 

рівні, акцентувавши увагу на тому, що для окремих країн світу міжнародний 

туризм став основною статтею доходів, іноді навіть конкуруючи зі статтею 

доходів від продажу нафти. Цікавим для учнів буде факт зі світової 

статистики, − найбільш відвідуваними, з погляду туризму, є європейські 

країни (Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія, Греція, Швейцарія, 

Австрія, Нідерланди та ін.), а найбільш прибутковими, за статтею від 

туристичної галузі, – США [134]. 

Пізнавальним у процесі навчання географії на профільному рівні для 

учнів ЗЗСО буде реалізація міні-дослідження туристичних об’єктів України 



184 
 

 

взагалі та свого регіону зокрема в контексті концепції «центр – периферія» 

471 та під кутом зору міжнародної привабливості, економічної 

прибутковості, місця у валовому національному прибутку, долі у валовому 

внутрішньому продукті країни, логістики туризму та власного відпочинку 

тощо, чому у нагоді стануть віртуальні подорожі, on-linе тури сторінками 

електронних збірників (Е-збірників). 

Підсумком до вказаного фактажу може бути умовивід про те, що 

туризм сприяє не тільки економічній, а й культурній, соціальній, екологічній 

глобалізації, адже його діяльність спрямована на порозуміння між людьми 

різних країн світу, етносів і народностей.  

Логічним доповненням вивчення глобалізаційних процесів є розгляд 

питань логістики (запасів, товарів, послуг, інформаційних потоків тощо).               

Як зауважили фахівці з методики навчання географії: С. Кобернік і 

Р. Коваленко, − «…фактично виникла «світова фабрика», пов’язана 

товарними потоками та глобальними інформаційними системами» [134, 

с. 274]. У результаті такої взаємозалежності жодна національна система не 

може існувати ізольовано й бути стійкою до кризових потрясінь (якщо 

відбувається економічна, екологічна криза в одній із високорозвинутих країн, 

то її наслідки відчуває більшість країн світу, що становить, у свою чергу, 

глобальну загрозу). 

У такий спосіб, розгляд наскрізних напрямів: глобалістика, 

глобалізований світ, геопросторова будова сучасного господарства 

(суспільства), міжнародні ринки (праці, цінних паперів, товарів, послуг), 

міжнародна торгівля, логістика, міжнародний туризм, демографічні процеси, 

природокористування та екологічна безпека тощо,  сприяє опануванню 

відповідного глосаріального апарату та методик, розвитку комплексного 

світосприйняття учнями й реалізації географоцентричного змісту навчання 

географії на профільному рівні. Так, з огляду на зазначене, доцільно у 

процесі навчання географії на профільному рівні в старшій школі звернути 

увагу учнів на те, що з метою визначення рівня залученості країн світу до 



185 
 

 

процесів глобалізації у світі використовується методика Швейцарського 

інституту дослідження бізнесу (KOF) щодо розрахунків індексу глобалізації 

[119], який демонструє економічну, політичну, технологічну, соціальну 

інтеграцію країни у світове господарство та складається з трьох субіндексів: 

економічного (сума всіх видів імпорту та експорту, прямі іноземні інвестиції, 

портфельні інвестиції, доходи нерезидентів у формі заробітної плати чи 

прибутки від інвестицій тощо), політичного (членство країни в міжнародних 

організаціях та участь у місіях Ради Безпеки ООН, кількість іноземних 

посольств у країні тощо), соціального (інтенсивність персональних контактів 

людей в банківській, телекомунікаційній та туристичній сферах, рівень 

розвитку міжнародного туризму тощо). У підсумку  чим більшим буде 

значення індексу, тим глобалізованішою є країна. Звідси, відповідно до 

індексу глобалізації за методикою KOF, найбільш глобалізованими країнами 

світу є: Ірландія, Швейцарія, Сінгапур, Нідерланди, Швеція, Канада, Велика 

Британія, Люксембург, Австрія, Франція, США тощо [527]. 

Глобалізація містить чимало суперечностей, тому є предметом 

постійних дискусій глобалістів та антиглобалістів, а таке ґрунтовне вивчення 

цієї теми, на нашу думку, − один із прикладних аспектів використання 

методики навчання на профільному рівні учнів старших класів ЗЗСО з 

використанням комплексного, діяльнісного, компетентнісного, інтегрованого 

підходів до реалізації змісту географії 120, 386. 

Окрім того, використання інноваційних та інтерактивних технологій 

навчання, у сукупності з інтегрованим підходом до вивчення подібного 

змісту навчального матеріалу з географії, дає змогу залучити учнів 10–11-х 

класів до висловлення власних суджень на користь глобалістів чи 

антиглобалістів.  

У процесі цих умовиводів доцільним буде акцентування уваги учнів на 

тому, що сучасна економіка України є складовою єдиного світового 

простору, який охоплений процесом глобалізації, основними перевагами 

нашої країни в якому є:  
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 підвищення ефективності використання факторів виробництва й 

зниження витрат виробництва за рахунок упровадження безвідходних і 

ресурсозберігаючих технологій та lean-логістики, як сучасної концепції 

ощадливості;  

 поглиблення міжнародного поділу праці та розширення 

взаємовигідної міжнародної торгівлі;  

 поширення нових ІКТ і пов’язаних із ними переваг;  

 збільшення потоків прямих іноземних інвестицій; формування 

відкритої економічної системи;  

 активізація участі в роботі міжнародних організацій та інтеграційних 

об’єднань тощо [262]. 

Проте, як будь-який складний процес, глобалізація для України має як 

позитивні, так і негативні наслідки, до яких слід віднести: посилення впливу 

транснаціональних корпорацій, поглинання ними національного ринку; 

збільшення розриву в соціальному й економічному розвитку між країнами 

світу; нестабільність розвитку економіки країни та розшарування суспільства 

тощо, про що, застосовуючи критичне мислення, учителям географії також 

доцільно наголошувати під час вивчення цієї наскрізної теми. Так, за 

допомогою обізнаного педагога випускники старшої школи, опрацювавши 

навчальний матеріал глобалізаційного змісту на профільному рівні, зможуть 

зробити висновок про те, що процеси глобалізації в сучасному світі є доволі 

складними, неоднозначними, суперечливими й охоплюють не тільки всі 

країни світу, а й усі сфери діяльності людини, при цьому маючи загальні 

всеосяжні позитивні риси:  

 поширення високоефективних, інноваційних, екологічно чистих 

технологій;  

 підвищення мобільності трудових ресурсів, капіталу;  

 розвиток ІКТ;  

 розширення можливостей світових туристичних подорожей;  

 підвищення загального добробуту населення тощо. 
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Таким чином, вивчення процесу глобалізації на уроках географії на 

профільному рівні в 10–11-х класах ЗЗСО, за умов використання 

інтегрованого підходу до навчання, сприяє комплексному (з економічного, 

географічного, екологічного, соціального поглядів) вивченню сутності цього 

процесу, його основних ознак, компонентів, індексу, видів, проблем і 

переваг. 

Вдале компонування вчителем навчального матеріалу дасть 

можливість, попри виявлені учнями проблеми світового рівня, пов’язані з 

глобалізацією (зростання впливу окремих країн на весь світ, нав’язування 

ними свої системи цінностей, економічних і правових відносин), знайти 

найважливіші умови успішних процесів глобалізації в Україні (підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням основних 

конкурентних переваг тощо) та мати ґрунтовні знання з цього питання, які 

знадобляться в дорослому житті та сприяє формуванню глобальної 

компетентності (зокрема, щодо розуміння глобалістичних, логістичних 

процесів тощо). 

Усе викладене є практичним аспектом використання методики 

навчання географії на профільному рівні учнів 10–11-х класів НУШ і 

прикладом компонування тематичного матеріалу [99, 240, 241] на уроках 

географії через інтеграцію змісту споріднених навчальних предметів, що 

допомагає сформувати цілісну світоглядну позицію свідомого громадянина 

держави у комплексному (географія, економіка, екологія, туризм тощо) 

світобаченні та сприяє вивченню змісту географії на профільному рівні. 

У цьому контексті значна роль у формуванні географічних знань 

належить опануванню учнями географоцентричного змісту («центр – 

периферія», «від глобального до локального») тем інтегрованого характеру 

елективних курсів (як-от «Lean-логістика в географії») під час навчання 

географії на профільному рівні у старших класах школи та завдяки 

використанню тематичної інформації з РНГК (наприклад 

«Київщинознавство» , «Сумщинознавство» тощо). 
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У свою чергу, моделювання діяльності суб’єктів процесу навчання 

географії на профільному рівні передбачає вміле структурування вчителями 

змісту навчання, проектування навчальної діяльності, конструювання 

методичних систем на засадах: 

− ієрархічності (підпорядкованість «елемент  система  елемент»); 

− цілісності (залежності кожного елемента від його місця і функцій у 

системі); 

− структурності (зумовленості функціонування системи не стільки 

завдяки особливостям її окремих елементів, скільки властивостям її 

структури); 

− взаємозалежності (взаємозумовленість і взаємовпливи елементів у 

системі та системи й середовища); 

− множинності (адекватне пізнання системи множини різних елементів 

та моделей, кожна з яких характеризує лише певний аспект системи); 

− центричності (акцентування уваги навколо уявного або наявного 

центру (людини – людиноцентризм в географії 160, території – центризм в 

географії 471, змісту географії – географоцентризм 214 у навчанні) тощо. 

Теоретичні основи дослідження людиноцентризму у своїх роботах 

обстоювали: В. Андрущенко 6, В. Кремень 161, 162, А. Маслоу 196 та ін. 

Питання центризму, центричності в географії та вивчення геопростору 

в контексті концепції «центр  периферія» у своїх працях розглядали  

О. Афанасьєва, К. Мезенцева, І. Пилипенко, В. Шевченко та ін. 471.  

У дослідженні ми обстоюємо думку про те, що в процесі навчання 

географії на профільному рівні доцільним у ЗЗСО є вивчення процесів, 

фактів, явищ на засадах ближньої та дальньої (від глобального  до 

локального) перспектив, співставлення простору (реальний, віртуальний) і 

територій (від регіону до світу) та їх значення для людини на засадах 

зазначеної вище концепції «центр – периферія». 

Дотримуючись поглядів В. Кременя 161 на використання 

гуманістично орієнтованого підходу в освіті, концепції людиноцентризму в 
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антропологічній парадигмі, доцільним, на нашу думку, у розгляді процесів, 

фактів, явищ (від глобального до локального) є їх аналіз з позиції місця 

людини («центр – периферія») у процесі об’єкт – об’єктних, об’єкт –

суб’єктних, суб’єкт – суб’єктних відносин тощо.  

Отже, нами аргументується думка про опанування учнями змісту 

географії у процесі навчання на профільному рівні, починаючи вивченням 

загальних географічних закономірностей та закінчуючи наведенням 

конкретних локально-територіальних прикладів з обстоюванням ними 

власної громадянської позиції щодо розв’язання навчальних проблем, 

виконання прагматичних завдань. 

У свій час була актуальною наукова думка Т. Назаренко, О. Топузова 

щодо центричності географічних знань у профільній школі 214, яка 

обстоюється нами та аргументується її трансформування в практику 

навчання географії на профільному рівні, доцільність реалізації в умовах 

НУШ, де концепція дитино(людино) центризму проходить наскрізною лінією 

через усі установчі документи, відображаючись у змісті, структурі процесу 

компетентнісно та географічно орієнтованого навчання. 

У такий спосіб, у контексті вимог НУШ акцентується питання 

значущості географічних знань у формуванні загального світобачення, 

глобальної компетентності, комплексного світосприйняття, становленні 

компетентного випускника в умовах нової структури школи, вимог щодо 

результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів та оптимізації процесу 

навчання на профільному рівні, центром якого є людина (учні, учителі), що 

опановує географічно орієнтований зміст у географоцентричній системі 

навчання.  

З огляду на це, однією з педагогічних умов, що сприяють організації 

процесу навчання географії на профільному рівні, є використання 

географоцентричного змісту у методичній системі навчання ЛГЦС (множина 

взаємопов’язаних навчальних, методичних елементів, що утворюють єдине 

ціле та спрямовані на наскрізну реалізацію географічної освіти в умовах 
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профільного навчання, у тому числі засобами інших навчальних предметів), 

усі субсистеми (організаційної діяльності, пізнавальної діяльності) та 

концепти (змістово-теоретичний, процесуально-технологічний, 

парадигмальний) якої націлені на досягнення особистісно та суспільно 

значущого результату навчально-пізнавальної діяльності учнів 

(простежується через рівні (високий (продуктивний), достатній 

(репродуктивно-продуктивний), середній (репродуктивний), початковий 

(елементарний), сформованості знаннєвого, діяльнісного, ціннісного 

компонентів), у якій мета й завдання спрямовані на опанування учнями 

географоцентричного змісту, формування у них цілісної картини світу, 

предметної географічної компетентності на основі комплексного 

світобачення та професійного самовизначення. 

Використання методичної системи навчання географії на профільному 

рівні ЛГЦС обстоюється нами у контексті географоцентричного змісту та як 

та, що охоплює весь освітній процес (від початкової до профільної школи), 

усі навчальні предмети (інваріантна складова навчальних планів ЗЗСО) і 

може бути реалізованим в урочний та позаурочний час, на різних етапах 

уроку, під час опанування курсів за вибором, елективних курсів тощо 

(варіативна, інваріантна складова навчальних планів ЗЗСО). 

Тобто, педагогічними умовами ефективної реалізації змістово-

теоретичного концепту методичної системи навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС, виділеними нами у процесі дослідження, є: 

− побудова вчителем процесу навчання географії на профільному рівні 

з урахуванням нормативної, педагогічної, психологічної, географічної 

складових освітнього процесу; 

− використання гуманістично-, географічно-, компетентнісно 

орієнтованого підходів у процесі реалізації змісту географії в контексті 

антропологічної та географоцентричної парадигм; 

− урахування у процесі добору змісту навчання, актуальності, 

доцільності, прикладної спрямованості, раціонального співвідношення 
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обсягу та змісту навчальних понять (див. рис. 2.1), підрядної супідрядності 

НМЗ, НМКс, НМКт і їх складових; 

− формування науково-методичного знання з географії в школі на 

поняттєво-просторовій основі, чому сприяє використання удосконаленої 

нами структурної моделі науково-методичного знання з географії та її 

складових (див. рис. 2.2, див. таблиці 2.6 та 2.7); 

− введення запропонованих нами додаткових навчальних понять із 

географії до програм профільного рівня 10−11-х класів за тематичними 

наскрізними напрямами: «Глобалізований світ», «Демографічні процеси», 

«Геопросторова будова сучасного господарства, суспільства», 

«Природокористування та екологічна безпека» (див. таблицю 2.5); 

− вивчення наскрізних тем, понять («Глобалістика», «Логістика», 

«Районування», «Регіоналізація») на уроці та під час опанування елективних 

курсів («Lean-логістика в географії» тощо); 

− інтегрування змісту навчальних предметів у вивченні географії та за 

допомогою інтегрованих форм навчання, інтегрованих, бінарних уроків (див. 

Додатки А, Б, В); 

− використання запитань К-спрямування з метою формування в учнів 

географічно орієнтованого світобачення за допомогою комплексного 

використання чотирьох наскрізних змістових ліній в одному запитанні (див. 

Додаток Д). 

Педагогічними умовами технологічної організації процесу навчання 

географії на профільному рівні (процесуально-технологічний концепт 

методичної системи навчання географії на профільному рівні ЛГЦС) є: 

− дотримання педагогіки партнерства в організації процесу навчання 

на етапах добору: змісту навчального матеріалу, дидактичних інструментів 

навчання, дидактичних інструментів корекції та самоконтролю; визначення 

результативності процесу навчання географії учнів на профільному рівні; 

− використання НМЗ, ЕЗНП, у тому числі Е-збірників, ГІС, освітніх 

інтернет-сервісів, ППЗ, НМКс із метою формування НМКт, усі складові 
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якого поєднано в блоки: предметно-просторовий, змістово-інформаційний, 

візуально-віртуальний, експертно-діагностичний, корекційно-практичний; 

− використання інформаційної блок-кальки побудови сторінки 

підручника географії для навчання на профільному рівні в старшій школі у 

процесі моделювання, розроблення змісту навчального підручника; 

− використання сучасних освітніх технологій та доцільних методів і 

прийомів організації освітньої діяльності, у тому числі ІКТ та їх похідних 

(майндмеппінг-софт, мультимедіа скрепбук, Q-кодування та ін.); 

− використання активних та інтерактивних форм навчання людино- та 

географоцентричного спрямування; 

− урізноманітнення процесу навчання засобами РНГКс тощо. 

Отже, сукупно педагогічними умовами впровадження в шкільну 

практику профільного навчання географії є: 

− урахування психолого-педагогічних засад формування системи 

навчальних понять з географії в учнів 10–11-х класів; 

− проектування змісту навчання географії в старшій школі, у тому 

числі конструювання змісту науково-методичного знання з географії з метою 

формування ключової, загальнопредметної, предметної географічної 

компетентностей учнів старших класів; 

− упровадження компетентнісного підходу в процес навчання 

географії, засобами НМЗ (зокрема тестові моделі навчання географії); 

− моделювання діяльності суб’єктів процесу навчання географії на 

профільному рівні, у тому числі педагогічне моделювання НМЗ змісту 

навчання географії на профільному рівні у старшій школі; 

− використання в практиці роботи методичної системи навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС; 

− розроблення технологій залучення вчителів до процесу 

реформування освітнього середовища в умовах НУШ; 

− навчання вчителів географії для профільної школи в системі 

післядипломної освіти засобами розвитку професійної компетентності 
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учителя та збагачення системи предметно-методичних знань сучасними 

підходами до організації процесу навчання географії на профільному рівні; 

− урахування передового педагогічного досвіду зі створення науково-

методичного, НМЗ забезпечення процесу навчання географії на профільному 

рівні в ЗЗСО; 

− збільшення кількості досліджень, присвячених вивченню досвіду 

організації й розвитку системи підготовки, підвищення кваліфікації вчителів 

географії для профільної школи, зокрема НУШ. 

Звідси, реалізація запропонованих педагогічних умов, урахування 

психолого-педагогічної структури науково-методичного знання з географії 

щодо пізнання просторово-часових закономірностей в географії, реалізація 

проектування процесу навчання (із урахуванням структури та конструювання 

змісту) та педагогічного моделювання НМЗ, використання запропонованих 

методичних підходів і моделей, теоретико-методичних засад навчання 

географії на профільному рівні, сприяє оновленню підходів до навчання 

географії на профільному рівні учнів 1011-х класів ЗЗСО, реалізації 

компетентнісно орієнтованої освіти, у контексті географоцентричної 

методичної системи навчання з географічно орієнтованим змістом та вимог 

щодо НУШ. 

 

3.2. Компетентнісна діяльність учителів та учнів у 

географоцентричній методичній системі навчання на профільному рівні 
 

У сучасному освітньому просторі пріоритетними за різноманітністю 

надання освітніх послуг є освітні заклади, структура, побудова навчальних 

планів яких дає змогу повною мірою реалізувати зміст навчання на 

профільному рівні, головною метою якого є: формування та розвиток 

високоінтелектуальної національно свідомої особистості з чітко вираженою 

громадянською позицією, конкурентоспроможної, готової до свідомого 

вибору в дорослому житті, що, у свою чергу, зумовлює побудову такого 

освітнього процесу, результатом якого є творча, компетентна особистість. 
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Опрацювавши результати констатувального дослідження та наукові 

праці Н. Кузьміної [166], В. Лєдньова [171], Т. Назаренко 214, А. Пишкало 

[254] щодо специфіки методичних систем, пропонованою нами для 

практичного використання є методична система навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС у ЗЗСО, яку зображено за допомогою блоків 

графічно-конструкційної моделі (рис. 3.1). 

Методична система навчання географії на профільному рівні ЛГЦС 

складається з: 

 двох субсистем (організаційної діяльності, пізнавальної діяльності); 

 трьох концептів (змістово-теоретичного, процесуально-

технологічного, концептуально-парадигмального). 

В основі реалізації методичної системи навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС закладено комплексний, інтегрований, діяльнісний, 

диференційований, гуманістично-, особистісно-, компетентнісно-, 

географічно орієнтовані підходи до реалізації географоцентричного змісту 

всіх навчальних предметів, які вивчають учні старших класів на профільному 

рівні (географічний центризм), що спрямовано на результативність 

організації навчально-пізнавальної діяльності (знаннєвий, діяльнісний, 

ціннісний компоненти) та отримання позитивного суспільно й особистісно 

значущого результату (людиноцентризм). 

Концептуально-парадигмальну основу (концепт) пропонованої нами 

методичної системи навчання географії на профільному рівні ЛГЦС, окрім 

нормативно-правового забезпечення 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 

285, 483 та гіпотези, яка ґрунтується на припущенні, що навчання географії 

на профільному рівні учнів 1011-х класів ЗЗСО буде ефективним за                    

умов застосування компетентнісного підходу та шляхом урахування 

психолого-педагогічних, науково-методичних засад навчання географії             

учнів старших класів за дотриманням педагогічних умов навчання на 

профільному рівні, становлять підходи, принципи, аспекти, алгоритми, 

моделі, це зокрема: 
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географоцентричне формування цілісної картини світу, 

предметної географічної компетентності в учнів на основі 

цілісного світобачення 
 

    цілі географічної освіти в умовах навчання на профільному рівні 

завдання навчання географії на профільному рівні 

географоцентричний зміст 

просторові знання 

(рис. 2.2) 

 

 

навчальні поняття наскрізних 

напрямів (таблиця 2.5) 
 

зміст елективного курсу          

«Lean-логістика в географії»                 

(таблиці 4.1, 4.2, 4.4) 
 наскрізні теми               

(«глобалізація», «логістика») 

тощо) інтегрований, компетентнісно орієнтований зміст 

методи: дослідницький, частково-пошуковий,                                
проблемного викладання навчального матеріалу,                         

репродуктивні, пояснювально-ілюстративні 
прийоми: моделювання, абстрагування, узагальнення,                 

класифікація, систематизація, конкретизація, порівняння, 
виокремлення, дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез тощо 

технології: інноваційні, інтерактивні, ІКТ 
форми: організації навчання, діяльності тощо, зокрема курси за 

вибором, елективні курси (таблиці 2.4, 4.1, 4.2, 4.4),                                            

інтегровані уроки (Додатки А, Б, В), логіпрактикуми 

засоби: НМЗ, НМКс, НМКт (рис. 3.4, рис. 3.5), ЕЗНП, ППЗ тощо 

Елективний курс «Lean-логістика             

в географії» (таблиці  4.1, 4.2, 4.4) 

 НТП           навчальна програма         

 Е-збірник   банк запитань 
Підручник: 

      блок-калька сторінки (рис.4.2) 
    доповненний тезаурус                           

(таблиця 2.5) 

РНГКс (рис. 4.3): 

 географічний атлас    посібник 

 контурні карти          пазли; 

 навчальний                тестові моделі            

   посібник для вчителя   

 Банки запитань:  Е-збірник 

               К-спрямування (Додаток Д) 

 

 

моделі 

процесу навчання на    
профільному рівні                         

(рис. 3.2) 

К-

взаємодія

форми роботи –
колективно-

групові

принципи: 
неперервності, 

наступності, 
системності, 

систематичності

колективно-
компетентнісна

взаємодія

підхід  –
компетентнісний

суспільно та особистісно значущий результат

навчання географії 
на профільному 

рівні

 
К-взаємодії             

(рис. 3.3)  

НМЗ змісту навчання      
на профільному рівні         

(рис. 3.5) 
 

моделі 
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Рисунок  3.1    Графічно-конструкційна  модель  методичної  системи  навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС 
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− дидактичні підходи (компетентнісний, діяльнісний, комплексний, 

інтегрований, гуманістично-, географічно орієнтований та ін.), принципи 

(системності, альтернативності, науковості, доступності, наступності, 

систематичності, диференціації, центричності, множинності, ієрархічності, 

цілісності, взаємозалежності та ін.), аспекти (організаційний, пізнавальний); 

− алгоритми (зміст – процес – результат, теорія – технологія – 

практика), моделі (структурно-логічна – методологічних основ дослідження 

процесу навчання географії; структурна − науково-методичного знання з 

географії в школі; структурно-організаційна − процесу навчання географії на 

профільному рівні; педагогічні: навчально-методичного забезпечення 

навчання географії на профільному рівні у старшій школі, колективно-

компетентнісної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності; конструкційна  

послідовної підрядної супідрядності тематичних понять; організаційно-

функціональна  діяльності методичної служби обласного рівня). 

Усі складові концептуально-парадигмального концепту методичної 

системи навчання географії на профільному рівні ЛГЦС спрямовані на 

зміщення акценту в організації освітнього процесу із ЗУН-концепції до 

компетентнісно орієнтованої, побудованої на засадах людино- та 

географічного центризму тощо. На засадах концептуально-парадигмального 

концепта, сукупне використання технологій, методів, прийомів, засобів, 

форм процесуально-технологічного концепта сприяє реалізації географо-

центричного змісту змістово-теоретичного концепта методичної системи 

навчання географії на профільному рівні ЛГЦС (див. рис. 3.1). Комплексна 

реалізація концептуально-парадигмального, змістово-теоретичного, 

процесуально-технологічного концептів методичної системи навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС спрямована на підвищення 

ефективності навчально-пізнавальної діяльності та в підсумку (знаннєвий 

(ЗК), діяльнісний (ДК), ціннісний (ЦК) компоненти)  на отримання 

особистісно та суспільно значущого результату. 

Концептуально-парадигмальний концепт методичної системи навчання 
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географії на профільному рівні ЛГЦС реалізується за допомогою 

використання моделей, одна з яких  процесу навчання на профільному рівні. 

Так, на підставі вивченого [317] та з огляду на все зазначене ефективною, на 

нашу думку, у контексті методичної системи ЛГЦС, буде реалізація 

структурно-організаційної моделі процесу навчання географії на 

профільному рівні (рис. 3.2), в основі якої  педагогіка партнерства та довіри, 

спрямована на спільний вибір учителем і учнями: 

− змісту (курсів, тем, завдань тощо) навчання географії; 

− дидактичних інструментів: навчально-пізнавальної діяльності (форм, 

методів, прийомів, засобів, технологій) та процесів корекції й самоконтролю 

(способи, методи, прийоми, види, форми), що, у цілому, виводить процес 

навчання географії на новий рівень самоусвідомлення учнями значущості 

знань, якості набутих умінь і навичок, відповідальності за розвиток 

подальшої власної траєкторії самореалізації на основі сформованих ставлень, 

ціннісних орієнтирів і компетентностей (ключові, загальнопредметні, 

предметна географічна). 

Структурно-організаційна модель процесу навчання географії на 

профільному рівні (за [317]) ґрунтується на антропологічній парадигмі та 

педагогіці партнерства суб’єктів навчальної діяльності, яка реалізується за 

допомогою використання: 

− географоцентричного змісту навчання (концентрування змісту 

навчальних предметів на основі географічної інформації навколо географічно 

орієнтованих завдань, землеописових запитань; розв’язання проблем фізико-, 

економіко-географічного спрямування тощо); 

− підходів (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-, гуманістично- 

(людиноцентризм), географічно (географоцентризм) орієнтований, 

диференційований, інтегрований, комплексний, системний та ін.) [21, 27, 181, 

193, 300]; 

− технологій (інноваційні [250], інтерактивні [172, 268], ІКТ [12, 25,           

26, 123]); 
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− методів (дослідницький, частково-пошуковий, проблемного 

навчання (викладання навчального матеріалу), репродуктивні, 

пояснювально-ілюстративні; за І. Лернером, М. Скаткіним) [175, 325]; 
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на профільному рівні 
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− прийомів (моделювання, абстрагування, узагальнення, класифікація, 

систематизація, конкретизація, порівняння, виокремлення, дедукція, індукція, 

аналогія, синтез, аналіз та ін.  за Є. Кабановою-Меллєр, С. Рубінштейном) 

[122, 305]; 

− видів (проблемно-пошукові, продуктивні, репродуктивні) 

пізнавальної діяльності та контролю (попередній, поточний, тематичний, 

підсумковий), що в комплексі спрямовані на ефективне досягнення 

результатів навчання [110, 179, 468, 496]; 

− засобів (об’єктивно-натуральні: реально та фрагментарно-

географічні; об’єктно-замінювальні: вербальні, ілюстративно-зображувальні, 

картографічні, графічно-знакові, аудіовізуальні, прототипні, стерео-

голографічні, комбіновані; прикладно-природничі: геодезично-топографічні, 

метеорологічні, гідрологічні, геометричні, астрономічні; програмно-

забезпечувальні: програмно-загальні, програмно-загальноприкладні, 

програмно-спеціалізовані; апаратно-забезпечувальні; організаційно-

технологічні; інтегровано-інформаційні тощо,  за Л. Вішнікіною, І. Діброва, 

В. Самойленко, О. Топузовим) [315, 316, 353, 470]; 

− форм (організації навчання: урочні, позаурочні; проведення уроку 

(навчальних занять) (прес-конференція, лекція, «круглий стіл», диспут, 

дискусія та ін.); організації діяльності (навчальної, виховної, корегувальної, 

контролюючої, оцінювальної); індивідуальні, парні, групові (колективні) 

навчання [317, 342, 512], логіпрактикуми тощо). 

Побудований за такою структурно-організаційною моделлю процес 

навчання географії на профільному рівні на засадах антропологічної 

парадигми та педагогіки партнерства суб’єктів навчальної діяльності 

спрямований на отримання особистісно та суспільно значущого результату, 

яким є компетентний випускник із високим рівнем навчальних досягнень і 

самосвідомості, географоцентричним світосприйняттям, що в майбутньому 

ефективно адаптується в соціумі та самореалізується у професійному, 

особистому дорослому житті. 



200 
 

 

Отже, організаційно-методичною особливістю процесу навчання 

географії в старшій школі є створення умов для її вивчення на профільному 

рівні, чому, на нашу думку, сприяє колективно-компетентнісна взаємодія             

(К-взаємодія)  процес співпраці колективу однодумців  суб’єктів освітньої 

діяльності, спрямований на формування компетентностей (ключових, 

загальнопредметних, предметної географічної) на засадах педагогіки 

партнерства, що передбачає отримання особистісно й суспільно значущого 

результату (рис. 3.3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пропонована модель К-взаємодії передбачає використання 

компетентнісного підходу в навчанні географії на профільному рівні, який 
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        Рисунок 3.3  Складові педагогічної моделі колективно-компетентнісної                     

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності 
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індивідуальний досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та 

соціальної практики. Крім того, модель К-взаємодії передбачає побудову 

процесу навчання географії, дотримуючись принципів: системності, 

систематичності, наступності, неперервності, науковості, доступності, з 

проекцією на особистісний та суспільно значущий результат (для учня  

формування компетентностей колективом та в колективі однодумців; для 

вчителя  компетентний вплив суб’єкта на колектив суб’єктів освітньої 

діяльності) та на підґрунті педагогіки партнерства [367, 408, 420, 430, 442]. 

Таким чином, компетентнісний підхід до навчання географії на 

профільному рівні не заперечує ролі ЗУН, але акцентує увагу на готовності 

учня використовувати набуті знання для розв’язання проблем, що виникають 

у реальному житті. Як наслідок,  комплексний, компетентнісний підходи в 

навчанні, на відміну від предметно орієнтованого, передбачають інтеграцію 

змісту природничих та інших предметів на основі провідних соціально й 

особистісно значущих ідей і цілей, що втілюються в сучасній освіті в 

наскрізні змістові лінії. 

На нашу думку, молодь потребує готовності до життя у відкритому 

європейському суспільстві, соціальної активності, громадянської 

компетентності, усвідомлення своєї ролі в житті та впевненості в тому, що 

вона може позитивно впливати на зміни в соціумі, а отже, розглядати будь-

яку проблему комплексно (під кутом зору чотирьох наскрізних змістових 

ліній) з аргументацією своєї громадянської позиції. Реалізувати актуальні 

вимоги до компетентнісно орієнтованого навчання географії на профільному 

рівні в НУШ покликані, на нашу думку, завдання (запитання) 

компетентнісного спрямування (К-спрямування), в яких різні проблеми 

розглядаються під кутом зору наскрізних змістових ліній (екологічна безпека 

й сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров’я та безпека, 

підприємливість і фінансова грамотність). 

Провідні ідеї, на яких ґрунтуються наскрізні змістові лінії, втілюються 

в навчанні як у теоретичний зміст курсів географії, так і в практичну 
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діяльність учнів під час виконання завдань із реальними даними, роботи з 

різними джерелами інформації, як-от: пошук відповідей на запитання, 

завдання компетентнісного спрямування, виконання яких потребує 

оволодіння учнями старших класів поняттєвим апаратом різних курсів 

географії та розуміння географічної єдності й взаємозумовленості у процесі 

вивчення змісту інших навчальних предметів. 

За таких організаційних умов на уроках географії формуються ціннісні 

орієнтири свідомого громадянина, усвідомлення цінності людини, 

толерантність, культурне порозуміння, усвідомлення глобальної 

взаємозалежності та особистої відповідальності, за допомогою створення 

спеціальних навчальних ситуацій для розвитку в школярів основ 

громадянської дії та поведінки, що, у свою чергу, забезпечує послідовну й 

ефективну реалізацію компетентнісно орієнтованого підходу в освіті 376. 

Отже, процесуально-технологічний концепт на основі 

парадигмального, методичної системи навчання географії на профільному 

рівні ЛГЦС базується на використанні: 

 сучасних освітніх технологій (інноваційні, інтерактивні, ІКТ); 

 методів (дослідницький, частково-пошуковий, проблемного 

викладання навчального матеріалу, репродуктивні, пояснювально-

ілюстративні); 

 прийомів (моделювання, структурування, проектування, 

конструювання, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація, 

порівняння, конкретизація, виокремлення, аналіз, синтез тощо); 

 засобів навчання (інтегровано-інформаційні; організаційно-

технологічні; апаратно-забезпечувальні; програмно-забезпечувальні; 

прикладно-природничі; об’єктно-натуральні; об’єктно-замінювальні; 

предметно-процесуальні (геологічні; метеорологічні; гідрологічні; 

математичні; астрономічні тощо); 

 форм (організації навчання: урочні, позаурочні; проведення уроку 

(прес-конференція, лекція, «круглий стіл», диспут, дискусія тощо), 
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організації діяльності: індивідуальні, парні, групові (колективні) та                        

К-взаємодії, зокрема використання логіпрактикумів тощо), що знайшло 

відображення в структурній моделі науково-методичного знання географії в 

школі (див. рис. 2.2), структурно-організаційній моделі процесу навчання 

географії на профільному рівні (див. рис. 3.2), педагогічній моделі                        

К-взаємодії суб’єктів освітньої діяльності (див. рис. 3.3), які спрямовані на 

організацію географоцентричного середовища життєтворчості в ЗЗСО. 

Сучасне середовище життєтворчості НУШ змодельовано нами 

засобами НМЗ у кабінеті природничо-математичних дисциплін географо-

центричного спрямування (предметно-просторовий, візуально-віртуальний 

блоки педагогічної моделі НМЗ змісту навчання географії на профільному 

рівні).  

У такий спосіб, адекватний цілям, завданням навчання географії на 

профільному рівні добір учителями технологій, методів, засобів, прийомів, 

форм організації навчальної діяльності учнів сприяє опануванню учнями 

старших класів інтегрованого, компетентнісно та географічно орієнтованого 

змісту, доповненого наскрізними темами, відповідним поняттєво-

категоріальним апаратом, завданнями К-спрямування тощо. 

Важливим організаційним аспектом навчальної діяльності у процесі 

вивчення географії на профільному рівні у старшій школі є інтегрування 

гуманітарних, соціальних, природничих, фізико-математичних та інших 

знань, які необхідні під час формування ключових, загальнопредметних, 

предметної географічної компетентностей і сприяють формуванню 

геополітичної культури учнів, економічного й екологічного мислення, 

створенню гармонії у відносинах між природою і суспільством [383].  

Нині в царині навчання географії на профільному рівні вчитель має 

передбачати насамперед поліпшення його якості як пріоритетного напряму 

державної політики в галузі освіти; створення умов для виявлення 

обдарованості, творчості, особистісного розвитку та самореалізації, у тому 

числі професійної, учнів 10–11-х класів, що становить основу організаційної 
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діяльності вчителя та учнів [410]. Звідси, процес навчання в старших класах 

ЗЗСО має бути побудованим із урахуванням здібностей, обдарованості, 

уподобань учнів. 

Як засвідчує аналіз літературних, інформаційно-статистичних джерел 

374, 393, 522, на сучасному етапі розвитку освіти невирішеною залишається 

проблема залучення всіх педагогів до творчого пошуку оптимальних, дієвих, 

результативних підходів у роботі з обдарованою учнівською молоддю, адже 

створення умов для своєчасного виявлення обдарованості (чому значною 

мірою сприяють профілізація та навчання на профільному рівні) допомагає 

випускникам у процесі підготовки до ЗНО та у виборі оптимальної траєкторії 

професійного становлення, позбавляючи помилкової самоневизначеності в 

майбутньому, відповідальність за яку частково несе вчитель. 

У свою чергу, як доводить практика, учні профільних класів не завжди 

досягають високого рівня навчальних досягнень, а в подальшому дорослому 

житті мають невизначеність у професійній діяльності, переоцінивши або 

недооцінивши власні здібності, обравши інший («популярний», «зручний», 

«легший» профіль, напрям навчання) 405, 439. 

Отже, питання виявлення, підтримки, спрямування, мотивації 

обдарованої учнівської молоді є дотичним до питання навчання на 

профільному рівні та актуальним і проблемним водночас. 

У цьому контексті актуальним залишається невизначеність тлумачення 

таких понять, як «обдаровані», «здібні»; дослідження теоретико-

методологічних підходів діагностування обдарованості, психолого-

педагогічних основ самовизначення обдарованої особистості; використання 

традиційних, інноваційних технологій, форм, методів у роботі з обдарованою 

учнівською молоддю 390, 391, 405. 

Проблемним залишається диференціювання форм роботи з учнівською 

молоддю, зокрема обдарованою; підготовка, підвищення кваліфікації, 

підтримка вчителів, котрі працюють з обдарованими учнями у класах, де 

вивчають навчальні предмети на профільному рівні та інше. 
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Питання обдарованості у різні періоди розглядали іноземні та 

вітчизняні науковці й практики: Б. Ананьєв, Ю. Бабаєва, Г. Балл, Ф. Баррон, 

Л. Венгер, Ф. Гальтон, К. Гельвецій, Ю. Гільбух, Д. Гилфорд, В. Єфроїмсон, 

М. Каратаєва, М. Карне, Г. Костюк, Н. Лейтес, Н. Леонова, Дж. Локк, 

А. Матюшкин, К. Платонов, Д. Рензуллі, Р. Розенталь, С. Рубінштейн, 

А. Савєнков, Д. Сиск, Л. Слободянюк, Р. Стернберг, В. Тарадайник, 

К. Тейлор, П. Торренс, Е. Фромм, Б. Чижевський, В. Чудновський, 

В. Юркевич, Л. Якобсон та ін. [13, 128, 197, 247, 305, 346, 374, 394, 395, 400, 

444, 459, 480, 504]. 

Філософські та соціологічні аспекти теорії творчості розробляли: 

Г. Батищев, Е. Голант, Г. Давидова, М. Каган, П. Кравчук, І. Кучерявий, 

Л. Сохань, А. Шептулін, Є. Шумілін та інші [70, 100, 407, 410, 442, 445, 450, 

491, 496]. 

Психологічні аспекти творчості розглянуто в працях: І. Беха, 

Л. Виготського, В. Крутецького, Н. Леонова, О. Леонтьєва, О. Лука, 

В. Моляко, Я. Пономарьова, Л. Рибалко, С. Рубінштейна тощо [22, 51, 172, 

303, 305]. 

Мотиваційні аспекти формування творчої особистості досліджували: 

І. Аверіна, В. Андрєєв, Д. Богоявленський, А. Брушлінський, Р. Грановська, 

А. Дербеньова, А. Зак, П. Енгельмеєр, В. Кан-Калік, О. Кульчицька, 

О. Матюшкін, А. Маслоу, Г. Пустовіт, К. Тейлор, Е. Торренс, Ю. Самарін, 

С. Сисоєва, В. Сухомлинський, В. Шубінський та багато інших [31, 88, 197, 

292, 379, 415, 426, 443, 516]. 

Формування творчої особистості учня, у контексті організації 

освітнього процесу закладів різних типів, вивчали: В. Алфімов, А. Аркін, 

В. Капранова, Ю. Мальований, В. Паламарчук, А. Сологуб, Б. Чижевський, 

С. Чуйко та ін. [242, 440, 446, 499]. 

Таким чином, проведений аналіз теорії педагогічної науки [327, 328, 

376, 388, 400, 524] та власної практики дає змогу стверджувати про 

неоднозначність тлумачення понять здібної, творчої, обдарованої особистості 
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й домінантну монофакторну теорію, яка трактує існування здібностей в 

кожної людини та існування мультифакторної теорії, що характеризує творчу 

особистість у сукупності окремих якостей. 

Отже, виникає суперечність: між сучасними вимогами до рівня знань 

випускників і навчально-дидактичним, матеріально-технічним забезпеченням 

закладів освіти; між нормативно-директивними вимогами до структури 

освітнього процесу та його результативністю, зокрема щодо навчання на 

профільному рівні; між віднесенням (у процесі розгляду поняттєво-

категоріального апарату) до категорії «обдаровані» певної групи дітей і 

водночас залучення (на організаційному рівні) до різних форм роботи з 

обдарованими учнями широкого кола учасників; акцентування 

(інформаційне поле) уваги на важливості роботи з обдарованими учнями на 

профільному рівні та відсутність значних важелів стимулювання 

(нормативно-правова база) праці й самоосвіти вчителів, які працюють із 

ними [405]. 

Усі ці питання між собою тісно пов’язані: чітке розмежування 

поняттєво-категоріального апарату сприяє добору оптимальних форм і 

методів роботи (щодо підготовки, підвищення кваліфікації вчителів за 

напрямом виявлення, підтримки, розвитку обдарувань учнів, із метою вибору 

напряму для навчання на профільному рівні), які, будучи закріпленими на 

нормативно-правовому рівні, вносять чіткість до тематичного тезауруса. 

Тож, розставивши для себе акценти в глосарійному апараті, у роботі ми 

дотримуємось таких авторських тлумачень: 

− здібність  сукупність знань, умінь, навичок; 

− обдарованість  розумовий потенціал, сукупність пізнавальних 

можливостей і здібностей (зокрема до навчання), доведених до автоматизму, 

що дозволяє виконувати завдання на значно вищому від середнього                  

рівні [407, 410]. 

На основі уточненого глосарію вибудовано ланцюг послідовності:  

    здібність  обдарованість (у навчанні)  талановитість  геніальність. 
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У такий спосіб, нами аргументується думка про те, що систематична 

робота зі здібними школярами в методичній системі навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС, створення умов для своєчасного виявлення певних 

обдарувань, зокрема інтелектуальних, сприяє усвідомленому вибору учнями 

напряму профільного навчання в ЗЗСО (академічного, професійного) в 

умовах НУШ 386.   

Окрім того, обстоюється позиція методичного обгрунтування 

специфіки роботи в НУШ зі здібними, обдарованими і, у кращих випадках, з 

талановитими, геніальними учнями, своєчасне виявлення яких, сприяє:  

 мотивуванню їхнього подальшого інтелектуального зростання 

(академічне спрямування, професійне спрямування) в ЗЗСО;  

 ефективному добору педагогом форм, технологій, методів, засобів 

навчання на основі принципів диференціації, індивідуалізації, науковості, 

доступності та комплексного, компетентнісного підходів у формуванні в 

учнів навичок академічного, чи-то професійного спрямування;  

 раціональному моделюванню діяльності суб’єктів процесу навчання 

географії на профільному рівні;  

 організації компетентнісно орієнтованої діяльності учителів та учнів 

в методичній системі навчання географії на профільному рівні ЛГЦС; 

 створення середовища життєтворчості для основних споживачів 

освітніх послуг – здобувачів освіти в НУШ – учнів, в якому умови сприяють 

розкриттю їхніх індивідуальних обдарувань, використанню творчого підходу 

до вирішення навчальних задач тощо.  

У результаті ми дійшли висновку, що умовами формування творчої 

особистості у процесі навчання географії на профільному рівні в старшій 

школі є: 

− виявлення обдарувань на ранніх етапах профілізації та розвиток 

обдарованості учнів; 

− урахування психолого-педагогічних особливостей структури 

науково-методичного знання з географії; 
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− конструювання змісту науково-методичного знання з вивчення 

просторово-часових закономірностей в географії; 

− структурування змісту навчального предмета географії; 

− мотивація до творчої, продуктивної діяльності; 

− інтеграція навчального матеріалу на підставі наскрізних змістових 

ліній; 

− реалізація компетентнісного підходу в навчанні географії на 

профільному рівні, моделювання тематичних запитань К-спрямування; 

− використання інноваційних освітніх технологій з метою розвитку 

індивідуальних здібностей учнів; 

− використання в навчальній, позанавчальній діяльності ІКТ, ГІС, 

освітніх інтернет-ресурсів та з метою пропедевтики профілізації; 

− варіативність змісту та НМЗ; 

− добір пасивних, активних, інтерактивних форм і методів навчання 

здібних, обдарованих учнів; 

− проектування спільної діяльності учителів та учнів за допомогою              

К-взаємодії в методичній системі навчання географії на профільному рівні 

ЛГЦС та ін. 

У такий спосіб аргументується думка, що реалізувати теоретичний 

концепт методичної системи навчання географії на профільному рівні ЛГЦС 

доцільно за допомогою інтегрованого, компетентнісно орієнтованого змісту 

навчання всіх здібних учнів ЗЗСО з проецією на виявлення обдарованості, 

створення умов для розвитку таланту 386.  

Окрім того, обстоюється думка, що з метою підвищення рівня 

географічної обізнаності учнів у процесі навчання на профільному рівні, 

доцільно всі навчальні предмети доповнити географічним змістом у 

пропонованій методичної системи навчання географії на профільному рівні 

ЛГЦС, провідною ідеєю побудови якої є географоцентричний зміст усіх 

навчальних предметів та завдань (задач, вправ), у вирішенні (розв’язанні) 

яких стрижнем виступає зміст географії та географічна сфокусованість 
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навчально-пізнавальній діяльності. До прикладу,  використання в 

методичній системі навчання географії на профільному рівні ЛГЦС 

інтегрованих завдань К-спрямування, як-от 387: 

1.  Наведіть по одному прикладу фізичних, хімічних, біологічних, 

географічних процесів (явищ), що відбуваються навколо нас і 

супроводжуються:  

а) зміною кольору; 

б) зміною агрегатного стану речовини; 

в) виділенням енергії. 

Укажіть такі процеси (явища), які характерні для вашого регіону. 

 У процесі виконання цього завдання інтегруються знання змісту 

навчальних предметів: географія, фізика, хімія, біологія. 

2. Обгрунтуйте свою думку щодо того, чи вплинув би на екологічний, 

економічний стан України, а також безпеку її громадян дозвіл на підвищення 

швидкості руху автомобілей на 50 % від нині допустимого – 60 км  год. у 

межах населених пунктів? Назвіть та укажіть на географічній карті 

автомагістралі міжнародного значення в України.  

У процесі виконання цього завдання інтегруються знання змісту 

навчальних предметів: географія, економіка, екологія, основи безпеки 

життєдіяльності. 

3. Фізіологічно доведено  для харчування людині вкрай важливо хоча 

б іноді вживати гарячу їжу. Іноді буває важко організувати гаряче 

харчування, особливо в умовах неможливості розведення багаття. Для цього 

вже майже 20 років випускають спеціальні саморозігрівні консерви.  

Обгрунтуйте принцип їх дії, обравши із перелічених (сульфатна кислота, 

калій гідроксид, вапняк, хлоридна кислота, негашене вапно, вода) хімічні 

речовини, які можна безпечно використовувати в таких консервах для 

розігріву їх вмісту. Укажіть спеціалізацію та географію розміщення 

підприємств консервної промисловості України, зазначивши чи існують 

вітчизняні виробництва саморозігрівних консервів. 
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У процесі виконання цього завдання інтегруються знання змісту 

навчальних предметів: географія, хімія, біологія, основи безпеки 

життєдіяльності. 

4.  За допомогою математичних підрахунків запропонуйте 

енергозберігаючий варіант споживання електроенергії у домогосподарстві, 

ЗЗСО, якщо відомо, що у кімнаті 9 LED лампочок по 100 Вт кожна; у 

випадку, коли вони світяться марно 1 годину, втрачається 0,9 кВ  год. 

електроенергії. Здійсніть обрахунки, якщо відомо, що в школі (квартирі, 

будинку) 10 кімнат; скільки витрачається електроенергії за 2 години марної 

роботи лампочок та скільки грошей потрібно заплатити, якщо 1 кВт  год. 

коштує 14,4 коп? Назвіть вітчизняних товаровиробників з виготовлення LED 

ламп. 

У процесі виконання цього завдання інтегруються знання змісту 

навчальних предметів: географія, математика, економіка, фізика, екологія, 

основи безпеки життєдіяльності. 

У такий спосіб, на прикладі лише 4-х завдань доведено можливість, 

доцільність, актуальність інтегрування змісту різних навчальних предметів 

(зокрема, географії, математики, економіки, фізики, хімія, біологія, екології, 

основ безпеки життєдіяльності тощо) у пропонованій методичній системі 

навчання географії на профільному рівні ЛГЦС з географоцентричним 

змістом, добір якого, як і методичного інструментарію (поєднано складовими 

парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-технологічного 

концептів), спрямовано на формування комплексного географічного 

світосприйняття та світобачення в учнів – випускників ЗЗСО – майбутніх 

свідомих громадян держави 387. 

Отже, реформаційні зміни, які відбуваються в Україні, вимагають 

наявності висококваліфікованих кадрів у різних галузях науки, освіти, 

культури, техніки, економіки, що, у свою чергу, висуває підвищені вимоги, 

які постійно змінюються, до випускника школи  майбутнього абітурієнта, а 

пізніше  до спеціаліста з географії, економіки, політики, культури, спорту, 
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соціальної сфери тощо. Все це стає можливим за умов реалізації різних засад, 

одним із яких є ефективно організований процес навчання географії у ЗЗСО в 

методичній системі навчання географії на профільному рівні ЛГЦС з 

вивченням навчальних предметів географоцентричного змісту. 

У цьому контексті доцільним, на нашу думку, є формування 

методичної культури, активізація самоосвіти вчителів, і не лише географії, 

через різні форми організації методичного супроводу процесу підготовки, 

підвищення рівня професійної компетентності та формування інноваційної 

культури педагога: тьюторство, кейс-стаді, методичні тренінги, педагогічні 

студії, управлінські та методичні порадники (колоквіуми, консиліуми, 

пркатикуми), захисти проектів, педагогічні майстерні, коучинг, інтервізії, 

психологічні релаксації, дистанційне навчання, самоосвіта та багато іншого, 

в основі яких  використання методичних підходів до навчання географії на 

профільному рівні [47, 369, 438, 439, 441, 491]. 

Як наслідок,  реалізація перерахованих педагогічних умов, урахування 

психолого-педагогічної структури науково-методичних знань з географії, 

використання методичної системи навчання на профільному рівні ЛГЦС                   

(з географоцентричним змістом) у сукупності запропонованих методичних 

підходів і моделей: структурної  науково-методичних знань з географії в 

школі (див. рис. 2.2), структурно-організаційної – процесу навчання географії 

на профільному рівні (див. рис. 3.2), педагогічної – колективно-

компетентнісної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності (див. рис. 3.3), а 

також їх складових і супровідних (програми елективних курсів, методичний 

апарат підручника, доповнений тезаурус, запитання інтегрованого характеру 

та К-спрямування, наскрізні теми, конспекти інтегрованих уроків, методичні 

рекомендації тощо) – методичних засад навчання географії учнів старших 

класів на профільному рівні, сприяє оновленню підходів до реалізації 

компетентнісно орієнтованої діяльності суб’єктів освітнього процесу в 

умовах НУШ, формуванню географічно обізнаної особистості у контексті 

антропологічної та географоцентричної парадигм.  
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У ЗЗСО реалізувати зміст навчання сучасними засобами НМЗ 

покликана компетентнісна діяльність суб’єктів освітньої діяльності у 

методичній системі навчання географії на профільному рівні ЛГЦС. 

У такий спосіб, використання складових методичної системи навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС, зокрема моделей: педагогічної  НМЗ 

навчання географії на профільному рівні в школі, конструкційної  підрядної 

супідрядності складових НМЗ, у процесі навчання географії на профільному 

рівні в ЗЗСО, уможливлює педагогічне моделювання НМЗ географічно 

орієнтованого змісту засобами компетентнісно орієнтованої діяльності 

вчителів та учнів у географоцентричній системі навчання, спрямованій на 

підвищення мотивації вивчення географії, виявлення та розвиток відповідних 

інтелектуальних обдарувань, опанування учнями старших класів 

профорієнтаційного ухилу географічного змісту розділів і тем навчальних 

програм, своєчасне визначення профільного (академічне, професійне) 

спрямування подальшого здобуття освіти в ЗЗСО, отримання позитивного 

результату навчально-пізнавальної діяльності, формування комплексного 

світобачення в учнів, які опановують зміст різних навчальних предметів, у 

тому числі географії на профільному рівні, за допомогою різних методичних 

засобів навчання, у тому числі й відповідного НМЗ. 

Значні можливості щодо педагогічного моделювання НМЗ навчання 

географії на профільному рівні надано вчителям у контексті вимог НУШ, 

зокрема за напрямом проектування географоцентричного змісту у процесі 

навчання учнів географії та змісту інших навчальних предметів, 

структурування змісту навчального предмета географії за допомогою 

використання інтегрованого, гуманістично-, географічно-, компетентнісно та 

особистісно орієнтованого підходів, у контексті антропологічної та 

географоцентричних парадигм, що в цілому спрямовано на отримання 

особистісно та суспільно значущого результату, формування компетентного 

випускника ЗЗСО. 
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3.3. Педагогічне моделювання навчально-методичного забезпечення 

змісту навчання географії на профільному рівні 
 

Реформа загальноосвітньої школи поставила перед сучасним учителем 

складну багатоступеневу мету: сформувати в учнів систему географічних 

знань, навички самостійної пізнавальної діяльності та розвивати критичне, 

творче мислення. Розв’язання відповідних завдань вимагає підвищення 

ефективності засвоєння знань, урізноманітнення навчально-пізнавальної 

діяльності учнів [89]. 

Оновлення структури та змісту навчання географії є визначальним 

складником реформування національної освіти і передбачає приведення його 

у відповідність до сучасних потреб учнів, їхніх батьків, педагогічної 

громадськості, суспільства 146. 

Процес навчання географії в школі сьогодні є виваженим і 

урізноманітненим складовими національного курикулуму: парадигми, 

концепції, державні освітні стандарти, навчальні програми й засоби 

навчання: підручники, навчальні атласи, контурні карти, електронні 

посібники, хрестоматії, словники, довідники, практикуми, збірники тестових 

вправ тощо, що становить основу практичної діяльності вчителя                  

географії 142. 

Протягом тривалого часу розроблялися: зміст навчального предмета 

географії, його науково-методичний та поняттєво-категоріальний апарат, 

діагностико-статистичне шкалювання результатів навчання учнів, що 

загалом сприяло внутрішній структуризації та зовнішньопредметній 

орієнтації в системі суміжних і несуміжних наук.  

Наявне НМЗ дає вчителю можливість виявити творчий підхід, 

самостійно сформувати теку для роботи, комплекти, комплекси, маючи 

необхідне методичне забезпечення. На часі – осучаснення наявних і 

розроблення нових, продуктивних засобів навчання географії на профільному 

рівні в контексті концептуальних вимог до НУШ. Це, у свою чергу, потребує 

перегляду методичних засад навчання географії, залучення фахівців до 
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процесу реформування освітнього середовища з географії взагалі та з 

розроблення НМЗ з предмета зокрема. 

Створенням НМЗ з географії займалась у різні часи велика кількість 

науковців і практиків. Так, значення НМЗ у практиці роботи вчителя 

географії висвітлювали: Н. Гончарова [75], Л. Зеленська [112], С. Кирилюк 

[132], О. Надтока [212], Т. Назаренко [215], Є. Плісецький [261], 

В. Соловйова [329], О. Стадник [333], О. Топузов [358], І. Шоробура [479]           

та ін. 

Питання конструювання й використання навчально-методичних 

комплексів, комплектів та їх компонентів у своїх працях розглядали: 

Ю. Бабанський [10], В. Беспалько [20], В. Вязовкин [57], Ю. Гафарова [190], 

В. Звєрев [114], Н. Зуєв [113], С. Кобернік [135], В. Корнєєв [151], 

А. Макаров [190], В. Максаковський [191], Т. Назарова [217], В. Пасічник 

[245], М. Савчин [312], Р. Сосса [330], О. Стадник [333], О. Топузов [358], 

З. Трофімова [361], С. Шаповаленко [469] та ін. 

Аналіз психолого-педагогічної 10, 20, навчально-методичної 

літератури 113, 135, 151, 190, 191, наукових праць 217, 245, 312, 330, 333, 

358, 361 дає змогу констатувати факт розбіжностей у тлумаченні понять 

«навчально-методичний комплекс» і «навчально-методичний комплект» 

науковцями, практиками, брак єдиного підходу до їх класифікації та 

наповнення навчально-методичного «комплексу» і «комплекту». 

Водночас, у науково-педагогічних колах уже усталеною є думка щодо 

поняття «навчально-методичного забезпечення», яке, підсумовуючи, можна 

трактувати як сукупність навчального й методичного забезпечення процесу 

навчання, наприклад, географії. 

Проведений аналіз літературних джерел [75, 112, 113, 135, 261, 333, 

358, 365] дає можливість стверджувати, що до переліку НМЗ процесу 

навчання географії більшість дослідників, учителів-практиків зараховують: 

підручник із географії як основний засіб навчання; посібники; хрестоматії; 

географічні атласи; контурні карти; зошити: робочі, залікові, для 
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узагальнення знань; практикуми; опорні схеми; таблиці; картосхеми; 

завдання для поточного, тематичного оцінювання, тренувальні тести, вправи 

для підготовки до державної підсумкової атестації, ЗНО з географії; 

дидактичні матеріали; ЕЗНП; методичні рекомендації тощо. 

Зокрема, дослідниця Н. Гончарова до НМЗ процесу навчання географії 

зараховує: підручники, навчально-наочні посібники, дидактичні матеріали 

(картки-завдання, засоби унаочнення, ігрові дидактичні матеріали), тестові 

завдання, електронні засоби навчання тощо [75]. 

Аналізуючи комплексне науково-методичне забезпечення, Р. Сосса та 

О. Топузов до складових навчально-методичного комплекту шкільного курсу 

«Фізична географія материків і океанів» відносять паперовий та електронний 

підручники, атлас, практикум, методичний посібник «Методика навчання 

географії материків і океанів» [330, 358]. 

Досліджуючи процес НМЗ з географії, у літературі здебільшого поряд 

зі словосполученням «навчально-методичне забезпечення», науковцями та 

практиками вживаються поняття: «навчально-методичний комплекс», 

«навчально-методичний комплект». 

Так, Д. Зуєв термін «навчальний (навчально-методичний) комплекс» 

визначає, як відкриту систему дидактичних засобів [113]. 

На думку Н. Бодрової, навчально-методичний комплект  це відносно 

закрита система друкованих та електронних навчальних видань, тоді як 

навчально-методичний комплекс  відкрита [112]. 

У свою чергу, О. Стадник, аналізуючи НМЗ з географії, під терміном 

«навчально-методичний комплект» розуміє систему взаємопов’язаних 

дидактичних засобів, об’єднаних методичною концепцією, структурою, 

змістом і функціонально спрямованих на: посилення мотивації; формування, 

узагальнення, закріплення й діагностику теоретичних знань і практичних 

умінь; активізацію творчих здібностей учнів; формування емоційно-

ціннісного ставлення до навколишнього світу, виокремлюючи у складі 

навчально-методичного комплекту три групи дидактичних засобів 
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(призначені для вчителя та учнів  підручник, атлас; для вчителя  навчальна 

програма, календарне планування, методичні посібники; для учнів − зошити 

для практичних робіт, контурні карти, вимірники навчальних                     

досягнень) [333]. 

Наголошуючи на значущості НМЗ, Є. Плісецький до складу навчально-

методичного комплекту з комерційної географії профільної школи відносить: 

навчальну програму, базові підручники, робочі зошити для виконання 

практичних робіт, наочні посібники (карти, схеми, таблиці), додаткову 

літературу, у тому числі періодичні видання (економічні журнали, газети), 

технічні засоби навчання, персональні комп’ютери [261]. 

Висвітлюючи місце НМЗ у практичній діяльності вчителя, С. Смирнов 

та І. Котова пропонують розглядати навчально-методичний комплект як 

сукупність компонентів: підручник, дидактичні матеріали для учнів, 

методичні рекомендації для вчителя, у тому числі поурочні                              

розробки [332]. 

На виокремленні вчительського та учнівського комплектів у складі 

навчально-методичного комплекту з предмета також наголошують 

Ю. Господарок [111], Т. Назарова [217], Г. Пічугіна [251], М. Савчин [312]. 

Так, у структурі навчально-методичного комплекту М. Савчин вирізняє: 

дидактичний комплект учня (підручник, робочий зошит, збірник задач і 

вправ, зошит для практичних і лабораторних робіт, вимірники навчальних 

досягнень) та методичний комплект учителя (навчальна програма, робоча 

програма вчителя, методичні посібники, плани-конспекти уроків) [312]. 

У свою чергу, Ю. Господарок та Т. Назарова розрізняють навчально-

методичний комплект учителя, до якого зараховують: навчальну програму, 

методичний посібник, набір діагностичних методик та інтерактивних 

посібників тощо; комплект учня: підручник, навчальний посібник, робочий 

зошит, зошит-практикум, збірники вправ, задачники, поліваріантні 

багаторівневі завдання, вимірники навчальних досягнень, атласи, контурні 

карти, інтерактивні навчальні засоби тощо [217]. 
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Досліджуючи дидактичну систему навчання географії в основній 

школі, С. Кобернік до складових навчально-методичного комплексу 

відносить: навчальні програми з курсів географії; підручники з географії, як 

основний засіб навчання школярів; картографічні посібники для вивчення 

кожного навчального курсу (настінні географічні карти, атласи, контурні 

карти); робочі зошити на друкованій основі (практикуми, зошити для 

самостійних і контрольних робіт тощо); хрестоматії (або книги для читання з 

поглиблення знань учнів); тематично відповідні засоби унаочнення 

(навчальні таблиці, опорні схеми, картосхеми, роздаткові матеріали, 

мультимедійні презентації); дидактичні матеріали за змістом курсу географії 

(завдання для виконання самостійних робіт і здійснення поточного, 

періодичного контролю навчальних досягнень, інструктивні картки для 

організації індивідуальної та групової роботи учнів на уроках тощо); 

методичні посібники та матеріали для вчителя (зразки календарно-

тематичного планування, розробки уроків, методичні вказівки й 

рекомендації, фахові періодичні видання та ін.); додаткові джерела 

географічного змісту для пошукової навчально-пізнавальної роботи школярів 

(довідники, енциклопедії, словники, інтернет-ресурси тощо) [135]. 

Пропонуючи виокремлювати регіональні (локальні) навчально- 

методичні комплекти, науковці та практики до переліку їх компонентів 

включають: 

 підручник, робочий зошит із друкованою основою, атлас  

Л. Зеленська [111]; 

 навчальний посібник, робочий зошит на друкованій основі, 

дидактичні матеріали для перевірки знань учнів, методичні рекомендації для 

вчителів  Н. Полханова [261]; 

 атлас, робочий зошит для учнів; хрестоматію, електронний посібник, 

методичні рекомендації для вчителів − В. Соловйова [329].  

Проведений нами теоретичний аналіз літературних джерел і різних 

поглядів на означене питання, практика педагогічної діяльності та проведене 
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дослідження дають змогу зробити умовивід, що засоби навчання в НМЗ з 

географії доцільно об’єднати у блоки: 

 предметно-просторовий (навчальний кабінет [276] − творча 

лабораторія (із сукупністю пасивних, активних, інтерактивних засобів 

навчання, у тому числі технічних й індексаційно-інвентарізаційних), 

метеопост, навчальна база на місцевості); 

 змістово-інформаційний (програми [272, 275, 277, 278, 279, 281], 

плани [270], підручники [283], посібники, хрестоматії, довідники, словники, 

енциклопедії, рекомендації, пам’ятки, періодичні видання та ін. [282]); 

 візуально-віртуальний (атласи, макети, плакати, моделі, колекції, 

гербарії, схеми, таблиці, картини, діаграми, діарами, панорами, фільми, 

аерофотознімки тощо [282]); 

 експертно-діагностичний (опитувальники, збірники вправ, тести, 

банки запитань, задачники, вимірники навчальних досягнень); 

 корекційно-практичний (зошити з друкованою основою, практикуми, 

Е-збірники, контурні карти, прилади). 

З огляду на викладене та спираючись на визначення академічного 

тлумачного словника української мови [3], де «забезпечення» розглядається 

як матеріальні засоби для існування, пропонуємо трактувати НМЗ як 

сукупність навчального та методичного забезпечення процесу навчання, що 

складається з матеріальних предметно-просторових, змістово-інформаційних, 

візуально-віртуальних, експертно-діагностичних, корекційно-практичних 

засобів навчання географії. 

Окрім того, пропонуємо розрізняти НМЗ державного рівня, 

регіонального (закладу освіти району, міста, об’єднаної територіальної 

громади), локального рівня (навчального кабінету, закладу освіти) тощо. 

У свою чергу, уживаючи абревіатурне скорочення термінів, як-от: НМЗ 

(«навчально-методичне забезпечення»), на нашу думку, доцільно 

використовувати уточнювальні літери у скороченому позначенні навчально-

методичних комплексів і комплектів, з метою уникнення дублювання 
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однаковим скороченням різних понять. Так, скорочене позначення 

навчально-методичного комплексу варто наводити як НМКс, а навчально-

методичного комплекту – НМКт. 

Послуговуючись визначеннями академічного тлумачного словника 

української мови [3], в якому «комплекс» трактується як сукупність 

предметів, явищ, властивостей, дій, що становлять одне ціле, а «комплект»,  

як повний набір предметів, котрі становлять дещо ціле або мають однакове 

призначення, пропонуємо: 

 НМКс розглядати під кутом зору сукупних матеріальних і 

нематеріальних складових; 

 НМКт − предметно-практичних особистісно орієнтованих 

компонентів, що наповнюють робоче місце суб’єктів освітньої діяльності.  

Зважаючи на теоретичні напрацювання за напрямом НМЗ з географії та 

на підставі висновків із власного практичного досвіду, пропонуємо 

послуговуватись такими визначеннями: 

 навчально-методичний комплекс – сукупність навчально-інформа-

ційних, науково-методичних, дидактико-педагогічних, соціально-психологіч-

них матеріальних і нематеріальних складових із предмета, використання яких 

сприяє ефективній організації вчителем освітнього процесу з географії в 

школі та результативному засвоєнню учнями навчального матеріалу, що 

простежується через систему здобутих ними знань, сформованих умінь, 

навичок і ставлень, із проекцією на життєві компетентності [382, 431]; 

 навчально-методичний комплект – список рекомендованих і 

кількість наявних предметно-практичних особистісно орієнтованих 

компонентів (навчального, методичного спрямування), що наповнюють 

робоче місце суб’єктів освітньої діяльності та можуть бути використані 

учасниками процесу навчання географії [386, 396]. 

Доцільним також, на наше переконання, є виділення (на основі 

призначення засобів навчання, що використовуються в освітньому процесі) 

трьох груп НМКс: 
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 загальнопредметні – поєднують перелік усіх наявних навчальних 

практикоорієнтованих, методичних засобів навчання з географії; 

 тематичні – складаються із засобів навчання, які сприяють 

наскрізному опануванню та розкриттю конкретної навчальної теми; 

 регіональні – сукупність засобів навчання з вивчення особливостей 

рідного краю [388, 415, 435, 436] 

та двох груп НМКт: 

 учня (наповнюють робоче місце учня); 

 учителя (наповнюють робоче місце учителя) [387]. 

Результати проведеного дослідження дають змогу зробити висновок 

про взаємозв’язок таких понять, як «навчально-методичне забезпечення», 

«навчально-методичний комплекс», «навчально-методичний комплект» та 

констатувати їх послідовну підрядну супідрядність, взаємопов’язаність в 

організації практичної діяльності вчителів та учнів. 

З метою зорового сприйняття послідовної підрядної супідрядності 

НМЗ, НМКс, НМКт різних рівнів (державний, регіональний, локальний) та їх 

взаємопов’язаних блоків (предметно-просторовий, змістово-інформаційний, 

візуально-віртуальний, експертно-діагностичний, корекційно-практичний), 

складових (навчально-інформаційна, науково-методична, дидактико-

педагогічна, соціально-психологічна) в організації процесу навчання 

географії, нами розроблено конструкційну модель (рис. 3.4). 

 Аналіз зображеної на рисунку 3.4 конструкційної моделі підрядної 

супідрядності НМЗ, НМКс, НМКт дає можливість констатувати 

взаємозв’язок і взаємозалежність їх складових, вплив компонентів НМКт на 

його обсяг, залежність наповнення НМКт від фактичного НМЗ і 

пропонованого НМКс; від того, наскільки розробленими є всі складові 

НМКс, залежить, у свою чергу, наповнюваність НМКт для вчителя й учня.                     

У такий спосіб, доцільним є використання такого НМКт, що максимально 

відповідає НМКс і всі компоненти якого працюють на мету – задоволення 

освітніх потреб учнів. 
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   Рисунок  3.4    Конструкційна  модель  підрядної  супідрядності  НМЗ, НМКс, 

      НМКт і їх складових 

 
Як показує практика, рекомендоване (можливе) й наявне НМЗ 

практичної   діяльності  вчителя,   від   якого   прямо   пропорційно   залежить 
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ефективність організації освітнього процесу з географії, можуть суттєво 

відрізнятися між собою за складом, на що, у свою чергу, впливають різні 

(фаховий, соціальний, психологічний, економічний) чинники: 

 психологічний (здатності дібрати необхідні складові з урахуванням 

вікової та психології міжособистісних стосунків); 

 фаховий (здатність педагога до творчо-продуктивної діяльності 

навіть на етапі планування, добору складових комплекту, методичного 

обґрунтування тощо); 

 соціальний (різні види тиску щодо самостійного формування 

педагогом комплекту, позиція батьків щодо потреби у певній складовій); 

 економічний (матеріально-технічні можливості) тощо. 

Усе зазначене дає змогу констатувати, що наявне НМЗ з географії 

допомагає вчителю виявити творчий підхід, самостійно сформувати теку для 

роботи, комплекти, комплекси, чого не можна сказати про повне НМЗ 

процесу навчання географії на профільному рівні в старшій школі, що, у 

свою чергу, потребує уваги науковців і практиків, а також залучення вчителів 

до процесу осучаснення освітнього процесу в умовах НУШ, зокрема з 

розроблення НМЗ (максимально адаптованого до освітніх потреб учнів) 

змісту навчання географії учнів старших класів на профільному рівні 386. 

Отже, НМЗ, у сукупності НМКс, НМКт покликане: 

 допомогти вчителю активізувати навчальну діяльність, викликаючи в 

учнів інтерес до географії, потребу в оволодінні географічними знаннями; 

 підвищити інформаційну місткість уроку географії;  

 створити сприятливе навчальне середовище;  

 забезпечити диференційований підхід до навчання, максимально 

посилюючи індивідуальне, особистісно та компетентнісно орієнтоване 

навчання географії на профільному рівні тощо [382, 396]. 

У свою чергу, запровадження компетентнісного підходу до організації 

процесу навчання географії на профільному рівні в методичній системі 

ЛГЦС передбачає диференціацію змісту освіти, оперування вчителем 
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системою необхідних знань, комплексом методичних умінь, у тому числі 

щодо використання сучасних НМКс і НМЗ із предмета, з метою якісного 

надання освітніх послуг, відповідно до вимог НУШ. 

У цьому контексті, актуалізується й вагоме значення НМЗ у процесі 

формування системи географічних знань і компетентностей, чому приділяли 

значну увагу українські вчені та практики, розглядаючи питання 

вдосконалення змісту та методики навчання географії в школі, зокрема: 

Л. Вішнікіна [53], О. Діброва [94], Я. Жупанський [104], Ф. Заставний [109], 

С. Кобернік [135], В. Корнєєв [151], Л. Круглик [165], Т. Назаренко [214], 

М. Откаленко [238], В. Пестушко [248], М. Паламарчук [242], 

С. Пальчевський [243], В. Самойленко [316], А. Сиротенко [323], Р. Сосса 

[330], Л. Тименко [348], О. Топузов [358], Г. Уварова [248], Б. Чернов [466], 

О. Шаблій [467], Е. Шипович [473] та ін. 

Побудова ефективного процесу навчання значною мірою залежить від 

НМЗ, орієнтованого у своїй будові на потреби й очікування учнів у 

дорослому житті, складовими якого є:  

 просторово-предметні (інфраструктура, матеріально-технічна база 

закладу); 

 соціальні (взаємовідносини суб’єктів освітнього процесу); 

 психодидактичні (організація, зміст, технології, методи, засоби 

навчання) чинники його побудови та організації [67, 179]. 

Спираючись на глосарій, яким ми послуговуємося в дослідженні, що 

НМЗ − це сукупність навчального та методичного забезпечення процесу 

навчання, що складається з  матеріальних предметно-просторових,              

змістово-інформаційних, візуально-віртуальних, експертно-діагностичних, 

корекційно-практичних засобів навчання географії 386, які розглянемо у 

поблоковій (предметно-просторовий, змістово-інформаційний, візуально-

віртуальний, експертно-діагностичний, корекційно-практичний), модульній 

(навчальний, методичний) компоновці педагогічної моделі НМЗ змісту 

навчання географії на профільному рівні в ЗЗСО (рис. 3.5). 
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НМЗ, НМКс, НМКт НУШ містять реальні та віртуальні складові, як-от: 

Рисунок 3.5  Педагогічна модель навчально-методичного забезпечення змісту                

навчання географії на профільному рівні 

 

 

 

 
 

віртуальний кабінет, віртуальна лабораторія, віртуальний практикум тощо. 
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Створення середовища життєтворчості для учнів старших класів на 

уроках географії, уможливлено вдалим компонуванням складових 

навчального та методичного модулів кожного з блоків (предметно-

просторовий, змістово-інформаційний, візуально-віртуальний, експертно-

діагностичний, корекційно-практичний) за ефективного використання 

вчителями у практиці навчальної та позанавчальної роботи з предмета різних 

дидактичних категорій (ДКт), як-от: підходи, принципи, технології, форми, 

методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти – випускників ЗЗСО, що втілюється в результати (ЗК, ДК, ЦК, 

сформовані на певному рівні) та представлено в педагогічній моделі НМЗ 

змісту навчання географії на профільному рівні (див. рис. 3.5). 

У такий спосіб, НМЗ (сукупність навчального та методичного 

забезпечення процесу навчання, що складається з матеріальних предметно-

просторових, змістово-інформаційних, візуально-віртуальних, експертно-

діагностичних, корекційно-практичних засобів навчання географії), у єдності 

НМКс (сукупність усіх навчально-інформаційних, науково-методичних, 

дидактико-педагогічних, соціально-психологічних матеріальних і 

нематеріальних складових із предмета, використання яких сприяє ефективній 

організації вчителем освітнього процесу в школі та результативному 

засвоєнню учнями навчального матеріалу, що простежується через систему 

здобутих ними знань, сформованих умінь і навичок, ставлень, із проекцією 

на життєві компетентності) та НМКт (список рекомендованих і кількість 

наявних предметно-практичних особистісно орієнтованих компонентів 

(навчального, методичного спрямування), що наповнюють робоче місце 

суб’єктів освітньої діяльності та можуть бути використані учасниками 

процесу навчання географії), створює сприятливе середовище 

життєтворчості для навчання географії учнів на профільному рівні 386. 

Сучасне середовище життєтворчості НУШ нами змодельовано 

засобами НМЗ та реалізовано в новоствореному кабінеті природничо-

математичних дисциплін географоцентричного спрямування Сумського 
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ОІППО (предметно-просторовий, змістово-інформаційний, візуально-

віртуальний блоки педагогічної моделі НМЗ змісту навчання географії на 

профільному рівні).  

Усі складові НМЗ, як видно з педагогічної моделі навчально-

методичного забезпечення змісту навчання географії у школі (див. рис. 3.5), 

ми пропонуємо поєднувати:  

 у 2-а модулі: 

1) навчальний (усі складові якого спрямовані на забезпечення 

свідомого й міцного засвоєння учнями знань; набуття умінь, навичок; 

формування ставлень; на розвиток самостійності мислення, спостережливості 

та інших пізнавальних здібностей учнів; оволодіння елементами культури 

розумової праці; формування основ світогляду); 

2) методичний (складові його спрямовані на методично доцільну 

організацію освітнього процесу вчителями, підвищення їхньої професійної 

компетентності й методичної майстерності); 

 та 5-ть блоків: 

1) предметно-просторовий (складові його забезпечують просторову 

дислокацію учасників процесу навчання географії); 

2) змістово-інформаційний (складові спрямовані на опанування змісту, 

інформації географічного спрямування); 

3) візуально-віртуальний (реальні та віртуальні складові сприяють 

візуально-віртуальному сприйняттю учнями географічних об’єктів, подій, 

процесів, явищ, закономірностей); 

4) експертно-діагностичний (складові спрямовані на відпрацювання 

учнями навичок експертування, критичного мислення; формування ціннісних 

мотивацій; діагностування рівня навчальних досягнень та їх відповідності 

програмовим вимогам); 

5) корекційно-практичний (складові забезпечують корекцію здобутих 

знань, навичок; відпрацювання практичних умінь; позиціонування ціннісних 

ставлень). 
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Складові навчального модуля НМЗ спрямовані на організацію 

освітнього процесу з географії, побудованого на принципах: фуркації,  

варіативності, альтернативності, цілісності, наступності, неперевності, 

науковості, доступності, наочності, образності, системності, гнучкості, 

мобільності, інтегрованості, трансформаційності, структурованості, 

диференційованості, комплексності, соціальної адаптованості, діагностико-

прогностичної реалізованості.  

Окрім того, складові навчального модуля НМЗ педагогічної моделі 

навчально-методичного забезпечення змісту навчання географії на 

профільному рівні (див. рис. 3.5) утворюють сукупність засобів навчання 

відповідно до блоків: 

 предметно-просторовий (навчальний кабінет − творча лабораторія             

(із сукупністю пасивних, активних, інтерактивних засобів навчання, зокрема 

технічних і індексаційно-інвентарізаційних) або навчальна база на місцевості 

(кабінет у природі), метеопост (метеобудка або метеомайданчик, залежно від 

матеріально-технічного забезпечення та суб’єктивних можливостей) тощо); у 

процесі навчання географії на профільному рівні різновидом навчального 

кабінету є віртуальний кабінет) 386; 

 змістово-інформаційний (навчальні програми, плани, підручники, 

посібники, хрестоматії, довідники, словники, енциклопедії, рекомендації, 

пам’ятки, плани, робочі зошити, періодичні видання); у процесі навчання 

географії на профільному рівні альтернативною складовою є електронні 

підручники (посібники, збірники), дидактичні картки, побудовані відповідно 

до концептуальних вимог НУШ щодо реалізації змістових ліній і формування 

компетентностей 387, 389; 

 візуально-віртуальний (географічні карти, атласи, макети, плакати, 

моделі, колекції, гербарії, схеми, таблиці, картини, діаграми, діарами, 

панорами, фільми, аерофотознімки); осучасненням переліку засобів цього 

блоку є використання в процесі навчання на профільному рівні учнів 

старших   класів   Е-збірників,   ЕЗНП,   ГІС,   анімаційних   фільмів,   on-linе 
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мандрівок тощо 372, 373; 

 експертно-діагностичний (опитувальники, задачники, збірники 

вправ, тести, вимірювальники навчальних досягнень), урізноманітненням 

переліку складових цього блоку є використання в процесі навчання учнів 

старших класів географії на профільному рівні електронних тестуючих 

систем, віртуальних лабораторій, інтерактивних вправ Е-збірників                   

тощо 386; 

 корекційно-практичний (зошити з друкованою основою, практикуми, 

контурні карти, прилади); доповнюють перелік засобів цього блоку 

віртуальні практикуми та лабораторії в роботі з учнями 10–11-х класів на 

уроках географії 436. 

Методичний модуль НМЗ спрямований на методичне забезпечення 

діяльності вчителя географії у процесі підготовки до уроків, під час 

проведення навчальної діяльності, в організації позаурочної роботи та є 

сукупністю складових згідно з блоками НМЗ: 

 предметно-просторовий (Концепції, Стандарти, Положення, накази, 

навчальні програми (освітні, типові, навчальні), плани (типові, навчальні, 

календарно-тематичні), складові якого унормовують і регламентують 

навчальну діяльність учителя на нормативно-правовому, організаційно-

методичному рівнях та передбачають творчий підхід до проектування 

навчальної діяльності, розробки навчальних програм, календарно-

тематичного планування, оформлення плану уроку й навчального кабінету, з 

метою осучаснення шкільного геопростору в процесі навчання географії на 

профільному рівні; у контексті вимог НУШ урізноманітненням цього блоку 

слугує віртуальний методичний практикум 418, 421; 

 змістово-інформаційний (розробки уроків і позанавчальних заходів, 

конспекти, сценарії тощо), що передбачає, використання вчителем ЕЗНП, 

ППЗ, ГІС, Е-збірників, електронних словників-довідників, електронних 

бібліотек, створення та використання мультимедійного відео-, аудіоряду в 

процесі навчання географії на профільному рівні 403, 405, 406; 
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 візуально-віртуальний (використання педагогічних програмних 

засобів (ППЗ) (рис. 3.6) у сукупності його складових, які спрямовані на 

осучаснення процесу й засобів навчання та використання вчителем географії 

навчальних анімаційних передач, віртуальних подорожей, вправ візуального 

ряду Е-збірника, активних транспарантів, інтерактивних ігор, із активним 

залученням учнів до роботи з освітніми інтернет-ресурсами, комп’ютерними 

програмами, ГІС тощо) 385, 408; 

ППЗ –

педагогічний програмний засіб

Електронний підручник, 
посібник

Електронна                 
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Електронний
довідник

Електронний тренажерний 
комплекс

Електронний лабораторний 
практикум

Комп ютерна тестуюча
система

 

 

 

 експертно-діагностичний (електронні (комп’ютерні) тренажерні 

комплекси, тестові моделі), завдяки обізнаності щодо яких учитель 

самостійно може моделювати тести, вправи на діагностику навчальних 

досягнень учнів з географії у процесі профільного навчання 404; 

 корекційно-практичний (методичні вказівки, що осучаснюються за 

допомогою використання віртуальних лабораторних практикумів учителів 

географії, які сприяють навчанню учнів на значно вищому рівні –

профільному) 412, 415, 416. 

 

Рисунок   3.6     Педагогічні   програмні   засоби   навчання   географії                            

    на профільному рівні 
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Слід зазначити, що використання складових навчального блоку (НМЗ, 

НМКс, НМКт) у сукупності з методичним було би неповним без 

використання та виваженого добору необхідних методів [68, 175, 325, 493], 

прийомів [101, 492], технологій [268, 366, 371, 385], форм (організації  

навчання та діяльності, проведення уроку) [317, 422, 404, 514], підходів [79, 

157, 252, 267, 447, 525], з метою ефективної побудови процесу навчання 

географії на профільному рівні, які у педагогічній моделі НМЗ змісту 

навчання географії у школі (див. рис. 3.5) проходять наскрізними ДКт. 

Об’єктивні тенденції в розвитку сучасної освіти вимагають створення 

інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, в основі якого − 

використання засобів навчання [141, 154, 397, 498], зокрема ЕЗНП, ГІС, ІКТ, 

освітніх інтернет-сервісів учителями географії (рис. 3.7).  

Так, на уроках географії в старшій школі вчитель може 

використовувати ІКТ із метою:  

 проведення різних форм урочної та позаурочної роботи; 

 зацікавлення змістом предмету та активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

 демонстрації й розкриття особливостей, закономірностей розвитку 

географічних і соціально-суспільних явищ; певної території, її комплексної 

характеристики, виокремлення питомих складових;  

 реалізації творчого підходу в навчанні та виявленні відповідних 

обдарувань, з метою створення умов для саморозвитку учнів у методичній 

системі ЛГЦС; 

 побудови графіків перехідних процесів, різних векторних діаграм, 

ілюстрації графічних методів розрахунку;  

 демонстрації різних схем, карт, таблиць; 

 осучаснення процесу навчання; 

 контролю знань, умінь і навичок учнів; 

 формування самостійності, здатності навчатися протягом життя (life-

long learning education). 
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Рисунок 3.7   Можливості використання ІКТ учителями  у  процесі   навчання 

     географії на профільному рівні 

 

У розрізі зазначеного вище, у методичній системі навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС дидактичні підходи до організації процесу 

навчання географії вже розглядаються не в контексті суб’єкт-об’єктної 

взаємодії і навіть не суб’єкт-суб’єктної, а трисуб’єктної взаємодії, значна 

роль в якому відводиться середовищу, здебільшого  інформаційно-

комунікаційному, педагогічному, творчому, на чому у своїх працях 

наголошують В. Лапінський, Л. Петухова, О. Співаковський [169, 170, 249, 

373, 385, 408] та ін. 
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Питання інформатизації освіти й навчального середовища, 

застосування ІКТ, формування інформаційної компетентності у своїх працях 

розглядали: М. Багров, О. Беген, В. Биков, Я. Ваграменко, І. Варфоломєєва, 

Б. Гершунський, Т. Голованова, М. Грузман, А. Гуржій, М. Жалдак, 

М. Згуровський, М. Камедія, Д. Корчевський, В. Лапінський, Т. Лисенко, 

С. Литвинова, Ю. Машбиц, О. Овчарук, О. Пометун, Й. Ривкінд, 

В. Тарадайник, В. Шакотько, І. Шахіна, М. Шиненко та ін. [12, 373]. 

Особливості використання інтернет-технології Web 2.0 в освітньому 

процесі висвітлювали: Н. Балик, Н. Діментієвська, Н. Дягло, Н. Євтушенко, 

А. Забарна, М. Золочевська, О. Круподерова, Н. Морзе, Є. Патаракін, 

Г. Стеценко та ін. [373]. 

На можливостях використання ІКТ на уроках географії в своїх роботах 

наголошували: П. Барабоха, Л. Вішнікіна, В. Гудима, І. Діброва, В. Корнєєв, 

К. Костиря, Т. Мартинюк, О. Надтока, Т. Назаренко, Л. Рибалко, 

В. Самойленко, М. Солотвінський, О. Топузов та ін. 14, 78, 150, 157, 212, 

303, 317. 

На сучасному етапі розвитку освіти, як доводить практика, 

збільшується цифровий розрив між учителем і учнем, частина вчителів ще не 

вміють послуговуватися ЕЗНП, працювати з великими масивами даних за 

допомогою освітніх інтернет-сервісів, влучно використовувати ІКТ, 

послуговуючись ГІС. Вочевидь протиріччя – між вимогами до інформаційно-

комунікаційної, цифрової грамотності випускників НУШ та сучасною 

навченістю вчителів азам роботи з ІКТ і мобільного їх використання, 

відповідно до освітніх потреб учнів.  

Розв’язання цього протиріччя зумовлює необхідність постійної роботи 

вчителів над підвищенням власної фахової майстерності, активізує процес 

пошуку нових підходів до зацікавлення учнів предметом навчання, зокрема 

за допомогою використання інтернет-ресурсу, освітніх інтернет-сервісів, 

технології Web 2.0, мережевих сервісів, що є підгрунтям для створення 

інтерактивних  електронних  продуктів,  які осучаснюють освітню діяльність,  
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активізують процес навчання, сприяючи зацікавленню змістом географії та 

процесом його пізнання.  

Нині актуальною є проблема використання інформаційної мережі 

Інтернет у процесі навчання й формування особистості через різні пошукові 

системи, освітні сайти, блоги. Сучасний Інтернет пропонує чимало ресурсів 

для використання в освітніх цілях (уроки в режимі on-line, віртуальні 

(електронні) бібліотеки, проекти on-line, Webquests, масові відкриті on-line 

семінари та лекції (МООС), масове відкрите соціальне навчання (MOSC), 

«Перевернутий клас», BYOD (з активним використанням ноутбуків, 

планшетів, смартфонів), гейміфікація, Blended Learning, LMS (набір 

інструментів, що надає можливість учителю створювати навчальні матеріали 

й викладати їх у мережі Інтернет без використання мови програмування). 

 Так, завдяки використанню сервісу LearningApps з технологією                 

Web 2.0, можливим стає розробка вчителями авторських Е-посібників 

(збірників) із комплексом інтерактивних вправ, які дозволяють учителям 

працювати з групами учнів, швидко створювати вправи на уроці, задавати 

диференційовані домашні завдання, отримувати гіперпосилання від учнів та 

перевіряти рівень виконання завдань, у тому числі дистанційно, розробляти 

та пропонувати тестові вправи (на основі використаних тестових програм,       

як-от: Assistent, MyTestX, easyQuizzy, Айрен, Майстер-Тест тощо), 

вбудовувати завдання на html-сторінку, використовувати функцію 

«повернутись та виправити помилки» тощо 373. 

Як доводить практика та власні спостереження, значні можливості 

ефективного навчання географії з використанням освітніх інтернет-сервісів 

відкриваються в процесі розробки, апробації відповідних інтерактивних 

вправ, як складових Е-посібників (збірників) з предмета, які, у свою чергу, 

сприяють: осучасненню процесу навчання; активізації та мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів; створенню мобільного освітнього 

середовища; урізноманітненню форм подачі змісту географії; розвитку 

критичного та творчого мислення; забезпеченню зворотного зв’язку 



234 
 

 

учасників освітнього процесу та їхню рефлексію. Так, використання освітніх 

інтернет-сервісів для створення інтерактивних вправ вирішує проблему 

унаочнення процесу навчання, оскільки містить завдання, вправи з 

використанням ілюстрацій, відеосюжетів, аудіозаписів, що підвищує рівень 

засвоєння учнями навчального матеріалу; освітній процес робить 

інтерактивним, цікавим, пізнавальним, урізноманітнюючи ЕЗНП з географії 

дидактичним мультимедійним матеріалом, on-line інструментарієм 373. 

До переваг таких ЕЗНП, Е-посібників (збірників) належить: невеликий 

розмір файлу, можливість повнотекстового пошуку по всьому файлу, перехід 

гіперпосиланнями; відтворення аудіофайлів та відео; забезпечення 

інтерактиву (реакції об’єкта на дії користувача); можливість мобільного 

опитування користувача за допомогою інформації, розміщеної в                           

Е-збірнику 373. 

Завдяки педагогічному моделюванню НМЗ змісту навчання географії 

на профільному рівні, творчі вчителі, послуговуючись освітніми інтернет-

ресурсами (Learning Content Development System (LCDS) від Microsoft, eBook 

Reader Wizard, SunRav BookOffice, ePublicana, iBooks Author, Book Creator, 

Book Writer, Creative Book Builder, StoryKit, Ourboox тощо), можуть 

створювати Е-збірники з комплексами вправ (активних, інтерактивних, –

навчальних, тренувальних, контрольно-моделюючих), як навчально-

тренувальний засіб, до переваг використання якого в освітньому процесі 

належить: підвищення мотивації учнів до навчання, зацікавлення змістом; 

комплексність перевірки знань, індивідуалізація та диференціація; розвиток 

критичного мислення; компактність і доступність у використанні, наочність, 

функціональність, інформаційність, зручність та естетичність 373.  

У такий спосіб, інфо-блок Е-збірника може бути доповнено блоком 

само- та взаємоперевірки з комплексом вправ (тест на вибір відповіді, вибір 

слів із тексту, заповнення пропусків, картографічного ряду, на ерудицію), 

завдань (цікава картографія, хронологічна лінійка), форм (вікторина,               

ігри), прийомів  (класифікація,  порівняння),  засобів  (інтелектуальний   пазл, 
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візуальний ряд) тощо. 

 До прикладу – PrintScreen сторінок Е-збірника з варіантом інфо-блоку 

до теми «Орієнтування на місцевості» (узагальнююче повторення до ЗНО) та 

тренувальною вправою «Визначення азимута» (рис. 3.8) 373; використання 

гри «Перегони» на етапі корекції, контролю знань з теми «США» (рис. 3.9).  

 

 

 

Рисунок 3.8  PrintScreen сторінки Е-збірника з інфо-блоком «Орієнтування 

 на місцевості» та тренувальною вправою «Визначення азимута» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.9  PrintScreen сторінки Е-збірника з інтерактивною грою 

 «Перегони»  до теми «США» 
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Особливістю структури Е-збірника є наявність гіперактивних посилань, 

робота з якими сприяє мобільному відпрацюванню учнями навичок 

самоконтролю, за допомогою використання візуального ряду (https:// 

learningapps.org/watch?v=pycpyafvn19) (рис. 3.10), засобу «Інтелектуальні 

пазли» (https://learningapps.org/watch?v=prg6tviat19) (рис. 3.11) – у процесі 

вивчення теми «Країни Європи» та вправи, гри «Знайди пару» 

(https://learningapps. org/watch?v= po7vja6pn19)  теми «США» (рис. 3.12). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10  PrintScreen сторінки Е-збірника з вправою візуального    

ряду до теми «Країни Європи» 

 
 

 
 

Рисунок 3.11  PrintScreen сторінки Е-збірника з інтерактивним засобом 

навчання «Інтелектуальні пазли» до теми «Країни Європи» 

https://learningapps.org/watch?v=prg6tviat19
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Створення вчителями авторських ЕЗНП, ППЗ, Е-посібників (збірників, 

картографічних джерел, тестуючих систем), віртуальних практикумів і 

лабораторій урізноманітнює НМЗ, НМКс, НМКт з предмету, якненайкраще 

сприяє процесу інформатизації, інтенсифікації навчання на засадах 

компетентнісного підходу, спрямованого на отримання особистісно та 

суспільно значущого результату – формування компетентного випускника 

НУШ, на різних етапах навчання географії, у тому числі й пропедевтичному. 

Отже, модель НУШ [144, 146] та потреби учнів орієнтують учителів 

географії на використання в роботі технологій, форм, методів, прийомів, 

засобів, які дають можливість осучаснити навчальні, методичні складові 

(предметно-просторова, змістово-інформаційна, візуально-віртуальна, 

експертно-діагностична, корекційно-практична) НМЗ, НМКс, НМКт, 

оптимізувати, інтенсифікувати процес навчання географії на профільному 

рівні й з метою пропедевтики профілізації.  

Однак, використання різних форм, методів та прийомів, як 

традиційних, так й інноваційних, потребує від учителів географії вдумливості 

на предмет доцільності, ефективності, результативності, неперенасиченості 

  Рисунок 3.12  PrintScreen сторінки Е-збірника з інтерактивною  

вправою «Знайди пару» до теми «США» 
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їх добору на одиницю часу та людино-коефіцієнту, так само, як і добору 

складових НМКт, адекватних цілям і завданням, географічно та 

компетентнісно орієнтованому змісту навчання географії на профільному 

рівні. 

Навчально-методичне забезпечення, а отже,  НМКс, НМКт прямо- 

пропорційно впливають на ефективність процесу навчання географії, 

сформованість компетентностей, якість знань, що вирізняються: 

 повнотою (відповідність обсягу програмовим вимогам); 

 глибиною (взаємопов’язаність емпіричних і теоретичних знань); 

 гнучкістю (уміння застосовувати набуті знання в різних ситуаціях, 

мобільно варіювати ними);  

 міцністю (тривалість збереження у пам’яті, спроможність 

відтворювати за потреби);  

 системністю (структурованість знань, ієрархічна залежність та 

послідовна підпорядкованість складових) тощо 380, 386. 

З огляду на це, у процесі навчання географії на профільному рівні в 

старшій школі доцільним, на нашу думку, є опанування вчителями 

навчально-інформаційної, науково-методичної, дидактико-педагогічної, 

соціально-психологічної складових НМКс різних груп (загальнопредметна, 

тематична, регіональна) на основі використання елементів предметно-

просторового, змістово-інформаційного, візуально-віртуального, експертно-

діагностичного, корекційно-практичного блоків НМЗ з метою формування 

НМКт учня та НМКт учителя, адекватних меті й завданням навчання 

географії на профільному рівні. 

Отже, сучасне нормативно-правове забезпечення галузі освіти дає 

змогу, використовуючи творчий підхід, учителям географії розробляти нові, 

модернізувати наявні навчально-методичні комплекти, комплекси або окремі 

їх складові, що в цілому сприяє створенню географічного навчального 

середовища з відповідним НМЗ, максимально адаптованим до потреб учнів 

та умов формування системи географічних знань і компетентностей.  
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У такий спосіб, комплексному набуттю географічних знань, 

відпрацюванню умінь, формуванню ставлень і географічних уявлень та 

предметної географічної компетентності сприяє цілеспрямованість процесу 

використання навчального матеріалу з географії, що означає 

підпорядкування його меті уроку (навчальній, виховній, розвивальній), 

раціональне поєднання різних (пасивних, активних, інтерактивних) форм і 

засобів навчання, добір дієвих методів, прийомів, технологій, оптимального 

НМЗ змісту географії на профільному рівні 409. 

Таким чином, використання вчителями в практиці роботи ГІС, ППЗ 

значно осучаснює процес навчання, робить його цікавим і мобільним для 

учнів, дозволяє оптимізувати процес опанування змісту та зробити 

ефективним етапи уроків із перевірки та закріплення набутих знань на 

практиці, використати можливості ІКТ для диференціювання навчальних 

завдань, у тому числі творчих  із виявлення обдарованості школярів. Звідси, 

робота зі здібними, обдарованими учнями в методичній системі навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС потребує наявності такого НМЗ, 

НМКс, НМКт, структура і зміст яких сприяли б опануванню учнями 

причинно-наслідкових зв’язків, процесів взаємозалежності та взаємо-

зумовленості, циклічності та повторюваності в геосередовищі засобами ІКТ. 

Значні можливості щодо пізнання різних геопросторових систем 

розкриваються перед учнями завдяки педагогічному конструюванню змісту 

науково-методичного знання (із урахуванням психолого-педагогічних засад 

формування системи навчальних понять з географії в учнів старшої школи), 

педагогічному моделюванню НМЗ змісту навчання географії на профільному 

рівні за допомогою використання ППЗ, освітніх інтернет-сервісів, ГІС,                

Е-посібників (збірників, тестуючих систем), мобільних практикумів, карт-

трансформерів, що розширює можливості компетентнісно орієнтованої діяль-

ності учителів і учнів в географоцентричній системі навчання у НУШ 373. 

Отже, необхідною умовою сьогодення, на нашу думку, є поліпшення 

якості шкільної географічної освіти, що потребує постійного оновлення НМЗ 
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кабінетів природничо-математичних дисциплін географоцентричного 

спрямування методичними й дидактичними матеріалами, навчально-

наочними посібниками, технічними засобами навчання. У свою чергу, 

підвищенню рівня НМЗ навчання географії сприяє систематичне вивчення 

цього питання в ЗЗСО, з метою вчасного реагування директорів на 

оптимізацію процесу навчання, а учителів  на добір його складових, 

відповідно до запитів учнів 382, 389. 

У цьому контексті, одним із пріоритетів державної політики є 

оновлення філософії освіти, модернізація, розроблення та впровадження 

інновацій, що актуалізує необхідність змін в управлінні ЗЗСО та підготовці 

педагогів до мобільного сприйняття змін, готовності реалізувати творчий 

підхід до структурування, конструювання змісту навчання, здійснення 

педагогічного моделювання НМЗ та навчальної діяльності суб’єктів процесу 

навчання на профільному рівні, формування інноваційної культури, 

використання тематичних організаційно-функціональних моделей, у тому 

числі тестових [161]. Так, за раціонального добору форм і способів 

упровадження компетентнісного підходу в тестові моделі навчання географії, 

як на етапі вивчення нового матеріалу, так і на етапах корекції, контролю 

набутих знань учнями, можливим стає зворотний зв’язок у ланцюгу               

«учитель – учень», де не лише вчитель за допомогою тесту може перевірити 

рівень розуміння учнями навчального змісту, а й учню, обравши із 

можливих, прийнятну для себе форму контролю (педагогіка партнерства), на 

етапі підготовки  самоперевірити свої знання, задати уточнюючі запитання 

вчителю, скоригувати невідповідності та результативно виконати його на 

уроці корекції, контролю, чи-то на етапах: перевірки домашнього завдання, 

закріплення набутих знань. Окрім того, педагогіка партнерства в НУШ та 

організація процесу навчання на профільному рівні, дозволяє учням активно 

долучатися до розробки, доповнення наявного тесту засобами ІКТ, 

виступаючи в ролі активних дійових осіб, співорганізаторів, помічників, 

партнерів педагогічної діяльності.   
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3.4. Форми та способи упровадження компетентнісного підходу в 

тестові моделі навчання географії 
 

Швидкоплинність соціального прогресу, динамічних змін зумовлює 

необхідність постійної роботи над собою молодої людини, формування в неї 

відповідних компетентностей задля досягнення особистого життєвого успіху 

в майбутньому дорослому житті. Сучасний громадянин, не знаючи географії, 

не зможе безпомилково орієнтуватися в навколишньому динамічному світі, а 

отже, – й позиціонувати себе як людину знаючу, сприймати елементарну 

інформацію та компетентно оперувати нею у повсякденному житті. Не 

маючи елементарних знань про закони природи, географічні закономірності, 

людина втрачає зв’язок із самою природою, приймаючи руйнівні для обох 

рішення, знищуючи довкілля, ставлячи під загрозу своє і життя 

навколишнього середовища, не використовуючи наявні знання про світ 

довкола собі та суспільству на користь 386. 

Формування предметної географічної компетентності учнів забезпечує 

опанування ними предметних географічних компетенцій, які є певними 

нормами, що свідчать про можливість правильного розв’язання школярами 

будь-якого завдання на основі застосування результатів здобутої 

географічної освіти. 

У такий спосіб, змістовою основою предметної географічної 

компетенції є: 

 емпіричні (факти, номенклатура, уявлення) географічні знання; 

 теоретичні (поняття, причинно-наслідкові зв’язки, закономірності, 

гіпотези, теорії) географічні знання.  

 У свою чергу, операційну основу предметної географічної компетенції 

становлять: 

1) уміння та навички: 

 інтелектуальні (розпізнавати, аналізувати, комбінувати, зіставляти, 

порівнювати, класифікувати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

систематизувати, узагальнювати, робити висновки, характеризувати);  
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 навчальні (планувати, виокремлювати головне й другорядне, 

пояснювати, ілюструвати, демонструвати, конспектувати, відтворювати, 

здійснювати бібліографічний пошук, працювати з комп’ютером);  

 предметно-географічні (прикладні, картографічні, графічно-

знакового та логістичного моделювання, конструювання, геоінформаційні); 

2) географічне бачення світу; 

3) емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього середовища й 

людської діяльності в ньому; 

4) досвід навчально-пізнавальної, творчої діяльності учнів, що 

спрямовані на розв’язання теоретичних і практичних завдань з географії [4, 

316, 386, 389]. 

Окрім того, у НУШ, перелік предметних географічних компетенцій 

доповнюється міжпредметними географічними компетенціями (природничо-

математичні, картографічні, інтегровані, країно- та краєзнавчі тощо) [317], 

які формуються на уроках із різних шкільних предметів, за наявного НМЗ та 

організації географоцентричного навчання. 

Одним із важливих завдань шкільної географії на сучасному етапі є 

формування в учнів географічних знань у вигляді фактів, уявлень, понять, 

закономірностей і теорій. У свою чергу, емпіричні географічні знання 

відіграють роль підґрунтя, на якому будується відповідна теоретична 

система. На рівні емпіричних знань здійснюються аналіз і систематизація 

географічних фактів, їх узагальнення, вивчення географічної номенклатури, 

формування уявлень щодо просторово розміщених географічних об’єктів. Як 

результат, географічні факти  дійсні події, явища, випадки, тобто те, що 

використовується для перевірки будь-якого положення або висновку; у 

процесі географічного навчання на профільному рівні здебільшого 

розглядаються в контексті інтегрованого підходу й причинно-наслідкових 

зв’язків [317]. 

Важливе місце серед емпіричних знань посідає географічна 

номенклатура, кількість і склад якої визначаються навчальними програмами з 
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географії та використовуються для просторового сприйняття учнями змісту 

шкільних курсів географії, ілюстрації й конкретизації теоретичних знань. На 

профільному рівні навчання географії робота з номенклатурою 

урізноманітнюється використанням технологічно модернізованих 

географічних настінних карт, цифрових, електронних, віртуальних атласів і 

контурних карт, ГІС [71]. 

На підставі географічних знань, умінь, навичок формуються 

географічні уявлення (почуттєво-наочні образи природних чи соціально-

економічних об’єктів, процесів і явищ), що є видом емпіричних знань, які 

вирізняються тим, що вони переважно мають просторовий характер. 

Важливими джерелами формування географічних уявлень є: навколишнє 

середовище, різні унаочнювальні засоби навчання географії, живе слово 

вчителя, віртуальна реальність тощо [317]. 

Психолого-педагогічні дослідження [55, 72, 102, 155, 166, 204, 386] 

засвідчують, що найбільш повні й міцні уявлення формуються під час 

поєднання різних засобів і прийомів навчання та в нерозривному 

взаємозв’язку із засвоєнням учнями географічної номенклатури й фактів. 

Так, засвоєння учнями географічних причинно-наслідкових зв’язків як 

виду теоретичних знань потребує спеціально організованої навчальної 

діяльності на уроках географії профільного рівня, під час якої учні мають не 

лише виявляти причини, а й визначати наслідки, до яких ця дія призводить. 

Розуміння причинно-наслідкових зв’язків у навколишньому середовищі 

сприяє реалізації прикладної функції навчання; формуванню географічної 

культури, компетентності учнів. 

Ще одним важливим видом теоретичних знань є географічні 

закономірності  об’єктивний постійний взаємозв’язок між географічними 

об’єктами, процесами та явищами, що зумовлений їх сутністю, на які 

спрямовано вивчення географії на профільному рівні з метою формування 

предметної географічної компетентності та цілісного географічного 

світобачення в учнів старших класів. І якщо отримати відповідну інформацію 
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учень може, послуговуючися різними джерелами знань, і передусім 

підручником, то швидкій само- та перевірці знань сприяють компактні 

запитання тестів, використання яких у процесі навчання допомагає вчителям 

за мінімальних витрат часу перевірити значний обсяг інформації у великої 

кількості учнів, потім  узагальнити, зробити висновки, внести корективи з 

метою подальшої диференціації процесу навчання географії на профільному 

рівні учнів старших класів, чому в значній мірі сприяють картографічного 

спрямування тестові вправи К-спрямування та завдання Е-збірників. 

Одним із напрямів підвищення ефективності процесу навчання 

географії є упровадження компетентнісного підходу до побудови тестових 

моделей навчання географії. 

Проведений нами аналіз дефініції понять, дотичних до предмета 

дослідження, дає змогу констатувати, що спільним для більшості досліджень 

із тестології є тлумачення моделі (від лат. мodulus  міра, аналог, зразок) як 

відтворення об’єкту, задуму, опису чи розрахунків, що відображає, імітує 

принципи внутрішньої організації або функціонування, певні властивості, 

закономірності, ознаки або (та) характеристики об’єкта дослідження, 

відтворення (оригіналу) [47, 108, 231, 454]. 

Отже, моделі навчання географії – динамічні дидактичні структури, 

спрямовані на організацію навчальної діяльності учнів та побудовані на 

основі поєднання дидактичних інструментів (методи, методичні прийоми, 

засоби і форми організації й проведення зазначеної діяльності) [317]. У такий 

спосіб ці моделі доцільно розглядати як визначені конструктивні блоки, 

застосування й комбінування яких дає вчителям змогу формувати власну 

педагогічну технологічну карту й конструювати урок географії з 

урахуванням вікових, психологічних, індивідуальних особливостей учнів 

старших класів, із метою побудови компетентнісно орієнтованого освітнього 

процесу географоцентричного спрямування. Так, із метою підвищення рівня 

ефективної організації компетентнісно орієнтованого процесу навчання 

географії на профільному рівні, особливо в старшій школі, доцільним є: 
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− створення тестового матеріалу в паперовому та електронному 

вигляді, з використанням тестових методик у формі Е-збірників; 

− розроблення різних видів опитувальників; 

− використання у практиці роботи елементів спостереження, рейтингу, 

соціометрії; 

− запровадження в компетентнісно орієнтованому навчанні учнів 

географії комплекту дидактичного матеріалу з використанням інноваційних 

технологій, у тому числі ІКТ; 

− інтенсифікація процесу навчання географії на основі опорних схем; 

− модульно-блокове подання навчального матеріалу; 

− використання тренінгового матеріалу, елементів різних тестових 

моделей у систематичному навчанні географії на профільному рівні та в 

методичній системі ЛГЦС тощо. 

Вивченню особливостей сучасної тестології, розробленню тестових 

моделей, створенню відповідного НМЗ з географії приділяли увагу багато 

науковців і практиків у різні часи. Так, ці особливості й використання             

різних типів, форм тестових завдань розглядали: В. Аванесов [495], 

Д. Богоявленський [31], А. Гін [67], Дж. Гласс [68], Л. Занков [108], 

В. Звонніков [110], А. Майоров [187], Н. Менчинська [203], Дж. Равен [295], 

А. Реан [297], М. Челишкова [110], В. Фрицюк [457; 458] та ін.  

Зокрема, прикладне значення тестових моделей навчання географії 

розглядали: С. Кобернік [136], В. Люта [417], Т. Назаренко 214, Л. Тименко 

[348], В. Яценко [494] та ін. 

Використання тестових моделей у процесі навчання географії на 

профільному рівні спрямовано передусім на оптимізацію освітнього процесу, 

визначення проблем, що впливають на результативність навчальної 

діяльності, з’ясування труднощів розуміння учнями тієї чи іншої теми з 

метою подальшої корекції. 

З огляду на те, що навчання на профільному рівні (здебільшого 

академічного спрямування) обирають учні з достатньо та високорозвиненими 
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розумовими здібностями, які утворюють основу інтелекту, а останній, у свою 

чергу, визначається у психології [234] як загальна здатність до пізнання і 

розв’язання проблем, що впливає на успішність будь-якої діяльності, 

обґрунтованим є використання у старших класах на профільному рівні 

навчання географії тестових моделей структури інтелекту. 

Так, операційне розуміння інтелекту з’явилося у працях А. Біне 

внаслідок первинного уявлення про рівень розумового розвитку, що визначає 

успішність виконання пізнавальних, творчих, сенсомоторних та інших 

завдань і втілюється у певних універсальних характеристиках поведінки 

людини [246]. 

Побудова факторних тестових моделей, в основі яких  уявлення про 

фактори (чинники), що визначають загальну інтелектуальну здатність 

людини, ґрунтується на таких узагальненнях: 

− інтелект, як і будь-яка психічна реальність, є латентним, тобто даним 

дослідникові через безліч проявів у поведінці досліджуваного під час 

розв’язання життєвих проблем; 

− інтелект  латентна властивість конкретної психічної структури 

(«функціональної системи»), яку можна вимірювати через вияв у поведінці, 

тобто він є лінійною властивістю (одно- або багатовимірною); 

− сукупність поведінкових проявів інтелекту (поєднань «поведінковий 

акт  завдання») завжди є більшою, ніж сукупність властивостей, тобто за 

допомогою багатьох інтелектуальних завдань можна виявляти одну 

властивість; 

− інтелектуальні завдання об’єктивно різняться за рівнем труднощів; 

− розв’язки завдань можуть бути правильними або неправильними; 

− будь-яке завдання можна розв’язати за нескінченно тривалий час 

(точність і час розв’язання  еквівалентні) 67, 148, 168, 386, 495. 

Залежно від структури побудови, факторні тестові моделі інтелекту 

можуть бути багатовимірними (дво-, тривимірні), ієрархічними тощо. 

Багатовимірними тестовими моделями, у яких передбачено безліч первинних 
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інтелектуальних факторів, є моделі Дж.-П. Гілфорда, В. Шадрикова 

(апріорні), Л.-Л. Терстоуна (апостеріорна), Р.-Б. Кеттела (структурна), 

багаторівневими – ієрархічні моделі Ч.-Е. Спірмена, Ф. Вернона, 

П. Хамфрейя [148]. 

Так, в основі тестової моделі Р.-Б. Кеттела перебуває ідея, про те, що 

інтелект не впливає на належність до певної культури, він є біологічно 

зумовленим і виявляється під час виконання перцептивних завдань, коли від 

досліджуваного вимагається сприйняти й знайти взаємозв’язок між 

елементами. Оскільки він природно зумовлений, процес набуття досвіду і 

навичок для одних людей є складнішим, для інших – простішим. Згідно з 

цією думкою, інтелект визначається сукупністю знань та інтелектуальних 

навичок особистості, набутих у процесі соціалізації [96]. 

На думку Р.-Б. Кеттела, будь-який вияв здібностей є функцією певних 

факторів, що належать до трьох класів: 

 центральні (загальні) здібності, що зумовлені структурними та 

функціональними властивостями головного мозку й впливають на всі 

пізнавальні процеси; 

− локальні (парціальні) здібності, пов’язані з вродженою та набутою 

організаціями сенсорних і моторних зон мозку; виявляються ці здібності під 

час виконання завдань, що вимагають слухового, зорового сприйняття, 

моторної активності; 

− фактори-операції, на відміну від центральних і локальних здібностей, 

тісніше пов’язані з культурним досвідом індивіда; їх поділяють на набуті 

(допоміжні), пізнавальні навички (інтелектуальні алгоритми) і  спеціалізовані 

професійні, тобто навички, набуті для досягнення будь-якої мети [96]. 

За Р.-Б. Кеттелом, розбіжність парціальних (локальних) факторів 

зумовлюється не модальністю (слуховою, зоровою, тактильною), а видом 

матеріалу завдання: просторовий, фізичний, числовий, мовний тощо, що 

підтверджує думку про залежність парціальних факторів від рівня 

прилучення до культури або когнітивного досвіду особистості [96]. 
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Іншої думки дотримувався Ч.-Е. Спірмен, котрий з’ясував, що особи, 

які успішно виконують тести на мислення, так само успішно справляються і з 

тестами на інші пізнавальні здібності. Він вважав, що успіх кожної 

інтелектуальної роботи залежить від рівня розвитку у досліджуваного 

загальної здібності (генерального в-фактора) і спеціальної здібності                      

(8-фактора). Пояснюючи кореляцію результатів вимірювальних процедур 

впливом загальної здібності, він запропонував метод факторного аналізу 

матриць інтеркореляцій для виявлення латентного генерального фактора. 

Відповідно до цієї теорії, успішність розв’язання будь-яких тестів залежить 

від загальної розумової енергії [68]. 

У свою чергу, метод багатофакторного аналізу матриць інтеркореляцій 

запропонував Л.-Л. Терстоун, послідовник теорії Е.-Л. Торндайка, згідно з 

якою заперечувалась наявність основи інтелектуальних дій. Кожен 

інтелектуальний акт Е.-Л. Торндайк вважав результатом взаємодії безлічі 

окремих факторів. Цей метод дав змогу виокремити незалежні латентні 

фактори, що визначають взаємозв’язки між результатами виконання різних 

тестів певною групою досліджуваних. Подібних поглядів дотримувався 

Т. Келлі, зараховуючи до основних інтелектуальних факторів просторове 

мислення, здатність до лічби, вербальні здібності, пам’ять, швидкість [148]. 

До латентних факторів моделі Л.-Л. Терстоуна віднесено: 

− словесне розуміння, що тестують завданнями на розуміння тексту, 

словесної аналогії, вербальне мислення, інтерпретацію тощо; 

− мовну швидкість, яку вимірюють тестами на знаходження рими, назв 

слів певної категорії; 

− числовий фактор, що тестують завданнями на швидкість і точність 

арифметичних обчислень; 

− просторовий фактор, один із підфакторів якого визначає успішність і 

швидкість сприйняття просторових співвідношень (сприйняття форм рельєфу 

на площині), другий – пов’язаний з уявним маніпулюванням зоровими 

уявленнями у тривимірному просторі; 
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− інтелектуальні вміння (розпізнавати, аналізувати, комбінувати, 

зіставляти, порівнювати, класифікувати, установлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, систематизувати, виокремлювати, узагальнювати, робити висновки, 

характеризувати, моделювати, конструювати, проектувати);  

− асоціативну пам’ять, яку вимірюють тестами на механічне 

запам’ятовування асоціативних пар; 

− індуктивний фактор, який тестують завданнями на знаходження 

правила [148]. 

Розрізняють ще одну тестову модель інтелекту – Дж.-П. Гілфорда 

(SOI), яка відображає ознаки апріорних моделей та за структурою є 

необіхевіористською, базуючись на взаємозалежності «стимул – латентна 

операція – реакція». Стимулом у моделі Дж.-П. Гілфорда є зміст (природа 

або матеріал інформації), з яким проводять операцію: зображення, символи 

(букви, числа), семантика (слова), поведінка (відомості про людей);              

операція – здібність досліджуваного, тобто психічний процес: пізнання 

(розуміння), пам’ять, дивергентне мислення, конвергентне мислення, 

оцінювання; реакція – результат застосування певної операції до конкретного 

змісту, тобто форми, в якій інформація (елемент, класи, системи, типи 

перетворень (трансформації), висновки (імплікації) обробляється 

досліджуваним. 

Дж.-П. Гілфорд, використавши поділ мислення на дивергентне 

(пов’язане з появою безлічі рішень на підставі однозначних даних, що є 

основою творчості) і конвергентне (спрямоване на пошук єдиного 

правильного результату й діагностується традиційними тестами інтелекту), 

запропонував основу для тестів з діагностування [168]. 

У своїй роботі ми послуговуємося концепцією Дж.-П. Гілфорда [168], 

оскільки вважаємо, що навчання на профільному рівні передбачає роботу 

вчителів із обдарованими учнями, відповідно до програм навчання, що дають 

змогу раціонально планувати й скеровувати його на розвиток здібностей 

учнів за допомогою тестів для їх діагностування. 
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У такий спосіб, використання різних типів тестових завдань, тестових 

моделей на уроках географії сприяє не лише засвоєнню готової інформації 

учнями, а й розвитку логічного, аналітичного, просторового, образно-

асоціативного мислення; формуванню ключових, загальнопредметних, 

предметної географічної компетентностей. 

Так, у навчанні географії можуть бути використані тестові моделі: 

− формальні (спираються на математичний апарат розрахунку 

отриманих результатів та описуються математично); 

− неформальні (спираються на критеріальний апарат опрацювання 

отриманих результатів) [67]. 

В основі таких тестових моделей перебуває тест (від англ. test  спроба, 

іспит, випробування)  форма опитування, що охоплює спеціально 

розроблені завдання, результати обробки яких можуть стати кількісним та 

якісним показником оцінки певних знань, умінь, навичок, якостей, 

властивостей опитуваного суб’єкта тощо [327]. 

У географії можуть бути використані тести, які виокремлюють у 

тестології, зокрема традиційні та нетрадиційні, які розрізняються: складом 

(завдання, правила, оцінки, рекомендації, інтерпретації), цілісністю 

(взаємозв’язок, належність), структурою (спосіб зв’язку завдань між собою) 

та, в цілому, за загальною будовою, складаються із завдань, правил їх 

застосування, шкали оцінок (бали) за виконання кожного завдання, 

рекомендацій з інтерпретації тестових результатів [295, 327]. 

Як доводить аналіз тестових моделей, залежно від особливостей 

завдань тести бувають: 

− гомо- та гетерогенними; 

− особовими, міжособистісними; 

− практичними, образними, словесними, комплексними; 

− бланковими, апаратурними; 

− процесуальними, стану, властивостей; 

− досягнень, інтелекту; 
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− інтегративними, адаптивними, проективними та ін. [295]. 

Окрім того, у сучасному діагностуванні використовують тести: 

− інтелекту (задачі на логічні співвідношення, узагальнення, 

кмітливість); 

− досягнень (виявлення конкретних знань); 

− особистісні (вивчення характеристик особистості); 

− проективні (дослідження властивостей і характеристик, в існуванні 

яких людина цілком не впевнена, не усвідомлює або не хоче визнавати); 

− творчості (дослідження розвитку творчих здібностей) 

та ті, що різняться між собою за: 

− метою (психологічні, соціологічні, навчальні, контрольні); 

− структурною особливістю запитань (прості, тести типу інтерв’ю, 

адаптивні тести); 

− шкалою оцінювання (одно-, багатошкальні) [67]. 

Типовою рисою кожного тесту є його структура, яка утворює спосіб 

зв’язку завдань між собою. Переважно це так звана факторна структура, в 

якій кожне завдання пов’язане з іншими через загальний зміст і загальну 

варіацію тестових результатів. 

Ще однією характеристикою тесту є його цілісність, що означає 

взаємозв’язок завдань, їх належність до загального вимірюваного фактора; 

кожне завдання тесту має певну ціль і жодне з них не може бути вилучене з 

тесту без втрати якості вимірювання. 

Аналіз тестових методик [67, 148, 168, 187, 295, 296, 327, 495] дає 

змогу констатувати, що тестові методи діагностики поділяють на вербальні, 

невербальні та змішані, в основі яких перебувають: інструментарій 

(стандартизована система запитань, завдань, задач, що мають певну шкалу 

значень і критеріїв, інструкцій, а отже, й показників еталонного вимірювання 

та індивідуальних відмінностей між людьми), процедура обробки 

(математико-статистичної, графічної) та інтерпретації, достовірності 

отриманих результатів. 
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Аналіз теорії з тестології [148, 168, 187, 295] дає можливість зробити 

висновок, що з метою точної діагностики тести мають відповідати вимогам: 

− соціокультурної адаптованості; 

− простоти формулювань та однозначності тестових завдань; 

− часової обмеженості; 

− тестових норм (вибірка) тощо. 

У сучасній тестології (В. Аванесов [495], В. Звонніков [110], 

А. Майоров [187], М. Челишкова [110] та ін.) розрізняють чотири типи 

завдань у тестовій формі: 

− завдання на вибір однієї або кількох правильних відповідей; 

− завдання у відкритій формі або на додавання; 

− завдання на встановлення правильної послідовності; 

− завдання на встановлення відповідностей. 

У такий спосіб, послуговуючись концепцією Дж.-П. Гілфорда 168 

щодо тестових моделей структури інтелекту, у дослідженні ми обстоюємо 

думку про їх домінантну роль у реалізації компетентнісного підходу в 

тестових моделях навчання географії. Так, одним зі способів упровадження 

компетентнісного підходу в тестові моделі, є моделювання тестових завдань 

(на вибір однієї або кількох правильних відповідей; у відкритій формі або на 

додавання; на встановлення правильної послідовності та на встановлення 

відповідностей), порівняльний аналіз характеристик (застосування знань за 

зразком, застосування знань у нестандартних ситуаціях, перевірка знання 

фактів; можливість демонстрації оригінальної відповіді, винятки вгадування 

та описок, простота конструювання, об’єктивність оцінки) різних типів яких 

подано в таблиці 3.1. 

Отже, педагогічним тестом є система (вирізняється цілісністю, складом 

і структурою) паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються 

за принципом зростання згідно зі складністю порядку, що дає змогу якісно й 

ефективно виміряти рівень і структуру підготовки осіб, що підлягають 

тестуванню. У тесті кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній 
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формі, змісту, рівню складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу 

валідність (тест вимірює те, для чого його призначено) і надійність                  

(те, наскільки точно тест вимірює досліджуване явище) тесту [67]. 
 

Таблиця 3.1  Порівняльний аналіз характеристик типів тестових 

завдань 
 

 

№

з∕

п 

Характеристики 

Завдання 

закритої 

форми 

Завдання на 

доповнення 

Завдання на 

встановлення 

відповідності 

Завдання на 

встановлення 

послідовності 

1. 
Перевірка  

знання фактів 
    

2. 
Застосування знань 

за зразком  
 

    

3. 

Застосування знань 

у нестандартних 

ситуаціях  
    

4. 
Простота 

конструювання  
    

5. Виняток вгадування      

6. 
Об’єктивність 

оцінки  
    

7. Виняток описок      

8. 

Можливість 

оригінальної 

відповіді  
  /   

 

За метою використання та місцем в освітньому процесі розрізняють 

тести навчальні й контрольні. Так, навчальні тести застосовуються на всіх 

етапах роботи над навчальним матеріалом і покликані відстежити рівень 

оволодіння ним, закріпити або повторити його. Їх головна мета − виявити 

прогалини в знаннях, уміннях, навичках учнів, спрямувати на усунення 

недоліків у підготовці. З огляду на це, перевіряти такі тести можуть і самі 

учні за допомогою самоперевірки знань (самотестування – процедура 

впровадження компетентнісного підходу). 
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Різновидом навчальних тестів є інтегровані тести, методика створення 

яких подібна до методики розроблення традиційних тестів, за винятком 

роботи з наповненням змісту завдань. 

Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над 

вивченням теми та мають комплексне спрямування, тобто орієнтовані на 

перевірку знань й умінь, здобутих і вироблених учнями в межах одного або 

кількох тематичних блоків змісту навчання. 

За класифікацією видів і рівнів знань (М. Бершадський, Б. Блум, 

В. Гинецинський, М. Гузеєв, Л. Ілюшин, Д. Кратволь, Б. Родіонов, А. Татур) 

можливою стає варіативність тестових завдань [67, 68, 97, 110, 187]. 

Отже, варіативність, валідність, перцептивність, конвергентність 

лежать в основі функціональної призначеності тестів і тестуванні, зокрема: 

 діагностична – вимірювання, виявлення рівня знань, умінь, уявлень, 

навичок учнів (за об’єктивністю, широтою охоплення, швидкістю отримання 

результату тест домінує серед форм педагогічного контролю); 

 виховна – формування в учнів прагнення до самопізнання, само-

вдосконалення (періодичність, невідворотність тестового контролю 

дисциплінує, організовує здобувачів освіти, спрямовує на виявлення й 

усунення прогалин у знаннях, сприяє розвитку творчих здібностей); 

  навчальна – відпрацювання навичок роботи з текстом, навчальним 

матеріалом, над собою (мотивацією до активізації роботи із засвоєння 

навчального матеріалу та роботи з тестами є наявність «вспливаючих 

підказок», питань для самопідготовки, спільний з учителем розбір 

результатів тесту); 

 розвивальна – створення умов для саморозвитку (можливість 

самостійної попередньої роботи з тестовими вправами, пролонгованого 

відпрацювання помилок роботи, пропедевтика підсумкового контролю). 

У контексті вимог НУШ актуалізується така функція, як 

компетентнісна – упровадження компетентнісного підходу до побудови 

тестових моделей, розробки тестових вправ тощо. 
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У підсумку,  скориставшись підходом Дж.-П. Гілфорда 168, щодо 

використання тестових моделей інтелекту з метою формування в учнів 

ключових (зокрема, інформаційно-цифрової), загальнопредметних (володіння 

ІКТ), предметної географічної (робота з ГІС, географічними джерелами 

інформації) компетентностей, пропонованими нами для практичного 

використання є банки інтерактивних тестових вправ Е-збірників (PrintScreen 

окремих сторінок яких подано в розділі 3): з географії (див. рис. 3.8  3.12) та 

логістики  «Lean-логістика в географії» (рис. 3.13  3.16). 

Так, скориставшись сервісом LearningApps і технологією Web 2.0 з 

метою урізноманітнення типів навчальних завдань, забезпечення мобільного 

зворотного зв’язку, індивідуалізації навчального процесу, застосування 

ігрових прийомів, активізації процесу пізнання, посилення мотивації до 

навчання, у процесі розробки сторінок Е-збірника, пропонованими до 

використання 370 є різні види тестових завдань та вправ, наприклад, із 

вибором однієї правильної відповіді,  тестова вправа на ерудицію 

(узагальнююче повторення, до ЗНО) до інфо-блоку «Земля на плані та карті»                

(див. рис. 3.13) та візуального ряду до теми «Країни Азії» (див. рис. 3.14). 

 

 Рисунок 3.13  PrintScreen сторінки Е-збірника з тестовою вправою 

 «Ерудиція» до інфо-блоку «Земля на плані та карті» 

 



256 
 

 

 

Рисунок 3.14  PrintScreen сторінки Е-збірника з тестовою вправою  

візуального ряду до теми «Країни Азії» 
 

Упровадження компетентнісного підходу в тестові моделі навчання 

географії уможливлюється завдяки запитанням із відкритою відповіддю або 

на додавання, використанню таких форм тестування, як завдання                         

К-спрямування, самотестування, за допомогою застосування способів їх 

побудови з використанням ГІС, ІКТ, освітніх інтернет-сервісів, тестових 

програм (Assistent, MyTestX, easyQuizzy, Айрен, Майстер-Тест та ін.), 

гіперпосилань, вбудованих на html-сторінку завдань, картографічного ряду, 

як-от: тестова вправа «Біосфера. Грунти» (завдання відкритої форми, на 

додавання) до інфо-блоку «Біосфера. Грунти» на узагальнююче повторення, 

до ЗНО (див. рис. 3.15); завдання на карті «Україна у світовому просторі» 

(див. рис. 3.16) – тестових вправ Е-збірника, побудованих засобами сервісу 

LearningApps, технології Web 2.0 та сучасного інтерфейсу, що зацікавлює 

учнів, осучаснює процес навчання, формує культуру роботи з ІКТ, 

тематичною інформацією та в цілому,  інформаційно-цифрову 

компетентність здобувачів освіти НУШ засобами вивчення географії. 
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З огляду на домінувальний мультифакторний факт першочерговості і 

безумовності навчання географії засобами картографії, цікавим, доречним і 

сучасним є використання вправ, побудованих не лише за допомогою 

Рисунок  3.15    PrintScreen сторінки  Е-збірника  з  тестовою  вправою  

«Біосфера. Грунти» до інфо-блоку «Біосфера. Грунти»  

 

Рисунок 3.16  PrintScreen сторінки Е-збірника із завданням на 

географічній  карті «Україна у світовому просторі»  
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картографічного ряду, використання освітніх інтернет-сервісів і як їх        

похідної – Googl карт у різних їх модифікаціях, а й ГІС, що, у свою чергу, 

передбачає наявність у ЗЗСО відповідного матеріально-технічного 

забезпечення, у тому числі програмного, обізнаних учителів і зацікавлених 

учнів, що урізноманітнює процес навчання географії засобами ІКТ і виводить 

його на значно вищий рівень інформатизації освітнього середовища. 

У такий спосіб, інтенсифікація перевірки знань учнів за допомогою 

комп’ютерного тестування, використання планшетів, гаджетів робить процес 

діагностики сучасним, цікавим для учнів, мобільним для вчителів. 

Окрім того, з метою осучаснення НМЗ змісту навчання географії, 

процесу формування системи географічних знань та компетентностей 

випускників, реалізації вимог Концепції «Нова українська школа» [144], 

компетентнісно орієнтованого та інтегрованого навчання учнів, нами 

пропоновано (з метою реалізації компетентнісного підходу та позбавлення 

стандартизованості процесу перевірки засвоєння змісту географії учнями, 

особливо під час навчання на профільному рівні) та апробовано банк 

запитань компетентнісного спрямування, що складається з 425 інтегрованих 

запитань (кожне з яких побудовано з використанням чотирьох наскрізних 

змістових ліній: екологічна безпека та сталий розвиток, громадянська 

відповідальність, здоров’я і безпека, підприємливість і фінансова 

грамотність) 387, які об’єднано у чотири тематичні блоки («Загальна 

географія (пропедевтика профілізації)» «Географія України», «Географія 

світу», «Фінансова грамотність»), чотири модуля («Україна у світі: фізична 

географія», «Україна у світі: економічна географія», «Загальні проблеми, 

тенденції країн світу», «Регіони та країни»), п’ять концептів («Європа», 

«Азія», «Америка», «Африка», «Австралія та Океанія»), що становлять 

основу навчально-методичного посібника «НУШ: Навчання географії учнів 

на профільному рівні» (подано на розгляд предметної циклової комісії 

Міністерства освіти і науки України з метою отримання дозволу до 

використання в освітньому процесі ЗЗСО та відповідного грифу), які є 
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складовими банку запитань К-спрямування, що вибірково наведено у 

Додатку Д. 

Задля висвітлення питання формування предметної географічної 

компетентності учнів на уроках географії в старшій школі засобами тестових 

моделей, нами використано методи: проблемного викладання навчального 

матеріалу, частково-пошуковий; прийоми та розумові дії, операції: аналізу, 

синтезу, узагальнення, абстагування, моделювання; способи: візуалізації, 

інтеркореляції, за допомогою яких розроблено банк запитань К-спрямування, 

окремі приклади з якого подано у вигляді навчальних інформаційно-

дидактичних карток (рис. 3.17, рис. 3.18, рис. 3.19) тестової моделі інтелекту. 

Пропоновані, апробовані завдання, запитання К-спрямування мають 

універсальний характер, розраховані на учнів базової (6–9-й класи –  

пропедевтика профілізації) і профільної (10–11(12)-й класи) школи, можуть 

бути використані вчителями на уроках географії, природничого циклу, у 

позанавчальній роботі компетентнісно орієнтованого, географоцентричного 

спрямування [385].  

Який сучасний стан лісів в 
Українських Карпатах?

Як впливає сучасна безконтрольна вирубка 
лісів в Українських Карпатах на екологічний, 

фінансово-економічний стан регіону, 
здоровя та матеріальний добробут місцевого 

населення?

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ГРОМАДЯНСЬКА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА 
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

ЗДОРОВЯ ТА 
БЕЗПЕКА

традиційні 

запитання

К-спрямування запитання

 

Рисунок 3.17  Приклад реалізації наскрізних змістових ліній                        

в  одному запитанні з фізичної географії 
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Які особливості 
депопуляції в Україні?

Укажіть, які економічні, екологічні, соціальні 
чинники вплинули на погіршення здоровя та 

тривалу депопуляцію населення України, 
запропонувавши шляхи вирішення цієї 

проблеми?

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ГРОМАДЯНСЬКА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА 
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

ЗДОРОВЯ ТА 
БЕЗПЕКА

традиційні 

запитання

К-спрямування запитання

 

Рисунок   3.18      Приклад   реалізації   наскрізних   змістових  ліній                

в  одному запитанні з соціально-економічної географії 
 

Який сучасний екологічний 
стан Світового океану?

Поясніть перспективи розвитку рибної 
промисловості, у звязку з підвищенням 
температури води й рівня забруднення 

Світового океану та як це вплине на здоровя
споживачів і ціну готової продукції, зокрема в 

Україні?

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ГРОМАДЯНСЬКА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ ТА 
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

ЗДОРОВЯ ТА 
БЕЗПЕКА

традиційні 

запитання

К-спрямування запитання

 

  Рисунок  3.19    Приклад реалізації   наскрізних  змістових  ліній  в    

одному запитанні до курсів за вибором (профільний рівень) 
 

Пропонований банк запитань (методичної системи навчання географії 

на профільному рівні ЛГЦС) сприяє формуванню в учнів цілісного та 
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ціннісного світосприйняття, ґрунтовному розгляду навчальної теми й 

проблеми одночасно (навіть в одному запитанні) під кутом зору чотирьох 

наскрізних змістових ліній (екологічна безпека й сталий розвиток 

громадянська відповідальність, здоров’я та безпека, підприємливість і 

фінансова грамотність), за допомогою використання комплексного, 

компетентнісного, інтегрованого підходів із обґрунтуванням учнями ЗЗСО 

своєї громадянської позиції. Окремого акценту, з огляду на викладене, 

набуває формування предметної географічної компетентності випускника 

НУШ − відповідального громадянина своєї держави, майбутнього 

дбайливого господаря. Саме з цією метою у банку запитань К-спрямування 

всі завдання побудовані таким чином, що відповідь на них передбачає 

розкриття учнями своєї громадянської позиції під кутом зору чотирьох 

наскрізних змістових ліній та вияву активної громадянськості, як свідомого 

члена колективу (класу, школи, родини, громади, держави) 385.  

У контексті реалізації концепції «центр – периферія», принципу «від 

глобального до локального», як складову НМЗ, НМКс, НКТт пропонованим 

до використання є регіональний навчальний географічний комплекс (РНГКс) 

«Сумська область» із банком тестових запитань (на ускладнення, від 

простого  до складного, з відтворення інформації, на логіко-аналітичне 

мислення, із використанням фрагмента географічної карти (просторове 

мислення), краєзнавчого спрямування, що є складовою рубрики «зона 

вільного розвитку» блок-кальки сторінки підручника географії для навчання 

на профільному рівні, як-от: тестові запитання РНГКс [436]: 

 укажіть, в якому кліматичному поясі розміщена Сумська область  

А   континентальному; В   помірному; 

Б   тропічному;     Г   північному; 

 позначте пору року, коли в Сумській області випадає найбільша 

кількість опадів: 

А   зима;    В   літо;   

Б   весна;    Г   осінь; 
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 визначте, переважні вітри якого сезону, за даними метеорологічних 

станцій державної мережі спостереження в Сумській області, показано на 

географічній карті (рис. 3.20): 

А   зима;    В   літо; 

Б   весна;    Г   осінь; 

 надайте поради туристам із теплих країн, коли краще відвідати 

Сумщину, щоб не потрапити у період дощів та поривчастих холодних вітрів, 

аргументувавши свою відповідь (з фінансово-економічних, екологічних, 

здоров’язбережувальних позицій), а також зорієнтуйте гостей на цікаві 

об’єкти, що варті уваги приїжджаючих (у т.ч. із позиції lean-логістики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, формування геопросторових компетентностей в учнів за 

допомогою тестових завдань, моделей компетентнісного спрямування, 

запитань К-спрямування 387 урізноманітнює процес навчання географії на 

 

 

Рисунок 3.20  Карта домінувальних напрямів вітрів на     

території Сумської області (до тестового запитання РНГКс) 
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профільному рівні (сприяє комплексному (історико-географічне, 

архітектурно-етнографічне, культурно-мистецьке) вивченню географічного 

матеріалу, а процес перевірки знань робить пошуково-захоплюючим). 

У цьому контексті, доцільним, на нашу думку, є обов’язкове 

упровадження у зміст навчального матеріалу, який викладено на сторінках 

шкільних підручників, різних тестових вправ (нами показано приклади від 

інтерактивних вправ Е-збірника – до тестових вправ К-спрямування та 

РНГКс) у всі курси географії базової і профільної школи, з метою реалізації 

компетентнісного підходу до навчання учнів у НУШ 387, 436.  

Отже, результати проведеного дослідження дають змогу зробити 

висновок про важливе значення тестових завдань, моделей в організації 

освітнього процесу з географії в ЗЗСО (опанування змісту, підготовки до 

ЗНО) та вагомість компетентнісного підходу до побудови тестових моделей 

навчання на уроках географії взагалі та під час вивчення географії на 

профільному рівні зокрема, зважаючи на ґрунтовність розгляду певного 

розділу, теми, запитання у певних часових рамках уроку та сучасність щодо 

можливого мобільного, дистанційного послуговування ними, за допомогою 

освітніх інтернет-сервісів, у навчальний і позанавчальний час. 

У такий спосіб, використання Е-збірників, електронних банків 

запитань, інформаційно-дидактичних карток із запитаннями К-спрямування 

може бути реалізовано вчителями географії в різних курсах географії, як з 

метою пропедевтики профілізації, так і з метою навчання на профільному 

рівні; на різних уроках і різних його етапах; у процесі вивчення різних 

розділів і навчальних тем; у навчальній та позанавчальній діяльності; як 

сформульовані завдання або такі, що потребують доповнення (уточнення, 

виправлення, коригування), чи-то самостійної розробки учнями, що, у свою 

чергу, спрямовано на формування таких ключових компетентностей, як: 

уміння вчитися впродовж життя, інформаційно-цифрова компетентність, 

обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і 

здорове життя, соціальна й громадянська, спілкування державною та 
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іноземними мовами і, як домінанта, – основними компетентностями в 

природничих науках і технологіях. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Моделювання діяльності суб’єктів процесу навчання географії учнів на 

профільному рівні зумовлює урахування педагогічних умов: змістового 

наповнення навчального матеріалу з географії інформацією суміжних 

навчальних предметів; психолого-педагогічного супроводу ранньої 

профілізації та профорієнтації учнів; проектування процесу К-взаємодії 

учасників освітнього процесу засобами дидактичного забезпечення; 

використання інноваційних, ІКТ, інтерактивних освітніх технологій, ППЗ, 

ЕЗНП, освітніх інтернет-сервісів у процесі навчання; добору засобів 

навчання, корекції, контролю, з використанням компетентнісного підходу; 

побудови процесу навчання на засадах педагогіки партнерства; використання 

прийомів розвитку критичного мислення учнів; удосконалення 

організаційних форм навчання; осучаснення навчального середовища з 

географії тощо. 

У такий спосіб, спрямовану на підвищення ефективності навчально-

пізнавальної діяльності та отримання особистісно (ЗК, ДК, ЦК) й суспільно 

значущого результату, розроблено графічно-конструкційну модель 

методичної системи навчання географії на профільному рівні ЛГЦС, яку 

представлено та обгрунтовано у сукупності її складових: субсистем 

(організаційної діяльності, пізнавальної діяльності), концептів 

(концептуально-парадигмальний, процесуально-технологічний, змістово-

теоретичний), моделей, одну з яких – структурно-організаційну процесу 

навчання географії на профільному рівні, побудованого на засадах педагогіки 

партнерства, спрямовану на спільний (учитель – учень) добір: змісту 

навчального матеріалу, дидактичних інструментів навчання (технології, 

засоби, методи,   прийоми, форми), корекції та контролю, – удосконалено та 

інтерпретовано. 
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У процесі моделювання діяльності суб’єктів освітньої діяльності, 

запропоновано та обгрунтовано педагогічну модель НМЗ змісту навчання 

географії на профільному рівні, усі складові якої поєднано у 2-а модулі 

(навчальний, методичний) та 5-ть блоків (предметно-просторовий, змістово-

інформаційний, візуально-віртуальний, експертно-діагностичний, 

корекційно-практичний), що, у свою чергу, зумовило уточнення нами та 

адаптування до проблеми дослідження понять:  

 навчально-методичне забезпечення  сукупність навчального та 

методичного забезпечення процесу навчання, що складається з матеріальних 

предметно-просторових, змістово-інформаційних, візуально-віртуальних, 

експертно-діагностичних, корекційно-практичних засобів навчання географії; 

 навчально-методичний комплекс  сукупність усіх навчально-

інформаційних, науково-методичних, дидактико-педагогічних, соціально-

психологічних матеріальних і нематеріальних складових із предмету, 

використання яких сприяє ефективній організації вчителем освітнього 

процесу з географії в школі та результативному засвоєнню учнями 

навчального матеріалу, що простежується через систему здобутих ними 

знань, сформованих умінь і навичок, ставлень, із проекцією на життєві 

компетентності; 

 навчально-методичний комплект  список рекомендованих і 

кількість наявних предметно-практичних особистісно орієнтованих 

компонентів (навчального, методичного спрямування), що наповнюють 

робоче місце суб’єктів освітньої діяльності та можуть бути використані 

учасниками процесу навчання географії.  

У доповнення – запропоновано авторську інтерпретацію відповідних 

абревіатурних скорочень (НМЗ, НМКс, НМКт) та розроблено конструкційну 

модель послідовної їх підрядної супідрядності, що в своїй будові містить 

складові: навчально-інформаційну, науково-методичну, дидактико-

педагогічну, соціально-психологічну, які поєднано в блоки (предметно-

просторовий, змістово-інформаційний, візуально-віртуальний, експертно-
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діагностичний, корекційно-практичний), групи (загальнопредметна, 

тематична, регіональна), рівні (державний, регіональний, локальний). 

Доцільність упровадження компетентнісного підходу в тестові моделі 

навчання географії обгрунтовано в процесі педагогічного моделювання НМЗ 

змісту навчання географії на профільному рівні за допомогою презентованих 

сторінок Е-збірника, банків запитань К-спрямування та РНГКс, побудованих 

із використанням освітніх інтернет-сервісів, чотирьох наскрізних змістових 

ліній (громадянська відповідальність, підприємливість і фінансова 

грамотність, здоров’я і безпека, екологічна безпека і сталий розвиток), 

спрямованих на формування компетентного випускника НУШ. 

До проблеми, що досліджується, адаптовано та уточнено трактування 

понять:  

 здібність  сукупність знань, умінь, навичок; 

 обдарованість  розумовий потенціал, сукупність пізнавальних 

можливостей і здібностей (зокрема до навчання), доведених до автоматизму, 

що дозволяє виконувати завдання на значно вищому від середнього рівні). 

У контексті вимог НУШ обгрунтовано значення педагогічного 

моделювання НМЗ у розкритті змісту навчання географії на профільному 

рівні, розроблено та обгрунтовано педагогічну модель К-взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності, за допомогою методично обгрунтованого використання 

засобів навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні.               

У такий спосіб, запропоновано введення до науково-методичного обігу 

поняття «колективно-компетентнісна взаємодія», що трактується, як процес 

співпраці колективу однодумців  суб’єктів освітньої діяльності, 

спрямований на формування компетентностей (ключових, 

загальнопредметних, предметної географічної на засадах педагогіки 

партнерства), що передбачає (для учня – формування компетентностей 

колективом та в колективі однодумців, для вчителя – компетентний вплив 

суб’єкта на колектив суб’єктів освітньої діяльності) отримання особистісно 

та суспільно значущого результату. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

ГЕОГРАФІЇ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Покращання стану готовності закладів освіти до реалізації 

компетентнісно орієнтованого навчання географії на профільному рівні 

можливе за умов комплексного підходу: створення в закладі сприятливого 

інноваційного середовища та ефективної організації адміністрацією процесу 

навчання на профільному рівні; розуміння вчителя як носія педагогічної 

творчості; постійного саморозвитку та підвищення рівня власної професійної 

майстерності й компетентності (оволодіння теоретичними основами 

педагогічної аксіології, антропології, соціології, культурології, педагогічних 

та інформаційно-комунікаційних технологій), здатності й готовності брати на 

себе відповідальність щодо підвищення якості освітнього процесу, а звідси,  

розроблених засобів навчання у процесі педагогічного моделювання, 

проектування та конструювання змісту навчального предмета тощо. 

Реалії сьогодення в розвитку суспільства України зумовили нові 

пріоритетні завдання галузі освіти. 

Метою оптимізації процесу навчання в українській школі в цьому 

контексті є формування компетентної особистості й у зв’язку з цим 

переосмислення підходів до побудови педагогічного процесу загалом та 

використання сучасних засобів навчання географії на профільному рівні 

зокрема [97]. 

Однією з вимог щодо завдань навчання географії в НУШ є 

усвідомлення учнями практичної спрямованості географічних знань, 

доцільності використання їх у житті, а, відповідно,  актуальність 

упровадження компетентнісного підходу до реалізації змісту освіти, на чому 

й акцентовано увагу в Державному стандарті базової і повної загальної 

середньої освіти [90]. 
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4.1. Зміст авторської навчальної програми елективного курсу                 

з географії 

На сучасному етапі розвитку шкільної географічної освіти змістом 

актуальних методичних досліджень постає наукове обґрунтування шляхів 

підвищення якості освіти, що відповідає основним положенням Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти [90].  

Компетентнісний підхід в освіті є реакцією на вимоги часу та потребує 

від учасників освітнього процесу вміння оперативно та гнучко адаптуватися 

до нових вимог: від учнів  здобувачів освіти  застосовувати свої знання в 

розв’язанні нестандартних ситуацій, від учителів  уміння компетентно 

організовувати навчальну діяльність учнів та ефективно скеровувати її. 

Упровадження компетентнісного підходу як теоретико-методологічної 

основи сучасної загальної середньої освіти передбачає суттєві зміни в 

процесі навчання: його цілях, змісті, організаційних формах і методах, 

засобах, результатах тощо, з огляду на його інтегрований характер. 

Суспільству нині необхідна випереджальна педагогіка з дієвою 

системою інтелектуального та психологічного розвитку особистості, яка 

сприяє формуванню: творчого, критичного стилю мислення; умінь 

аналізувати будь-які проблеми, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

виявляти суперечності, прогнозувати ймовірні варіанти виконання 

навчальних (інтегрованих, диференційованих, К-спрямування) завдань, а 

також ранньому виявленню уподобань, обдарованості – з метою свідомого 

вибору напряму профільного навчання, професійного самовизначення [401]. 

Для сучасного етапу реформування освіти в Україні характерним є 

вдосконалення її змісту, зростання обсягу потрібної інформації і водночас 

зменшення часу, відведеного на її засвоєння, а рівень освіченості учнів  

здобувачів освіти визначається вже не стільки обсягом знань, а готовністю 

розв’язувати проблеми різної складності (на основі умінь, ставлень, навичок), 

сформованими компетентностями, у тому числі глобальними, на що й 

спрямований процес навчання географії на профільному рівні в ЗЗСО [63]. 
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У цьому контексті, доцільним, на нашу думку, є географоцентричний 

зміст освіти та обов’язкове введення до змісту навчального матеріалу з 

географії, який викладено в навчальних програмах, шкільних підручниках, 

різних тематичних блоків громадянського, краєзнавчого, професійного 

спрямування у всі курси географії базової (пропедевтичний рівень) та 

старшої (профільної) школи (навчання на профільному рівні). 

Так, методично доцільним, на нашу думку, буде доповнення курсу 

географії (профільний рівень) для 1011-го класів факультативами, 

спецкурсами, курсами за вибором, елективними курсами актуальної, сучасної 

та цікавої для учнів старших класів тематики, вивчення яких сприятиме 

опануванню ними розділів, тем навчальних програм на високому 

теоретичному рівні. 

Таким чином, за умов вибору учнем професійного спрямування 

навчання в старшій школі, вивчення географії доцільно, на нашу думку, 

здійснювати під час опанування змісту курсів за вибором, спецкурсів, 

факультативів, близьких за змістом до майбутньої професії, наприклад, таких 

як: «Автомобільний транспорт», «Географія банківської справи», «Географія 

економічних систем світу», «Географічні інформаційні системи», «Географія 

країн Європейського Союзу», «Географія кулінарії», «Географія моди», 

«Географія судноплавства», «Географія текстилю», «Географія туризму», 

«Геоекологія», «Етнографія», «Історична географія», «Краєзнавство», 

«Літературна географія», «Людина і світ професій», «Медична географія», 

«Морська географія», «Політична географія», «Природа рідного краю», 

«Професійні спроби», «Соціальна географія», «Спортивна географія», 

«Швейна справа» тощо [273]. 

До розроблення тематичних запитань (див. Додаток Д) до змісту таких 

курсів і їх навчальних програм, відповідно до демократичних принципів 

НУШ, можуть активно долучатися не лише вчителі географії, а й учні. 

У свою чергу, за умов академічного спрямування навчання в старшій 

школі на допомогу учням у вивченні географії на профільному рівні, 
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наприклад, можуть бути такі за назвою курси за вибором, факультативи, 

спецкурси: «Всесвітній спадок ЮНЕСКО», «Географічна культура», 

«Географія», «Географія з основами етнографії», «Географічні інформаційні 

системи», «Географія Ізраїлю», «Географія рідного краю», «Геоморфологія», 

«Гідрологія», «Загальна географія», «Картографія», «Кліматологія», «Країни 

Європи на політичній карті світу», «Ландшафтознавство», «Мінералогія», 

«Основи геоінформаційних систем і технологій», «Основи топографічних 

знань», «Природничо-наукова картина світу», «Топографія», «Розв’язування 

географічних задач» та багато інших [272, 277]. 

Навчальними програмами з географії 1011-х класів передбачено 

спрямування змісту навчання на формування предметної географічної 

компетентності, пізнавального інтересу учнів, розвиток їхніх 

інтелектуальних і творчих здібностей, за допомогою організації самостійної 

навчальної діяльності, процесу пошуку та обробки географічної інформації. 

Проаналізувавши навчальну програму профільного рівня для 11-го 

класу «Географічний простір Землі» [275, 279], на вивчення якої відведено 

175 год. (5 год. на тиждень), що складається зі вступу, 5 розділів, 23 тем,             

54 практичних робіт, 64 досліджень (у т.ч. 1 екскурсії), 10 год резервного 

часу та поняттєво-категоріального апарату (41 поняття), який у неї закладено, 

доцільним, на нашу думку, є її доповнення додатковими поняттями                 

(див. таблицю 2.5) та програмою елективного курсу, спрямованого на 

детальне ознайомлення учнів, які навчаються географії на профільному рівні, 

з таким поняттям і процесом, як «логістика». Саме на знанні цього поняття і 

процесу побудована практична робота № 38 «Конструювання просторових 

моделей логістичного потоку «Вирощування кави …  продаж кавових 

напоїв у кав’ярнях вашого обласного центру» навчальної програми 

«Географічний простір Землі» 11-го класу (Розділ ІІІ «Загальні суспільно-

географічні закономірності світу», тема 3. «Глобальна економіка»), проте, на 

розгляд поняття «логістика», логістичного процесу годин у навчальній 

програмі не передбачено. 
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З огляду на те, що концептуальні засади НУШ ґрунтуються на 

реалізації чотирьох змістових наскрізних ліній: громадянська 

відповідальність, підприємливість і фінансова грамотність, здоров’я і 

безпека, екологічна безпека і сталий розвиток, спрямованих на формування 

випускника – свідомого громадянина держави, усі сфери діяльності якої 

пронизано логістичними ланцюгами, логічним буде приділення цьому 

питанню значно більшої уваги, ніж передбачено чинною навчальною 

програмою з географії. 

У цьому контексті доцільним із метою навчання географії на 

профільному рівні учнів 11-х класів, на нашу думку, буде введення 

елективного курсу «Lean-логістика в географії» в навчальні плани ЗЗСО. 

Елективний курс «Lean-логістика в географії» для профільного 

навчання в 11-х класах, ми розглядаємо як обов’язковий для учнів старших 

класів – здобувачів освіти, котрі вивчають географію на профільному рівні за 

програмою «Географічний простір Землі» (природнича освітня галузь). 

Елективний курс «Lean-логістика в географії», на нашу думку, відіграє 

важливу роль у структурі профільної освіти старшої школи та пов’язаний із 

задоволенням індивідуальних запитів, схильностей і потреб учнів; 

спрямований на осучаснення навчального процесу з географії, розширення 

знань із предмета й має інтегрований характер, тож розглядається як 

предметно-інтегрований 389. 

Провідні ідеї курсу – інтеграція, економізація, екологізація, 

соціологізація, гуманізація географоцентричного змісту освіти, залучення 

учнів до реалізації досліджень, конструювання в географії, прагматичної 

діяльності засобами сучасної географії, у т.ч. за допомогою нової форми – 

логіпрактикумів. 

Мета курсу – удосконалення уявлень про логістичні потоки та 

втвердження поняття про логістику як науку на основі інтегрованого та 

комплексного підходів у формуванні географічного мислення й цілісного 

світосприйняття. 
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Завдання елективного курсу «Lean-логістика в географії»: 

− поглибити географічну, економіко-соціальну освіту випускників 

ЗЗСО через вивчення основних понять логістики, історії та етапів розвитку 

логістики, функцій і видів логістики, її ролі та місця в різних галузях життя 

людини; 

− зорієнтувати особистість на індивідуалізацію та самостійність у 

процесі прийняття власних логістичних рішень; 

− вдосконалити уявлення про логістику як науку; 

− ознайомити з різновидами логістичних потоків; 

− виявляти індивідуальні логістичні здібності учнів, відповідно до 

обраного ними напряму профілізації; 

− створити умови для реалізації учнями себе в ролі логістів; 

− поглиблювати географічні й соціокультурні знання; 

− розвивати географічне, просторове, логічне та творче мислення; 

− формувати логістичні навички й уміння; 

− сприяти вибору майбутньої професійної діяльності; 

− формувати географічну, економічну, екологічну культуру та 

комплексне географічне світосприйняття; 

− формувати компетентного випускника закладу освіти  

конкурентоспроможного на ринку запитуваних професій; 

− виховувати культуру спілкування; 

− доповнювати НМЗ із географії новими засобами навчання; 

− створювати оптимальні педагогічні умови для навчання учнів на 

профільному рівні 389. 

Дидактико-методичні особливості елективного курсу «Lean- логістика 

в географії» для 11-го класу: 

− елективний курс є надбудовою географічного профілю; 

− розширює зміст географії профільного рівня навчання, що дає            

змогу використовувати тематичну інформацію  у  процесі  опанування  змісту 

суміжних навчальних предметів; 
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− сприяє задоволенню пізнавальних інтересів та індивідуальних 

особливостей учнів у різних галузях діяльності людини; 

− відображає зміст навчальної програми, яка є засадничою для 

створення цього курсу, і не повторює зміст академічного, профільного рівнів 

навчання 389. 

Навчальна програма елективного курсу «Lean-логістика в географії» 

доповнюється НТП (таблиця 4.1), що взаємоузгоджуються за структурою.  

Структура навчальної програми елективного курсу «Lean-логістика в 

географії» складається зі вступу, 3 розділів, 10 тем із орієнтовним змістом,           

5 логіпрактикумів (логістичних практикумів – пропонована нова форма 

активної практичної діяльності учнів), резерву годин (0,5 год), очікуваних 

результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів (знаннєвий, діяльнісний, 

ціннісний компоненти); із розрахунку вивчення – 1 година на тиждень за 

загальної тривалості 17,5 год. протягом семестру (таблиця 4.2). 

 

Таблиця 4.1  Навчально-тематичний план елективного курсу                 

«Lean-логістика в географії» 
 

 

№

№  

з/п 
Назва розділу, теми 

Кількість годин 

усього 
теоретичні 

заняття 

практичні 

заняття 

1 2 3 4 5 

1 Вступ 2 1   1 

2 Розділ І. Теорія логістики     5 3   2 

2.1 Тема 1. Загальна характеристика логістики 1 1 − 

2.2 Тема 2. Різновиди логістики    1 1 − 

2.3 Тема 3. Ощадлива логістика   3 1  2 

3 Розділ ІІ. Прикладна логістика    6 5  1 

3.1 Тема 1. Військова логістика    1 1 − 

3.2 Тема 2. Бізнес-логістика 2 1  1 

3.3 Тема 3. Екологічна логістика    1 1 − 

3.4 Тема 4. Міська логістика    1 1 − 

3.5 Тема 5. Логістичні послуги    1 1 − 

1 
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Закінчення таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

4 Розділ ІІІ. Логістичне конструювання    4 2  2 

4.1 
Тема 1. Lean-конструювання товарних 

потоків    
2 1 1 

4.2 
Тема 2. Lean-конструювання у сфері 

послуг    
2 1    1 

5 Резервний час    0,5 −     0,5 

Разом 17,5 11   6,5 

 

Навчальна програма курсу, яка має рамковий характер, ґрунтується на 

принципах: безперервності й наступності шкільної географічної освіти, 

інтеграції внутрішньо- і міжпредметних зв’язків [389].  

Зміст навчальної програми, що подано у контексті чотирьох наскрізних 

змістових ліній НУШ (екологічна безпека й сталий розвиток, громадянська 

відповідальність, здоров’я та безпека, підприємливість і фінансова 

грамотність), спрямований на: вивчення поняття логістики, її історії, етапів 

розвитку, функцій, видів, ролі та місця в житті людини; відпрацювання 

навичок прикладного моделювання, використання логістичних знань та 

введення до словообігу таких понять, як: 

 логістика – планування, управління, контроль, регулювання руху 

матеріальних і пов’язаних із ними інформаційних потоків у просторі й часі, 

починаючи первинним джерелом і закінчуючи місцем кінцевого споживання; 

 логістичний ланцюг – лінійно впорядкована множина учасників 

логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції з доведення 

зовнішнього потоку від однієї логістичної системи до іншої; 

 логістична операція – відособлена сукупність дій з реалізації 

логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і(або) 

інформаційного потоку; 

 логістичний сервіс  сукупність логістичних операцій, які 

забезпечують   максимальне   забезпечення   попиту   споживачів   у   процесі 

управління логістичними потоками за оптимального рівня витрат; 
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 логістична система – організаційно-структурована взаємопов’яза-

ність елементів-ланок, які об’єднані внутрішніми й зовнішніми цілями; 

 логістична функція  сукупність згрупованих логістичних операцій, 

спрямована на реалізацію цілей логістичної системи; 

 логістичний цикл  інтервал часу між оформленням замовлення і 

доставкою замовленої продукції (послуги); 

 ощадливе виробництво (з англ. lean production) − концепція 

управління, заснована на оптимізації бізнесу (виробництва, сфери послуг) 

щодо мінімізації втрат з максимальною орієнтацією на споживача (попит, 

потреби) [389]. 

Реалізація змісту навчальної програми елективного курсу «Lean- 

логістика в географії» передбачає використання елементів класно-урочної 

системи; активних, інтерактивних форм урочної та позаурочної діяльності.  

З метою реалізації практичної складової навчальної програми 

елективного курсу «Lean-логістика в географії» запропоновано нову форму 

роботи – логістичний практикум (логіпрактикум), як засіб активної 

навчальної діяльності та прагматична форма творчої діяльності з 

відпрацювання логістичних навичок. Відповідно до структури курсу, таких 

логіпрактикумів запропоновано 5, на що відводиться 6 годин навчальної 

програми 381. 

Завдяки рамковому характеру навчальної програми «Lean- логістика в 

географії» учитель може творчо підходити до реалізації її змісту, добираючи 

об’єкти вивчення, завдання К-спрямування, приклади регіонального рівня. 

Зважаючи на рівень підготовки учнів, їхні уподобання, учитель може 

варіювати години на вивчення тем, розділів, реалізацію логіпрактикумів із 

резерву часу 389. 

Орієнтовний зміст навчальної програми «Lean-логістика в географії» у 

контексті реалізації наскрізних змістових ліній НУШ із проекцією на 

результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (ЗК, ДК, ЦК) подано               

в таблиці 4.2.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Таблиця 4.2  Навчальна програма елективного курсу «Lean-логістика 

в географії», 11-й клас (17,5 год., 1 год. на тиждень) 
  

№

№ 

з/п 

К

К-ть 

год 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Орієнтовний 

зміст  

Реалізація наскрізних 

змістових ліній навчання 

1   2 3 4 5 

  1     2 Вступ 

  Знаннєвий компонент: 

− пояснюють зміст 

поняття «логістика»; 

− називають ознаки 

логістики, як науки та 

галузі (функції) 

корпорації; 

− наводять приклади 

джерел знань про 

логістику; 

− розрізняють символічне 

зображення логістичної 

справи. 

Діяльнісний компонент: 

− пояснюють значення 

логістики в географії; 

− користуються 

основними джерелами 

знань про логістику, 

опрацьовують додаткову 

літературу; 

− визначають роль 

логістики у сучасному 

світі; 

− уміють зображувати 

логістичні символи. 

Ціннісний компонент: 

− усвідомлюють 

пізнавальну і 

конструктивну роль 

логістики у сучасному 

світі та географії; 

− оцінюють практичне 

значення логістики для 

людини. 

Що означає 

«Логістика».  

Логістика як 

наука. 

Логістика як 

галузь (функція) 

корпорації. 

Символіка 

зображення 

логістичної 

справи. 

Пізнавальна та 

конструктивна 

роль логістики  

у сучасному 

світі. 

Логістика в 

географії. 

Джерела знань 

про логістику. 

 
Логіпрактикум 1. 

Створення QR-

коду «Lean-

логістика  

в географії»  

Екологічна безпека й 

сталий розвиток –  

формування ощадливого 

(lean) ставлення до 

навколишнього 

середовища, 

усвідомлення важливості 

сталого розвитку та 

конструктивної ролі 

логістики у сучасному 

світі. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування 

толерантного члена 

суспільства через 

колективну роботу 

засобами логістичного 

практикуму. 

Здоров’я та безпека –  

формування навколо 

себе безпечного 

логістичного 

середовища. 

Підприємливість                        

і фінансова      

грамотність – 

забезпечення кращого 

розуміння учнями 

практичних аспектів 

логістики, власних 

логістичних 

можливостей. 

  2     5 Розділ І. Теорія логістики 

  2.1     1 Тема 1. Загальна характеристика логістики 
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  Знаннєвий компонент: 

пояснюють зміст понять 

«логістична система», 

«логістичний ланцюг», 

«логістична операція»; 

− знають історію 

походження логістики; 

− наводять приклади 

об’єктів логістичних 

операцій. 

Діяльнісний компонент: 

− характеризують етапи 

розвитку логістики; 

− описують функції 

логістики. 

Ціннісний компонент: 

− висловлюють власні 

судження щодо об’єкту 

логістичних операцій в 

географії; 

− усвідомлюють 

прикладне значення 

знань з логістики. 

Логістична 

система.  

Логістичний 

ланцюг. 

Логістична 

операція. 

Об’єкт 

логістичних 

операцій. 

Об’єкт 

логістичних 

операцій в 

географії. 

Історія 

походження 

терміну 

«логістика». 

Етапи розвитку 

логістики.  

Функції 

логістики. 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток –  

формування критичного 

мислення щодо 

перспектив розвитку 

навколишнього 

середовища в контексті 

функціонування 

логістичних систем. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування 

толерантного ставлення 

до однолітків з 

висловлення суджень 

щодо значення та 

об’єкту логістичних 

операцій в географії. 

Здоров’я та безпека –  

реалізація завдань з 

безпечності та ризиків 

логістичних операцій. 

Підприємливість і фі-

нансова грамотність – 

розвиток здатності 

успішно діяти в техноло-

гічному швидкозмін-

ному середовищі. 

  2.2    1 Тема 2. Різновиди логістики 

  Знаннєвий компонент: 

− пояснюють зміст 

поняття «логістичні 

видатки»; 

− знають класифікаційні 

видові групи логістики; 

− розрізняють види 

логістики. 

Діяльнісний компонент: 

− пояснюють сутність 

військової, екологічної, 

міської, бізнес 

логістики; 

− характеризують 

Види логістики. 

Класифікаційні 

видові групи 

логістики. 

Військова 

логістика. 

Бізнес логістика. 

Матеріальні та 

інформаційні 

потоки. 

Логістичні 

видатки. 

Міська 

логістика. 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток –  

формування соціальної 

активності, екологічної 

свідомості засобами 

військової, міської, 

екологічної та бізнес 

логістики. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування 

толерантного, 

відповідального члена 

суспільства засобами 
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логістичні видатки; 

− вирізняють матеріальні, 

інформаційні потоки. 

Ціннісний компонент: 

− зіставляють задачі 

логістики в світі та 

географії; 

− усвідомлюють 

доцільність реалізації 

«lean-» напряму в 

екологічній, міській, 

бізнес та військовій 

логістиці. 

Екологічна 

логістика. 

Задачі логістики 

в світі та 

географії. 

військової логістики. 

Здоров’я та безпека –  

виконання практичних  

завдань з даними про 

безпеку й охорону 

здоров’я, матеріальні та 

інформаційні потоки 

логістики в світі й 

географії. 

Підприємливість і фінан-

сова грамотність – 

забезпечення розуміння 

учнями практичних 

аспектів фінансових 

питань засобами бізнес 

логістики, розв’язання 

практичних завдань з 

визначення логістичних 

видатків. 
 

   2.3    3 Тема 3. Ощадлива логістика 

  Знаннєвий компонент: 

− пояснюють зміст поняття 

«lean-логістика»; 

− знають історію поход-

ження lean-виробництв; 

− називають ознаки lean-

виробництва; 

− наводять приклади lean-

виробництв у світі та в 

Україні; 

− розуміють методи та 

концепції lean-

виробництва. 

Діяльнісний компонент: 

− описують основні прин-

ципи lean-виробництва; 

− характеризують основні 

аспекти lean-

виробництва; 

− обгрунтовують види  

видатків lean-

виробництва; 

Ощадливе                

(lean, струнке) 

виробництво. 

Основні 

принципи                              

lean-

виробництва. 

Історія lean-

виробництва. 

Основні                            

аспекти lean-

виробництва.  

Методи та 

концепції lean-

виробництва. 

Види видатків 

lean-

виробництва. 

Галузеві 

варіанти lean-

виробництв.  

Lean-логістика. 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток – 

виконання логістичних 

завдань з моделювання 

lean-міста, lean-

виробництва, lean-

магазина тощо. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування 

громадянської 

толерантності засобами 

логістичного практикуму. 

Здоров’я та безпека –  

виконання завдань з 

даними щодо ощадливої 

охорони здоров’я, 

практичних вправ на 

моделювання lean-

виробництв, 

lean-міста, lean-магазина, 

lean-пошти тощо. 
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− розрізняють галузеві 

варіанти lean-

виробництва; 

− моделюють проекти 

lean-магазина, lean-

пошти, lean-міста; 

− визначають роль lean-

логістики у світі. 

Ціннісний компонент: 

− усвідомлюють значення 

ощадливого виробниц-

тва, будівництва, 

керівництва, охорони 

здоров’я для людини; 

− оцінюють практичне 

значення lean-міста 

(пошти, магазина) для 

життєдіяльності 

людини; 

− роблять висновки щодо 

значення та перспектив 

lean-логістики в Україні. 
 

Ощадлива 

охорона 

здоров’я.               

Lean-пошта.  

Ощадливе 

будівництво. 

Ощадливе 

керівництво. 

Lean- місто. 

 

Логіпрактикум 2. 
Побудова, на 

вибір, моделей: 

lean-магазина 

або lean-міста в 

Україні 

Підприємливість                                                                                                            

і фінансова     

грамотність – 

формування практичних 

навичок з обрахування 

видатків lean-вироб-

ництв, розпізнавання 

галузевих варіантів lean-

виробництв, моделюван-

ня ощадливого 

будівництва та 

забезпечення кращого 

розуміння учнями 

практичних аспектів 

логістики, логістичних 

аспектів фінансових 

питань (здійснення 

заощаджень, 

інвестування, 

запозичення, 

страхування, 

кредитування тощо).  

   3     6 Розділ ІІ. Прикладна логістика 

   3.1    1 Тема 1. Військова логістика 

  Знаннєвий компонент: 

− пояснюють зміст поняття 

«військова логістика» та 

розуміють його значення; 

− знають історію 

військової логістики. 

Діяльнісний компонент: 

− пояснюють систему 

військової логістики та 

тилового забезпечення; 

− характеризують військо-

ві логістичні потоки в 

історичному ракурсі, 

засоби отримання 

логістичної інформації з 

топографічних карт; 

− добирають приклади 

військових логістичних 

Військова 

логістика як 

різновид 

логістики. 

Історія військової 

логістики.  

Логістична 

система 

військової 

логістики. 

Військові 

логістичні потоки 

в історії та 

сучасності. 

Тилове 

забезпечення. 

Логістика в 

топографії. 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток – 

формування в учнів 

відповідальності щодо 

сталого мирного 

співіснування в соціумі. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування толерантного 

ставлення до інших, 

свідомого громадянина 

засобами вивчення 

військової логістики. 

Здоров’я та безпека –  

виконання практичних 

завдань з елементами 

військової логістики в 

топографії, географії 
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  потоків сучасності. 

Ціннісний компонент: 

− усвідомлюють значення 

знань військової 

логістики у мирних 

цілях; 

−  дотримуюються 

мирного співіснування. 

Елементи 

військової 

логістики в 

географії 

заселення 

континентів і 

завоювання 

земель. 

заселення континентів і 

завоювання земель.  

Підприємливість                                                                                                            

і фінансова     

грамотність – 

використання знань з 

військової логістики на 

власну користь. 

  3.2     2 Тема 2. Бізнес-логістика 

  Знаннєвий компонент: 

− пояснюють зміст 

поняття «Lean-бізнес-

логістика»; 

− називають ознаки 

бізнес-логістики; 

− наводять приклади інфо-

логістики у світі, в 

Україні; 

− розрізняють системи 

бізнес-логістики. 

Діяльнісний компонент: 

− характеризують особли-

вості закупівельної, роз-

подільчої, транспортної, 

митної, збувальної, ін-

формаційної, складської, 

комплексної логістики; 

− обгрунтовують задачі 

управління логістикою; 

− описують логістичні 

потоки бізнес-логістики; 

− моделюють проекти 

рекламних банерів 

вітчизняної продукції на 

основі інфологістики. 

Ціннісний компонент: 

− усвідомлюють значення 

логістики запасів для 

людини, знань бізнес-

логістики для 

споживачів товарів 

послуг; 

Логістичні 

системи бізнес-

логістики. Задачі 

управління 

логістикою на 

практиці. Закупі-

вельна логістика. 

Розподільча 

логістика. 

Збувальна 

логістика. 

Транспортна 

логістика.                

Митна логістика. 

Логістика 

запасів. 

Складська 

логістика.  

Інфологістика. 

Комплексна 

логістика. 

Логіпотоки 

бізнес-логістики. 

Lean-бізнес-

логістика.  

Бізнес-логістика 

в українській 

економіці. 

 

Логіпрактикум 3. 

Інфологістика в 

розробленому 

рекламному 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток – 

виконання практичних 

завдань зі збуваьної 

логістики з реальними 

даними про використан-

ня природних ресурсів, 

їх збереження, 

примноження.  

Громадянська 

відповідальність –  

формування громадян-

ської толерантності 

засобами логістичного 

практикуму, виконання 

практичних завдань 

щодо бізнес-логістики в 

українській економіці. 

Здоров’я та безпека –  

формування навколо себе 

безпечного життєвого 

середовища.  

Підприємливість                                                                                                            

і фінансова     

грамотність – 

формування логістичних 

навичок, підприємливос-

ті, фінансової грамотнос-

ті з розробки, розуміння 

інфонавантаження 

рекламного банеру 

вітчизняної продукції на 

основі інфологістики, 
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− оцінюють практичне 

значення бізнес-

логістики в українській 

економіці. 

банері 

вітчизняної 

продукції. 

розуміння бізнес-

логістики та її 

складових. 

   3.3    1 Тема 3. Екологічна логістика 

  Знаннєвий компонент: 

− пояснюють зміст 

поняття «екологістика»; 

− знають, що таке 

виробничі процеси. 

Діяльнісний компонент: 

− пояснюють взаємозв’язок 

виробничих процесів і 

відходів виробництва; 

− характеризують потоки 

екологічної логістики; 

− установлюють причинно- 

наслідкові зв’язки в 

системах: «екологічна 

логістика ↔ екологічна 

безпека», «екологічна 

безпека ↔ логістика», 

«логістика ↔географічне 

прогнозування»; 

− описують варіанти 

утилізації промислових      

і побутових відходів, 

застосовують здобуті 

знання на практиці; 

− добирають приклади 

несанкціонованих 

викидів відходів у світі 

та в Україні. 

Ціннісний компонент: 

− усвідомлюють значення 

знань lean-логістики 

екологічної 

привабливості регіонів 

України; 

− критично ставляться до 

недбалого захоронення 

відходів та екологічно 

Екологічна 

логістика та 

екологічна 

безпека світу.  

Виробничі 

процеси та 

відходи 

виробництва. 

Утилізація.  

Несанкціоновані 

викиди.  

Lean-збереження 

та екологічна 

доцільна поведін-

ка людини. 

Логістичні  

потоки 

екологічної 

логістики.  

Lean-логістика 

екологічної 

привабливості 

регіонів 

України. 

Логістика та 

географічне 

прогнозування. 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток – 

формування екологічної 

свідомості, екологічно 

доцільної поведінки 

засобами екологічної 

логістики та за 

допомогою виконання 

практичних завдань з 

моделювання варіантів 

утилізації промислових      

і побутових відходів.  

Громадянська 

відповідальність –  

формування громадян-

ської свідомості щодо 

екологічної 

привабливості регіонів 

України. 

Здоров’я та безпека –  

виконання практичних 

завдань на визначення 

екологічної 

привабливості регіонів 

України, безпечності для 

проживання з 

урахуванням ризиків для 

життя та здоров’я 

людини. 

Підприємливість                                                                                                            

і фінансова     

грамотність – 

формування економного 

ставлення до природних 

ресурсів, виховання 

культури заощаджень 

засобами екопакування,  
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  доцільної поведінки 

людини. 

 екологістики. 

   3.4    1 Тема 4. Міська логістика 

  Знаннєвий компонент: 

− пояснюють зміст понять  

«сіті-логістика»;  

− знають, що таке 

«мегаполіс», 

«агломерація», 

«урбанізація». 

Діяльнісний компонент: 

− пояснюють різницю між 

міським та сільським 

населенням; 

− розпізнають типи міст; 

− характеризують функції 

міст і їхні проблеми; 

− добирають приклади 

мегаполісів,           

агломерацій та 

показують їх на карті. 

Ціннісний компонент: 

− усвідомлюють значення 

знань міської lean-

логістики для розвитку 

міст; 

− висловлюють судження 

щодо ефективності                 

lean-логістики 

демографічних процесів; 

− оцінюють 

інфраструктуру свого 

обласного центру з 

позиції lean-логістики. 

Сіті-логістика.  

Міське та 

сільське 

населення. 

Інфраструктура 

міст. Мегаполіс. 

Агломерація. 

Урбанізація.  

Типи міст,                        

їх функції і 

проблеми. 

Міська lean-

логістика. 

Lean-логістика 

демографічних 

процесів та 

демографічної 

політики. 

Lean-логістика 

вашого 

населеного 

пункту. 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток – 

формування критичного 

мислення, усвідомлення 

важливості сталого 

розвитку для майбутніх 

поколінь. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування 

відповідального члена 

громади, населеного 

пункту. 

Здоров’я та безпека –  

становлення емоційно 

стійкого мешканця 

(гостя, відвідувача) 

мегаполіса, агломерації. 

Підприємливість                                                                                                            

і фінансова     

грамотність – 

забезпечення кращого 

розуміння учнями 

практичних аспектів 

фінансових питань 

успішного існування в 

урбанізованому світі, 

формування 

профіцитного сімейного 

бюджету мешканця 

сучасного міста (села). 

  3.5    1 Тема 5. Логістичні послуги 

  Знаннєвий компонент: 

− пояснюють зміст  

поняття «логісти»; 

 знають заклади і музеї 

логістики. 

Діяльнісний компонент: 

 спостерігають та 

Аутсорсинг 

логістики. 

Аудит логістики. 

Провайдери 

логістики. 

Логісти та 

менеджери  

Екологічна безпека й 

сталий розвиток – 

формування уміння 

критично оцінювати 

перспективи розвитку 

навколишнього середо-

вища і людини у контек- 
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1 2 3 4 5 

  розрізняють дії 

провайдерів та 

менеджерів логістики; 

− характеризують 

аутсортинг та аудит 

логістики. 

Ціннісний компонент: 

− усвідомлюють значення 

професії логіста в 

суспільстві; 

− оцінюють з «lean-» 

позиції логістику 

особистого вступу до 

закладу вищої освіти, 

вибору профільного 

спрямування в НУШ та 

професійного 

самовизначення. 

логістики: 

професії, 

професійні 

якості. 

Заклади освіти з 

логістики. 

Музеї логістики. 

сті аутсортингу та аудиту. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування громадян-

ської позиції щодо 

значення професії 

логіста в українському 

суспільстві. 

Здоров’я та безпека –  

становлення учня як 

емоційно стійкого члена 

суспільства. 

Підприємливість і фінан-

сова грамотність – 

виконання практичних 

завдань з моделювання 

дій провайдерів і 

менеджерів логістики. 
 

  4    4 Розділ ІІІ. Логістичне конструювання 

   4.1     2 Тема 1. Lean-конструювання товарних потоків 

  Знаннєвий компонент: 

− формулюють залежності 

між логістичними 

потоками у виробництві 

та збутом готової 

продукції; 

− називають ознаки  

просторових моделей; 

− називають функції 

логістичного 

конструювання; 

− наводять приклади 

логістичних потоків у 

виробничій сфері. 

Діяльнісний компонент: 

− виявляють та 

характеризують 

особливості логістики в 

промисловості та 

сільському господарстві, 

складають порівняльні 

таблиці; 

Конструювання 

в географії. 

Просторові 

моделі. 

Логістичні 

потоки у галузі 

господарства. 

Логістичні 

потоки у 

виробництві 

товарів. 

Lean-

конструювання 

товарних 

потоків. 

Логістичне 

конструювання. 

Логістичні 

потоки в агро-

промисловому 

комплексі. 

Логістичні 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток – 

формування 

усвідомлення важливості 

сталого розвитку 

промисловості та 

сільського господарства. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування громадян-

ської толерантності 

засобами логістичного 

практикуму,  

виконання практичних 

завдань щодо 

конструювання 

просторових моделей 

логістичного потоку, 

виховання послідовності 

у прийнятті рішень з 

логістичного 

конструювання. 
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  − обгрунтовують 

логістичні переваги та 

ризики; 

− знаходять спільні та 

відмінні риси між 

ланцюгами доданої 

вартості та логістики; 

− розвивають просторові 

логістичні вміння та 

навички; 

− конструюють просторові 

моделі логістичних 

потоків на основі lean-

логістики, визначаючи 

їх переваги та недоліки. 

Ціннісний компонент: 

− оцінюють логістичні 

переваги та недоліки у 

процесі конструювання 

просторових моделей 

логістичного потоку; 

− аналізують та 

усвідомлюють значення 

lean-логістики у 

конструюванні 

ефективних просторових 

моделей логістичного 

потоку. 

ризики. 

Логістичні 

переваги. 

Логістичні 

недоліки. 

Глобальні 

«ланцюги 

доданої 

вартості» та 

«ланцюги 

логістики»: 

спільне, 

відмінне. 

 

Логіпрактикум 4. 

Конструювання 

просторових 

моделей 

логістичного 

потоку 

«Вирощування 

зернових → 

…→ продаж 

хліба у вашому 

населеному 

пункті» на 

основі lean-

логістики. 
 

Здоров’я та безпека – 

становлення учня як 

емоційно стійкого члена 

суспільства, виконання 

практичних завдань 

логіпрактикуму з  

конструювання 

просторових моделей 

логістичного потоку 

«Вирощування зернових 

→ … → продаж хліба у 

вашому населеному 

пункті», що здатні 

викликати в учнів 

радісні емоції. 

Підприємливість і 

фінансова грамотність – 

виконання практичних 

завдань з обрахування 

доданої вартості, 

планування 

господарської діяльності 

та сімейного бюджету у 

пункті купівлі, продажу 

хлібобулочних виробів. 

  4.2    2 Тема 2. Lean-конструювання у сфері послуг 

  Знаннєвий компонент: 

− знають специфіку lean-

конструювання; 

− формулюють залежності 

між логістичними 

потоками у сфері послуг 

і якістю отриманих 

послуг споживачем; 

− називають ознаки 

просторових моделей. 

Діяльнісний компонент: 

− характеризують 

особливості логістики в  

Lean-

конструювання 

у сфері послуг. 

Логістичні 

потоки у сфері 

послуг. 

Логістичні 

потоки у 

транспортній 

сфері. Логістичні 

потоки у 

фінансовій    

сфері. 

Екологічна безпека й 

сталий розвиток – 

формування 

усвідомлення важливості 

сталого розвитку сфери 

послуг. 

Громадянська 

відповідальність –  

формування 

громадянської 

толерантності засобами 

логістичного 

практикуму, політичної 
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транспортній, 

фінансовій сферах; 

− досліджують та обгрун-

товують логістичні 

потоки в галузі освіти, 

науки, культури, 

туризму і спорту; 

− конструюють просторові 

моделі логістичних 

потоків на основі lean-

логістики. 

Ціннісний компонент: 

− визначає взаємозв’язки 

між логістикою та 

політичної географією; 

− оцінює логістичні 

переваги та недоліки у 

процесі конструювання 

просторових моделей 

логістичного потоку; 

− усвідомлює значення 

lean-логістики у 

конструюванні 

ефективних просторових 

моделей логістичного 

потоку; 

− формулює особисту 

«lean-» концепцію щодо 

раціональності 

логістичних дій в 

соціумі та просторі 

(інформації, товарів, 

послуг тощо); 

− усвідомлює цінність 

здобутих знань з «lean-

логістики в географії». 

Логістичні 

потоки в галузі 

освіти, науки, 

культури, 

туризму і 

спорту. 

Політична 

географія і 

логістика. 

 

Логіпрактикум 5. 

Конструювання 

просторових 

моделей 

логістичного 

потоку 

«Інфологістика 

→ … → 

трансляція 

передачі про 

логістику на 

місцевому 

телеканалі»                     

на основі lean-

логістики. 

географії та логістики; 

виконання практичних 

завдань щодо 

конструювання 

просторових моделей 

логістичного потоку; 

виховання послідовності 

у прийнятті рішень з 

логістичного 

конструювання 

інфологістичної цензури. 

Здоров’я та безпека – 

становлення учня як 

емоційно стійкого члена 

суспільства, виконання 

практичних завдань 

логіпрактикуму з  

конструювання 

просторових моделей 

логістичного потоку 

«Інфологістика → … → 

трансляція передачі про 

логістику на місцевому 

телеканалі» на основі 

lean-логістики», що 

здатні викликати в учнів 

радісні емоції. 

Підприємливість і 

фінансова грамотність – 

виконання практичних 

завдань з моделювання 

споживчої привабливос-

ті, планування господар-

ської діяльності та 

сімейного бюджету у 

пункті купівлі, продажу 

у сфері послуг. 

5    1,5  0,5 Резервний час 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з елективного курсу «Lean-

логістика в географії» відбувається з урахуванням очікуваних результатів 
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навчально-пізнавальної діяльності учнів (у контексті складових ЗК, ДК, ЦК) 

(див. таблицю 2.1) та передбачає врахування правильності й науковості 

відтворення навчального матеріалу, повноту розкриття понять і 

закономірностей, точності вживання термінології, доказовості суджень, 

аргументованості висновків, наявності творчого підходу в реалізації завдань 

логіпрактикуму, моделюванні у процесі діяльності суб’єктів процесу 

навчання (таблиця 4.3) за рівнями навчальних досягнень: 

− початковий (елементарний) рівень, 13 бали, характеризується 

фрагментарним володінням учнями навчальним матеріалом логістичного 

спрямування; розпізнаванням окремих видів логістики; намаганням давати їм 

визначення та будувати елементарні логістичні потоки; 

− середній (репродуктивний) рівень, 46 балів, характеризується 

репродуктивними діями, що передбачає відтворення за зразком інформації; 

за допомогою вчителя учні визначають закономірності, частково описують 

логістичні потоки, у загальній формі пояснюють взаємозв’язки у природі та 

суспільстві; спостерігаючи за розвитком суспільства, розрізняють окремі 

логістичні риси, не завжди можуть їх схарактеризувати; 

− достатній (репродуктивно-продуктивний) рівень, 79 балів, певною 

мірою має творчий характер, передбачає достатнє володіння учнями 

програмовим навчальним матеріалом; активне використання підтверджень 

відповідними прикладами, фактами, аргументами; здатність описувати 

логістичні потоки, застосовувати здобуті знання на практиці; виявляти й 

корегувати помилки, знаходити шляхи самостійного вирішення типових 

ситуацій; 

− високий (продуктивний) рівень, 10–12 балів, передбачає широку 

творчу діяльність учнів, повне розкриття змісту логістичних понять, 

закономірностей, взаємозв’язків, вичерпні та правильні відповіді, 

підтверджені переконливими прикладами; здатність робити узагальнення та 

висновки за результатами практичної діяльності; самостійно конструювати 

просторові моделі логістичних потоків та аргументувати їх доцільність [389]. 
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Таблиця 4.3  Очікувані загальні результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з елективного курсу «Lean-логістика в географії» 
 

№ 

з∕п 
Компоненти Очікувані загальні результати 

1 Знаннєвий      

(ЗК) 

знає, розуміє, називає, формулює, розрізняє, 

наводить приклади,  пояснює 
 

2 Діяльнісний 

(ДК) 

застосовує, розвиває вміння та навички, розрізняє 

(розпізнає), складає, порівнює, характеризує, 

застосовує, пояснює, досліджує, показує на карті, 

визначає, виявляє, встановлює, уміє, описує, 

спостерігає, розробляє, створює, опрацьовує, 

добирає приклади, знаходить, обгрунтовує, 

прогнозує, вирізняє, користується, моделює, 

конструює 
 

3 Ціннісний  

(ЦК) 

усвідомлює, аналізує, оцінює,  зіставляє, висловлює 

судження, критично ставиться, робить висновки 
 

 

Змістове наповнення пропонованої програми «Lean-логістика в 

географії» елективного курсу сприяє навчанню географії на профільному 

рівні, адже поглиблює знання учнів з логістики та її похідних, QR-кодування 

(його створення й використання), Lean-логістики, аутсортсингу, аудиту та 

розвитку таких умінь, як: розрізняти просторові моделі, описувати 

особливості логістики в просторі та часі; формуванню навичок  з 

проектування, моделювання, конструювання, роботи з картографічним 

матеріалом тощо 381.  

Окрім того, зміст пропонованої програми має профорієнтаційне 

спрямування, оскільки ознайомлює учнів старших класів із такими 

професіями як логіст, менеджер, провайдер та специфікою, географією 

розташування закладів освіти з логістики. Поряд із цим, реалізацію змісту 

програми елективного курсу спрямовано на розкриття фактів, процесів, явищ 

під кутом зору чотирьох наскрізних змістових ліній НУШ (екологічна 

безпека й сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров’я та 
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безпека, підприємливість і фінансова грамотність), формування ключових, 

загальнопредметних, предметної географічної компетентностей. 

Поряд із цим, практичним доповненням НТП (див. таблицю 4.1), 

навчальної програми «Lean-логістика в географії» (див. таблицю 4.2) є 

навігатор сторінками Е-збірника (таблиця 4.4) у формі бук-трейлера, окремі 

сторінки якого з прикладами мультимедіа скрепбуку інтерактивних вправ          

(до розділів, тем навчальної програми елективного курсу) подано за 

допомогою PrintScreen-візуалізації логістичного лото (рис. 4.1). 
 

Таблиця  4.4    Навігатор  сторінками  Е-збірника  «Lean-логістика  в 

географії» 
 

№

№ з/п 

 

К-ть 

год 

 

Мультимедіа скрепбук інтерактивних вправ                                                 

до розділів, тем навчальної програми                                            

«Lean-логістика в географії» 
 

1   2 3 

   1     2 Вступ 
1.1 

 

 

1.2 
 

https://learningapps.org/watch?v=p0dawtsxj19 
 

https://learningapps.org/watch?v=pqyz47f5519 
 

  2     5 Розділ І. Теорія логістики 

  2.1     1 Тема 1. Загальна характеристика логістики 
2.1.1 

 

 

2.1.2 
 

2.1.3 
 

 

2.1.4 

 

https://learningapps.org/watch?v=pswgqw3xk19 
 

https://learningapps.org/watch?v=ptw1papjt19 
 

https://learningapps.org/watch?v=pu3v3h4xk19 
 

https://learningapps.org/watch?v=pkakk2pyk19 

2.2 1 Тема 2. Різновиди логістики 

2.2.1 
 

 

2.2.2 
 

https://learningapps.org/watch?v=p3hhe05dc19 
 

https://learningapps.org/watch?v=p9ssqvaca19 
 

2.3 3 Тема 3. Ощадлива логістика 
2.3.1 

 

 

2.3.2 
 

 

2.3.3 

 

https://learningapps.org/watch?v=pxsiaw4oj19 
 

https://learningapps.org/watch?v=p9dh85tqa19 
 

https://learningapps.org/watch?v=prvwup8a519 
 

3 6 Розділ ІІ. Прикладна логістика 

3.1 1 Тема 1. Військова логістика 
3.1.1 
 

 

3.1.2 
 

 

3.1.3 

 

https://learningapps.org/watch?v=phw02x5t519 
 

https://learningapps.org/watch?v=pca081bcj19 
 

https://learningapps.org/watch?v=pchr4xw7n19 
 

https://learningapps.org/watch?v=p0dawtsxj19
https://learningapps.org/watch?v=pqyz47f5519
https://learningapps.org/watch?v=pswgqw3xk19
https://learningapps.org/watch?v=ptw1papjt19
https://learningapps.org/watch?v=pu3v3h4xk19
https://learningapps.org/watch?v=pkakk2pyk19
https://learningapps.org/watch?v=p3hhe05dc19
https://learningapps.org/watch?v=p9ssqvaca19
https://learningapps.org/watch?v=pxsiaw4oj19
https://learningapps.org/watch?v=p9dh85tqa19
https://learningapps.org/watch?v=prvwup8a519
https://learningapps.org/watch?v=phw02x5t519
https://learningapps.org/watch?v=pca081bcj19
https://learningapps.org/watch?v=pchr4xw7n19
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Закінчення таблиці 4.4 

 1 2 3 

3.2 2 Тема 2. Бізнес-логістика 
3.2. 1 

 

 

3.2.2 
 

 

3.2.3 
 

3.2.4 
 

3.2.5 
 

 https://learningapps.org/watch?v=p224m5sak19 
 

https://learningapps.org/watch?v=ph5zo7fha19 
 

https://learningapps.org/watch?v=p5ydkoket19 
 

https://learningapps.org/watch?v=p15c9ts0319 
 

https://learningapps.org/watch?v=povvs0ft319 

  3.3     1 Тема 3. Екологічна логістика 
3.3.1 

 

3.3.2 
 

 

3.3.3 
 

 https://learningapps.org/watch?v=poaghkv2519 
 

https://learningapps.org/watch?v=p5i3qx9ba19 
 

https://learningapps.org/watch?v=po2ijctcn19 
 

   3.4    1 Тема 4. Міська логістика 
3.4.1 

 

3.4.2 
 

 

3.4.3 
 

 

3.4.4 

 https://learningapps.org/watch?v=pk29xj8rt19 
 

https://learningapps.org/watch?v=pvyzb3v5319 
 

https://learningapps.org/watch?v=p0qkvxe1k19 
 

https://learningapps.org/watch?v=psik6q9kn19 

  3.5    1 Тема 5. Логістичні послуги 
3.5.1 

 

 

3.5.2 
 

 https://learningapps.org/watch?v=p7f6unk1n19 
 

https://learningapps.org/watch?v=p35xapnfn19 
 

  4    4 Розділ ІІІ. Логістичне конструювання 

   4.1     2 Тема 1. Lean-конструювання товарних потоків 
4.1.1 

 

 https://learningapps.org/watch?v=p2xnhbi5n19 
 

  4.2    2 Тема 2. Lean-конструювання у сфері послуг 
4.2.1 

 

 

4.2.2 
 

 

4.2.3 
 

4.2.4 
 

 

4.2.5 
 

4.2.6 
 

 

4.2.7 
 

4.2.8 

 https://learningapps.org/watch?v=p58r8ox1319 
 

https://learningapps.org/watch?v=poxndy1a319 
 

https://learningapps.org/watch?v=pxsbj357219 
 

https://learningapps.org/watch?v=phgzzz3r519 
 

https://learningapps.org/watch?v=potdv7y2j19 
 

https://learningapps.org/watch?v=prj5yuv9j19 
 

https://learningapps.org/watch?v=pdzn1hiqn19 
 

https://learningapps.org/watch?v=pqu9tau7519 
 

5 0,5 Резервний час 
 

 

Використання таких засобів, форм, технологій, прийомів у вивченні 

змісту «Lean-логістика в географії», як Е-збірник, бук-трейлер, хотлист, 

мультимедіа скрепбук, майндмеппінг-софт, QR-кодування, Print Screen- 

https://learningapps.org/watch?v=p224m5sak19
https://learningapps.org/watch?v=ph5zo7fha19
https://learningapps.org/watch?v=p5ydkoket19
https://learningapps.org/watch?v=p15c9ts0319
https://learningapps.org/watch?v=povvs0ft319
https://learningapps.org/watch?v=poaghkv2519
https://learningapps.org/watch?v=p5i3qx9ba19
https://learningapps.org/watch?v=po2ijctcn19
https://learningapps.org/watch?v=pk29xj8rt19
https://learningapps.org/watch?v=pvyzb3v5319
https://learningapps.org/watch?v=p0qkvxe1k19
https://learningapps.org/watch?v=psik6q9kn19
https://learningapps.org/watch?v=p7f6unk1n19
https://learningapps.org/watch?v=p35xapnfn19
https://learningapps.org/watch?v=p2xnhbi5n19
https://learningapps.org/watch?v=p58r8ox1319
https://learningapps.org/watch?v=poxndy1a319
https://learningapps.org/watch?v=pxsbj357219
https://learningapps.org/watch?v=phgzzz3r519
https://learningapps.org/watch?v=potdv7y2j19
https://learningapps.org/watch?v=prj5yuv9j19
https://learningapps.org/watch?v=pdzn1hiqn19
https://learningapps.org/watch?v=pqu9tau7519
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візуалізації, за активного використання ГІС, освітніх інтернет-сервісів, 

осучаснює процес навчання, зацікавлює змістом, а за систематичного 

використання в практичній діяльності робить їх необхідними і доцільними у 

пізнанні географії на профільному рівні навчання в ЗЗСО. 

 
 

 

 Рисунок 4.1  Рrint Screen-візуалізації логістичного лото Е-збірника                 

             «Lean-логістика в географії» 

 

Рrint screen логістичного лото «Lean-логістика в географії» унаочнює 

конструювання моделей інтелекту у пізнанні логістики учнями 10–11-х 

класів засобами тестових вправ у формі завдань на вибір однієї (або кількох) 

правильної відповіді, встановлення послідовності й відповідності, 
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картографічного моделювання та інфо-конструювання і прикладом завдань 

банку запитань тематичного Е-збірника, який доповнює НТП, навчальну 

програму «Lean-логістика в географії», утворюючи відповідний навчальний 

комплекс до розкриття змісту пропонованого елективного курсу з логістики 

до вивчення географії на профільному рівні в НУШ. 

Отже, розробка та використання вчителями авторських навчальних 

програм, як-от «Lean-логістика в географії», урізноманітнює освітній процес, 

робить його цікавим і осучасненим, адаптованим до потреб й уподобань 

учнів, а рамковий їх характер сприяє реалізації педагогами творчого підходу 

до розробки дидактичного забезпечення, структурування змісту й 

конструювання науково-методичного знання просторово-часових 

закономірностей в географії та педагогічного моделювання НМЗ діяльності 

суб’єктів процесу навчання географії на профільному рівні в ЗЗСО [386].  

У такий спосіб, необхідним та ефективним в організації процесу 

навчання географії на профільному рівні учнів старших класів у ЗЗСО є 

своєчасність, системність, доцільність, систематичність і комплексність 

виконання таких завдань: 

− добір змісту освіти; 

− передбачення добору адекватних меті й завданням прийомів, 

технологій, засобів, форм навчання; 

− організація психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на 

раннє виявлення обдарованості та професійних уподобань учнів у процесі 

навчання географії на профільному рівні;  

− визначення структури освітнього процесу, відповідно до 

особливостей компетентнісного підходу; 

− створення оптимальних умов для розвитку геоінформаційної 

компетентності учнів, реалізації їхніх інтелектуальних здібностей, 

уподобань; 

− використання засобів компетентнісно орієнтованого навчання 

географії у старшій школі; 
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− оновлення НМЗ; 

− створення єдиної неперервної системи урочної й позаурочної роботи 

з географії; 

− удосконалення організаційних форм навчальної діяльності; 

− забезпечення формування самоосвітньої компетентності учнів та 

потреби навчання протягом життя; 

− прогнозування результатів реалізації освітнього процесу з географії з 

урахуванням ставлення до учня як до цілісної особистості, що перебуває у 

процесі становлення й усвідомлює себе як частину мікросоціуму. 

У контексті зазначеного вище актуалізується обгрунтування 

дидактичних і методичних функцій засобів компетентнісно орієнтованого 

навчання географії у старшій школі. 

 

4.2. Дидактичні та методичні функції засобів компетентнісно 

орієнтованого навчання географії в старшій школі 
 

Якісна освіта розглядається як один із індикаторів високого показника 

життя, інструмент соціальної та культурної злагоди, економічного зростання. 

Міжнародне співтовариство нині хвилюють питання якісної освіти з 

проекцією набуття молоддю життєвих компетентностей. Українське 

суспільство не є винятком, необхідність його оновлення об’єктивно існує, і 

цей фактор спонукає до змін в освіті – відповідати викликам сучасності 271. 

Проблемам, пов’язаним із упровадженням компетентнісного підходу, 

присвячені численні дослідження таких міжнародних організацій, як 

ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, ОЄСР тощо. Так, на симпозіумі Ради Європи 

«Ключові компетенції для Європи» у визначеному переліку ключові 

компетенції трактуються як «вивчати, шукати, думати, співпрацювати, 

братися за справу, адаптуватися» [213].  

Аналіз освітніх систем різних країн світу (Велика Британія, США, 

Швеція та ін.) показує, що одним зі шляхів оновлення змісту освіти, 

узгодження його з потребами інтеграції до світового освітнього простору є 
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орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід [424, 456, 496, 503, 

505, 507, 519, 521]. 

Науковці європейських країн пояснюють увагу до компетентнісного 

підходу тим, що саме формування життєво важливих компетентностей може 

дати людині можливість орієнтуватись у сучасному суспільстві, 

інформаційному просторі, швидкому розвиткові ринку праці та подальшому 

здобутті освіти [497, 502, 504, 508, 513, 517, 518]. 

На реалізації компетентнісного підходу в навчанні наголошено в 

нормативних документах: «Національна доктрина розвитку освіти» [219], 

«Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» [90], 

Концепціях: розвитку загальної середньої освіти [147], нової української 

школи [144], профільного навчання у старшій школі [145], безперервної 

освіти з усіх навчальних предметів, у тому числі географії. 

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, що 

визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої 

школи України, гарантії держави в її досягненні, передбачається 

забезпечення наступності й перспективності змісту освіти, створення 

передумов формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної, 

економічної та інших видів компетентності учнів; зазначено, що 

компетентнісний підхід спрямовує освітній процес «на досягнення 

результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і 

предметна (галузева) компетентності» [90]. 

У сучасних умовах, компетентнісний підхід розглядається як 

інструмент оновлення, оптимізації змісту освіти, наближення його до 

практичних потреб людини й суспільства. 

Компетентнісний підхід у навчанні у своїх працях розглядали: I. Бех 

[23], Н. Бібік [27], В. Болотов [312], Л. Величко [49], Л. Вішнікіна [53], 

М. Головань [72], І. Діброва [94], О. Кучер [167], Н. Лукашова [184], 

О. Максимович [193], Н. Матяш [198], О. Надтока [211], О. Овчарук [228], 

О. Пометун [267],  В. Рибалко [302],  О. Савченко [311], В. Самойленко [315], 
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Л. Сохань [503], О. Топузов [360] та ін. 

Так, О. Пометун розглядає сутність компетентнісного підходу як 

спрямування «навчально-виховного процесу на формування і розвиток 

компетентності того, хто навчається – учня чи студента» [267, с. 335], тобто 

аналізує під кутом зору зміщення акцентів з процесу навчання на його 

результати. 

Компетентнісно орієнтована освіта, передбачає внесення суттєвих змін 

до змістової, технологічної, виховної, управлінської складової української 

школи. Ідеться не лише про оновлення змісту освіти, а й про зміни в побудові 

процесу навчання, специфіці використання освітніх технологій, засобів 

навчання – з метою ефективного опанування на профільному рівні 

навчального матеріалу учнями на різних етапах уроків географії та за 

допомогою позаурочних форм роботи з предмета. 

Компетентнісний підхід в освіті дає змогу чітко окреслити об’єкт, 

предмет, цілі та завдання дидактичного моделювання, створюючи 

перспективи для прогнозування результатів навчання (ключові, 

загальнопредметні, предметна географічна компетентності особистості) та 

використання засобів, необхідних для їх досягнення. 

Одним із аспектів реалізації компетентнісного підходу в навчанні 

географії на профільному рівні учнів старшої школи є розроблення та 

використання відповідних засобів навчання – сукупності матеріальних й 

ідеальних об’єктів, які застосовуються для засвоєння знань, формування 

досвіду пізнавальної та практичної діяльності. 

Слід зазначити, що в дидактиці існує кілька класифікацій засобів 

навчання: 

− за суб’єктом використання: учителя, учня, спільного користування, 

трисуб’єктний (Л. Петухова) [249]; 

− за особливостями сприйняття: вербальні (знакові, мовні), візуальні 

(зорові, оптичні), звукові (аудіо, акустичні), комбіновані (аудіовізуальні) 

[252]; 
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− за способом використання: динамічні, статичні (А. Хуторський) 

[462]; 

− за дидактичною функцією: традиційні (інформаційні, дидактичні), 

нові інформаційно-комунікаційні (технічні) (Н. Морзе) [373]; 

− за ступенем опосередкованості: інформаційні, матеріальні [12]; 

− за джерелами виникнення: штучні, природні (А. Хуторський) [463]; 

− за процесуальною функціональністю: речові засоби пізнання, речові 

засоби впливу, функціональні зовнішні засоби, функціональні внутрішні 

засоби (Е. Климов) [171]; 

− за складністю: прості, складні (А. Хуторський) [463]; 

− за способом співвідношення інформації до процесу навчання: 

вивчення нового матеріалу, запам’ятовування, повторення, закріплення, 

організації, управління, контролю (А. Меняєва) [205]; 

− за складом об’єктів: матеріальні, ідеальні (А. Хуторський) [463]; 

− за особливостями будови: плоскі, об’ємні, змішані, віртуальні 

(А. Хуторський) [462] та ін. 

Найпоширенішими, як доводить практика, щодо використання в 

сучасній школі на уроках географії є такі засоби навчання: 

− об’єкти навколишнього середовища взяті в натуральному або 

зміненому вигляді (гербарії, зразки гірських порід і мінералів, археологічні 

знахідки тощо); 

− діючі моделі (Землі, Сонячної системи, механізмів, апаратів, систем, 

споруд тощо); 

− макети й муляжі (рослин та їх плодів, технічних установок і споруд, 

форм рельєфу); 

− засоби для демонстраційних експериментів (прилади); 

− графічні засоби (географічні карти, схеми, картини, малюнки); 

− технічні засоби (діапозитиви, діафільми, навчальні кінофільми, 

радіо- і телепередачі, звуко- і відеозаписи та ін.); 

− текстові засоби (підручники, посібники, навчальна література); 
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− електронні засоби навчального призначення тощо. 

Виготовлення засобів навчання з географії сприяє забезпеченню 

розвивального ефекту навчання та вищій якості знань учнів, аніж їх 

використання за шаблоном, що, у свою чергу, пояснюється тим, що 

розроблення нових засобів навчання, як і вдосконалення освоєних, 

передбачає зміну пізнавальних завдань та інструкцій, використання нових 

видів тренувальних вправ. Тобто робиться припущення, що інтенсивність 

розумового розвитку особистості залежить від того, чи даються засоби 

навчання в готовому вигляді, чи конструюються учнями на уроці 

компетентнісно орієнтованого спрямування разом із учителями [467]. 

Нині в практиці навчання географії на профільному рівні 

спостерігаються такі підходи до розроблення, конструювання та 

використання засобів навчання: 

− перший – використовується ті, які вже є в матеріальному обладнанні 

кабінету географії (на сучасному етапі – природничо-математичних 

дисциплін географоцентричного спрямування) і ототожнюються зі 

звичайними засобами наочності, корекції, контролю, що створюють 

навчальні зручності, без яких важко обійтися; 

− другий – абсолютизує роль засобів навчання, які розглядаються як 

головні та єдині, що забезпечують досягнення мети навчання географії на 

профільному рівні та є складовими НМЗ, НМКс, НМКт, РНГКс; 

− третій – засоби навчання, які розробляються творчими педагогами та 

розглядаються, насамперед, у системі комплексної діяльності вчителів й 

учнів, виконуючи додаткові функції з розкриття сутності речей, процесів, 

явищ, дотичних до об’єкту географії. 

Навчальне середовище – важливий осередок формування та розвитку 

творчих здібностей обдарованих учнів, який учитель здатен осучаснити 

використаними технологіями; урізноманітнити за допомогою змісту, форм 

інтерактивної взаємодії, засобів розвитку творчості, вдало відібраних методів 

і прийомів навчання, НМЗ тощо. 
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Слід зазначити, що, крім творчої свободи в написанні навчальних 

програм, «Нова українська школа» 144 надає учителям географії значні 

можливості в розробленні підручників, посібників, хрестоматій, довідників, 

атласів тощо. 

Одним із завдань осучаснення навчального середовища, ефективної 

організації процесу навчання географії на профільному рівні учнів у ЗЗСО є 

оновлення НМЗ у контексті впровадження компетентнісного підходу, що 

створює нові можливості для розвитку теорії та практики вітчизняного 

підручникотворення. 

Аналіз вітчизняної наукової та науково-методичної літератури 151, 

216, 217, 298, 317, 355, присвяченої проблемам теорії підручника, засвідчує 

актуальність на сучасному етапі використання компетентнісного підходу у 

створенні підручників для старшої школи з географії та значну увагу, яку 

приділяють науковці й практики цьому питанню. 

Зокрема, у своїх працях проблемам створення, моделювання, 

конструювання змісту підручників присвятили увагу: Ю. Бабанський [10], 

В. Беспалько [19, 20], С. Гончаренко [73], Д. Зуєв [113], С. Кобернік [135], 

В. Корнєєв [151], В. Кремень [161], І. Лернер [176], Ю. Мальований [195], 

О. Надтока [354], Т. Назаренко [216], Т. Назарова [217], І. Підласий [263], 

В. Редько [298], О. Савченко [311], М. Скаткін [325], О. Топузов [355] та ін. 

Значущість підручника для організації та здійснення процесу навчання 

була й залишається вагомою на теперішньому етапі розвитку освіти, 

характерним для якого є швидке поширення ІКТ. 

Так, більшість педагогів і методистів визначають пріоритетну роль 

підручника як основного засобу навчання (А. Арутюнов, Н. Басай, Н. Бібік, 

І. Бім, В. Бондар, Н. Бориско, М. Бурда, Н. Буринська, М. Вашуленко, 

Л. Величко, М. Вятютнєв, І. Гузик, Д. Зуєв, В. Ільченко, Л. Калініна, 

Я. Кодлюк, В. Краєвський, І. Лернер, Р. Мартинова, С. Ніколаєва, 

В. Плахотник, Т. Полонська, О. Пометун, О. Савченко, О. Топузов, 

А. Фурман та ін.) [298]. 
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Однак, якщо вимоги до навчальних програм типові, то аналіз 

літератури дає підстави стверджувати, що єдиного тлумачення терміну 

«підручник» дотепер немає. 

У нормативних документах Міністерства освіти і науки України можна 

побачити такі визначення: «підручник – навчальне видання, що містить 

систематизоване викладення навчальної дисципліни, відповідає програмі 

дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання; навчальний 

посібник – навчальне видання, яке частково або повністю замінює 

(доповнює) підручник та офіційно затверджене як такий вид видання» [484]. 

Згідно з указаним документом Міністерства освіти і науки України 

(далі  МОН України), навчальні посібники поділяються на: 

 навчально-наочні – навчальні видання, які містять ілюстративно-

наочні матеріали, що сприяють вивченню й викладанню дисципліни, 

засвоєнню її змісту;  

− навчально-методичні – навчальні видання з методики викладання 

навчальної дисципліни [484]. 

В Українському педагогічному словнику С. Гончаренко трактує 

«підручник» як навчальну «книгу, в якій викладаються основи знань з 

певного навчального предмета на рівні сучасних досягнень науки й 

культури» [74, с. 260], а її зміст відповідає чинній навчальній програмі й 

паралельно до поняття «навчальний посібник» відносить підручники, 

словники, довідники, навчальні карти, картини, таблиці, діафільми, прилади, 

моделі, макети тощо, тобто засоби, які використовуються у процесі навчання, 

з метою кращого засвоєння учнями змісту, набуття умінь і навичок, 

формування ставлень. 

У свою чергу, А. Сиротенко зазначав: «підручник – не тільки посібник 

для учня, але й важливий методичний посібник для вчителя, ядро, своєрідний 

сценарій» [317, с. 247]. 

Підручник як інформаційну модель процесу навчання у своїх працях 

розглядає О. Топузов [355]. 
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Сучасний шкільний підручник як своєрідний цілісний навчально-

методичний комплекс, диференційований на певні структурні компоненти, в 

якому акумулюються цілі та зміст навчання, засоби їх реалізації, а також 

механізми методичної підтримки вчителя, котрий скеровує освітню 

діяльність учнів, розглядає у своїй праці В. Редько [298, с. 25], при цьому 

диференціюючи категорії «підручник» і «навчальний посібник». 

Підручник як один із засобів навчання географії, спрямований на 

системне формування в учнів географічних знань, умінь, ставлень, навичок, 

ціннісних орієнтацій, на сучасному етапі розвитку освіти відіграє важливу 

роль, однак потребує доповнення у контексті трисуб’єктної взаємодії 

учасників освітнього процесу. 

Перелік чинних підручників (дозволених до використання в ЗЗСО) для 

старшої школи (1011-й клас) з географії (рівень стандарту, профільний 

рівень) різних авторських колективів 283, 386, наведено в таблиці 4.5. 
 

 

Таблиця   4.5   Перелік   чинних   підручників   для   старшої   школи  

з географії 
 

 

№ 

з∕п 
Назва Рівень Клас Автори 

1 2 3 4 5 

1 Географія Профільний 10 

Паламарчук Л., 

Гільберг Т.,  

Безуглий В. 

3 Географія Профільний 10 
Безуглий В., 

Лисичарова Г. 

4 Географія Профільний 10 

Довгань А., 

Стадник О., 

Масляк П., 

Куртей С., 

Бродовська О. 

5 

Економічна і 

соціальна 

географія світу 

Профільний 10 

Топузов О., 

Назаренко Т., 

Тименко Л. 

6 Географія Профільний 11 

Паламарчук Л., 

Гільберг Т.,      

Довгань А. 
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Закінчення таблиці 4.5 

1 2 3 4 5 

7 Географія Профільний 11 

Довгань А., 

Стадник О., 

Масляк П., 

Куртей С., 

Бродовська О. 

8 Географія Стандарт 10 

Гільберг Т.,  

Савчук І.,  

Совенко В. 

9 Географія  Стандарт 10 
Довгань А., 

Стадник О. 

10 Географія Стандарт 10 
Кобернік С., 

Коваленко Р. 

11 Географія Стандарт 10 

Масляк П., 

Капіруліна С.,  

Бродовська О. 

12 Географія Стандарт 10 

Пестушко В., 

Уварова Г.,  

Довгань А. 

13 Географія Стандарт 10 
Безуглий В., 

Лисичарова Г. 

14 Географія Стандарт 10 

Бойко В., 

Брайчевський Ю, 

Яценко Б. 

15 Географія  Стандарт 11 
Довгань А., 

Стадник О. 

16 Географія Стандарт 11 

Пестушко В., 

Уварова Г.,  

Довгань А. 

17 Географія Стандарт 11 
Безуглий В., 

Лисичарова Г. 

18 Географія Стандарт 11 

Гільберг Т.,  

Савчук І.,  

Совенко В. 

19 Географія Стандарт 11 
Кобернік С., 

Коваленко Р. 

 

Підручник з географії для навчання на профільному рівні є 

визначальним базисом для подальшого здобуття учнями географічної освіти, 

а отже, має забезпечувати науковість змісту матеріалу, точність, простоту й 

доступність його викладу; чіткість формулювання визначень, правил, 
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законів, ідей; доступну мову тексту; цікаве подання позатекстового 

матеріалу; правильний розподіл навчального матеріалу за розділами і 

параграфами тощо [418]. 

У такий спосіб науковці наголошують на універсально-дидактичних 

(характерні для шкільних підручників із навчання різних предметів) і 

спеціально-методичних (властиві підручнику з навчання певного предмета й 

зумовлюються особливостями його змісту) функціях шкільного підручника. 

Так, у більшості досліджень до дидактичних функцій підручника найчастіше 

відносять: інформаційну (загальноосвітню), управлінську, стимулювальну, 

закріплення навчального матеріалу, координації, систематизації, контролю, 

доповнюючи цей перелік функціями: самоосвіти, інтегрувальною, 

розвивально-виховною (Д. Зуєв); світоглядною, синтезуючою (А. Рахімов); 

мотиваційною (О. Савченко); індивідуалізації навчання (І. Якиманська); 

взаємодії з повсякденним і професійним життям (Ф.-М. Жерар, К. Роеж’єр); 

комунікативною, довідниковою, диференціації навчання (В. Редько)                

тощо [298]. 

Отже, у дидактиці та методиці спостерігається постійна тенденція 

щодо переосмислення функцій навчальної книги в загальноосвітньому 

процесі. Тож, сучасні підручники з географії доцільно розглядати як 

поліфункціональні засоби навчання, які узгоджуються з поширеними 

сьогодні освітніми парадигмами, концептуальними засадами НУШ, 

тенденціями розвитку шкільної географічної освіти. 

Успішне конструювання змісту підручника з географії профільного 

рівня навчання можливе, на нашу думку, за умов дотримання дидактичних 

(навчально-інформаційна, розвивально-виховна, ціннісно-світоглядна) і 

методичних (мотиваційно-здивувальна, картографічно-діяльнісна, 

довідниково-пізнавальна, комплексно-інтегрувальна, самоосвітньо-

коригувальна, компетентнісно й професійно орієнтована) функцій та 

виконання дидактичних, психолого-педагогічних, методичних засад, а саме: 

форма і зміст мають відповідати цілям навчання та узгоджуватися з 
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новітніми досягненнями наук; ураховуватися психологічні закономірності 

навчальної діяльності та механізми, які забезпечують інтелектуальний 

розвиток учнів старших класів, особливості мотивації, пізнавальні інтереси, 

здібності учнів; містити найновішу географічну інформацію фізичного, 

економічного спрямування тощо. 

Підручник – одне з головних джерел знань, що має на меті 

задовольнити потреби основного споживача і здобувача освітніх послуг –

учнів.  

З метою визначення задоволеності якістю підручників з географії, нами 

було проведено опитування (у рамках констатувального етапу дослідження) 

учнів старших класів ЗЗСО, яке показало, що більшість опитаних (55,1 %) 

учнів-респондентів задовольняють підручники з географії, за якими вони 

навчаються. Водночас 30,9 % респондентів указали на переобтяженість 

шкільних підручників з географії зайвою інформацією, 22,2 % зазначили 

наявність незрозумілих для запам’ятовування понять, 3,9 % підкреслили 

низьку якість друку та несучасність їх дизайну 386. 

У ході проведеного опитування щодо вимог, яким, на їхню думку, має 

відповідати підручник з географії, учні-респонденти наголосили на: чіткості, 

зрозумілості й не надто великому його текстовому змісті (67 % опитаних), 

наявності цікавих фактів (54 %), осучасненому поданні матеріалу й дизайні 

(40 %), наявності узагальнень, блок-висновків (21 %), творчих вправ (21 %). 

Використання компетентнісного підходу до розроблення та створення 

підручників для учнів старших класів, на нашу думку, як найкраще реалізує 

потреби учнів щодо поінформованості, обізнаності, зацікавленості 

навчальним матеріалом у сучасному його виконанні. У цьому контексті 

доцільно згадати, що «компетентність» (у перекладі з лат. – обізнаність, 

поінформованість, авторитетність) трактується як коло питань, у яких 

людина добре обізнана, з яких має знання та досвід [450]. Таким чином, 

використання компетентнісного підходу, який спрямований на набуття у 

процесі навчання особою інтегрованої здатності – здобувати знання, досвід, а 
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ціннісні ставлення реалізовувати на практиці, – слугуватиме меті ефективної 

(науково доступної) побудови шкільного підручника з географії. 

Ми поділяємо думку О. Топузова [355], що сучасний підручник, 

побудований на компетентнісних засадах, повинен передбачати можливість 

застосування різноманітних організаційних форм і методів навчання, 

створювати умови для самооцінювання та самоосвітньої діяльності учнів               

(на цьому наголошували ще Д. Зуєв [113], І. Підласий [263] та ін.). 

Самооцінювання рівня сформованості певної компетентності передбачає, що 

апарат контролю підручника повинен пропонувати учням оцінювати за 

результатами засвоєння матеріалів не лише рівень їхніх знань, а й 

сформовані вміння та навички, ціннісні ставлення, набутий досвід і навіть 

рівень розвитку особистісних якостей. 

Використання у процесі створення підручників компетентнісного 

підходу передбачає розв’язання проблем, які стосуються теорії 

підручникотворення (структура й функції сучасного підручника, 

моделювання навчально-методичних комплексів тощо) та дидактики 

(конструювання змісту на основі переліку ключових, загальнопредметних, 

предметної географічної компетенцій) [355]. 

На підставі зазначеного пропонуємо для використання у процесі 

моделювання та розроблення підручників – блок-кальку сторінки для 

навчання географії на профільному рівні в старшій школі на засадах 

компетентнісного підходу (рис. 4.2). 

Блок-калька сторінки підручника географії для навчання на 

профільному рівні в старшій школі розроблена на підставі отриманих 

результатів опитування учнів-респондентів, практичного досвіду та власних 

умовиводів із урахуванням компетентнісного підходу. Запропонована блок-

калька сторінки підручника з географії містить текстову та позатекстову 

складові, порівняльне співвідношення яких у загальному обсягу становить 

4:1. Так, у блок-кальці подано зображення сторінки підручника з його 

текстовою складовою, яка складає 70 % – 80 % від її загального обсягу та 
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спрямована на формування ключових, загальнопредметних, предметної 

географічної компетентності учнів за допомогою використання наскрізних 

змістових ліній (громадянська відповідальність, підприємливість і фінансова 

грамотність, здоров’я та безпека, екологічна безпека і сталий розвиток) 418. 
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Позатекстова складова сторінки підручника, згідно з блок-калькою, 

становить 20 % – 30 % і представлена блоками: 

− картографічним (використання тематичних географічних карт); 

− візуалізації (використання тематичних рисунків, фотографій, картин 

тощо); 

 Рисунок 4.2  Блок-калька сторінки підручника географії для навчання 

    на профільному рівні 
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− self-control – самокорекції та самоконтролю (сукупність завдань для 

самостійного опрацювання й самоаналізу здобутих досягнень); 

− блок-акцентом (висновки та короткі узагальнення). 

Окрім того, до позатекстової складової сторінки підручника входять 

рубрики: 

− «wow» (інформація на здивування, спрямована на мотивацію 

подальшого пізнання учнями тематичного навчального матеріалу); 

− «інсайт»* (диференційовані творчі завдання). 

Доповненням позатекстової частини сторінки підручника є його 

складові міжпредметного, інтегрованого спрямування, такі як словник –

 vocabulary (глосарій за змістом параграфу подається двома мовами –

 українською та англійською), за допомогою чого реалізується 

компетентнісний потенціал предмета, спрямований на формування 

компетентностей спілкування державною та іноземними мовами 418. 

Розвиткові пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих 

здібностей учнів із питань країнознавчого, краєзнавчого, професійного 

(профорієнтаційного) спрямування (близьких за змістом до інформації 

параграфу) сприяє «зона вільного розвитку» – частина позатекстової 

складової сторінки підручника, де за допомогою використання ілюстрацій, 

картосхем, ГІС, запитань К-спрямування, групи «цікаво знати» подано 

навчальний матеріал, який доповнює основний текст інформацією 

країнознавчого, краєзнавчого, професійного (профорієнтаційного), 

логістичного спрямування.  

Пропоноване відсоткове співвідношення текстової та позатекстової 

складової сторінки підручника залежить від складності змісту параграфа, 

проте наявність рубрик, блоків, «зон» є сталим. 

У такий спосіб, застосування компетентнісного підходу в процесі 

створення підручників із географії для профільного навчання                                

(із відображенням у загальній концепції, змісті, структурі, оформленні) 

передбачає врахування розробниками таких аспектів: 
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− спрямування змісту на формування ключових, загальнопредметних, 

предметної географічної компетентностей учнів; 

− відображення текстової та позатекстової інформації під кутом 

чотирьох наскрізних змістових ліній (громадянська відповідальність, 

підприємливість і фінансова грамотність, здоров’я та безпека, екологічна 

безпека й сталий розвиток); 

− виклад змісту з урахуванням принципів: науковості, наступності, 

доступності, системності, систематичності, наочності, зв’язку теорії з 

практикою; 

− інтегрування змісту навчальних предметів у темах із комплексного 

світобачення; 

− використання диференційованого підходу в доборі завдань на 

формування вмінь, навичок, ціннісного ставлення та самостійного 

опанування учнями навчального матеріалу; 

− системність використання картографічного матеріалу; 

− наявність рубрик «інсайт» та «wow»; 

− наявність словника термінів, глосарію; 

− наявність вправ на самокорекцію та самоконтроль; 

− використання в оформленні сучасних технік, технологій, освітніх 

інтернет-ресурсів, ГІС тощо; 

− наявність коротких висновків (акцентів) за темою; 

− наявність електронної версії підручника не у віддаленому доступі, а 

на носії інформації; 

− передбачення «зони вільного розвитку» для використання резервного 

опанування супровідного матеріалу краєзнавчого, країнознавчого, 

професійного спрямування 418. 

Допомогти в реалізації компетентнісно орієнтованого навчання 

географії покликаний НМКт із предмета, який, окрім підручника, охоплює 

посібники, довідники, словники, атласи, практикуми, контурні карти тощо. 

Однак за такого підходу постає проблема взаємозв’язку між підручником та 
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означеними допоміжними джерелами знань, що пов’язано з певним 

організаційно-методичним забезпеченням процесу навчання (наявність 

НМКс, наповнення НМКт, варіативність РНГКс). 

З огляду на це, доцільним, на нашу думку, є виокремлення в рамках 

матеріально-технічного, НМЗ з предмета, трьох груп НМКс з географії: 

− загальнопредметних – поєднують перелік усіх наявних навчальних, 

практикоорієнтованих, методичних засобів навчання з географії; 

− тематичних – складаються із засобів навчання, які сприяють 

наскрізному опануванню та розкриттю конкретної навчальної теми; 

− регіональних – сукупності засобів навчання з вивчення 

територіальних особливостей рідного краю [153, 338, 436]. 

Урахувавши викладене та з метою формування предметної 

географічної, громадянської компетентності, реалізації завдань програми для 

профільного навчання «Географічний простір Землі» (11-й клас) [275] та 

повного розкриття теми «Суспільно-географічна характеристика своєї 

області», а також полегшення процесу навчання особливостей рідного краю 

(у межах інваріантних, варіативних годин навчального плану) учителями 

географії, нами (у співавторстві), на регіональному рівні, розроблено 

відповідне НМЗ, що є НМКс, НМКт з географії, допоміжним засобом 

формування системи географічних знань та компетентностей випускників 

НУШ, інформаційним джерелом з пропедевтики профілізації з географії та 

навчання географії на профільному рівні, утворюючи РНГКс «Сумська 

область» (рис. 4.3) – засіб географічного краєзнавства 375, який          

складається з: 

− навчальної програми курсу за вибором «Сумщинознавство» 

(апробаційна, для навчання учнів початкової школи) [338, 375] – реалізація 

принципу наступності; 

− навчального посібника для учнів «Сумщина в запитаннях і 

відповідях» (має гриф МОН України, дозволений до використання в ЗЗСО), 

який  містить  тематичні  тести,  фоторяди, запитання закритого та відкритого 
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типів і відповіді до них [375, 436] – реалізація принципу диференціації; 

− навчальних географічних карт «Сумська область: Моя мала 

Батьківщина» (має гриф МОН України, дозволений до використання в 

ЗЗСО), побудова завдань дає змогу використовувати їх від початкової до 

старшої (базової) школи) [375, 386] – реалізація принципу наступності, 

наочності та систематичності; 

− навчального посібника для вчителя «Географія Сумської області: 

природа, населення, господарство» (має гриф МОН України, дозволений до 

використання в ЗВО) – допоміжна література регіонального рівня, в якій 

зібрано текстову, цифрову, графічну, ілюстративну інформацію фізико-

географічного, економіко-географічного змісту [153, 375] – реалізація 

принципу науковості; 

 банки запитань (Е-збірника, К-спрямування) – реалізація принципу 

відкритості, наочності 387; 

− тематичних пазлів «Сумська область» («Геральдика на карті 

області», «Символічна карта області») зі 140 елементів (колективний 

конструктор) – реалізація принципу доступності. 

Використання такого комплексу (і подібних до нього інших 

регіональних комплексів) допомагає вчителям у розкритті тем краєзнавчого 

спрямування, а учням  у їх опануванні, відкриваючи педагогам шлях до 

творчої реалізації ідей НУШ щодо самостійного моделювання діяльності 

суб’єктів освітнього процесу, що є особливо актуальним у методичній 

системі навчання географії на профільному рівні ЛГЦС у контексті концепції 

«центр – периферія», принцип «від глобального до локального», вивчення 

наскрізних понять «районування», «регіоналістика», «децентралізація»           

тощо. 

З огляду на те, що в сучасному освітньо-інформаційному просторі 

доцільним є використання підручників разом із ЕЗНП, інтернет-ресурсами, 

які розширюють їх інформаційні та методичні можливості, перспективами 

наших подальших доповнень до логістичного та регіонального навчального 
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географічного комплексу є використання «virtual learning» з розробки 

відповідних тематичних інфо-блоків Е-посібників (підручників). 
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Нагальною потребою сучасної школи є створення організаційно-

процесуальних (побудова процесу навчання, що уможливлює використання 

ІКТ, ГІС у навчальній і позанавчальній роботі), навчально-методичних умов 

(розробка та використання Е-посібників, підручників; віртуальних 

лабораторій, практикумів; електронних тестуючих систем; інтерактивних 

географічних карт; диференційованих і компетентнісно орієнтованих 

завдань; спільний з учнями добір інструментів навчання; використання 

Рисунок 4.3  Складові регіонального навчального географічного 

   комплексу 
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вчителями ППЗ, освітніх інтернет-сервісів; наявність дієвих методичних 

рекомендацій тощо), за яких кожен учасник освітнього процесу мав би змогу 

самостійно здобувати необхідну інформацію, використовуючи її для 

власного розвитку, самореалізації, розв’язання навчальних проблем, 

формування самоосвітньої компетентності [4]. 

Динамічні зміни в суспільстві зумовлюють необхідність постійної 

роботи над собою кожної людини. Особливо актуальним це питання є для 

педагога як фахівця, фасилітатора змін, транслятора нових ідей, мобільного 

консультанта учнів. Зважаючи на це, перед сучасним учителем географії 

постають завдання з оптимального поєднання форм, методів, засобів, 

прийомів побудови процесу навчання з географії, мотивування вихованців до 

стійкого інтересу щодо переосмислення інформації та нових форм її подання, 

критичного мислення, у постійній єдності суб’єктів освітньої діяльності у 

трисуб’єктній моделі активної взаємодії. 

В «Основах полегшення навчання й учіння» Я. Коменський доводив, 

що спочатку повинно засвоюватись те, «…що є найбільш близьким, потім  

не дуже віддаленим, потім більш віддаленим і, врешті-решт, найбільш 

віддаленим» [140]. Це такою самою мірою можна віднести й до процесу 

геоінформаційного світосприйняття учнем змісту навчання географії на 

профільному рівні  від матеріалу в підручнику до інформації у всесвітній 

мережі Інтернет. 

Значні можливості в технополізованому світі перед учителем відкриває 

інформаційне середовище, створюючи передумови для розроблення ЕЗНП, за 

умов обмеженого наявного НМЗ навчання географії на профільному рівні, 

що, у свою чергу, спрямовано на розвиток геопросторового світосприйняття, 

формування навичок роботи з комп’ютерними й інформаційно-

комунікаційними технологіями, геоінформаційної компетентності учасників 

освітнього процесу. 

Питання інформатизації освіти й навчального середовища, 

застосування комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, 
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формування інформаційної компетентності у своїх працях розглядали: 

В. Биков [25], Я. Ваграменко [260], І. Варфоломєєва [78], Б. Гершунський 

[267], Т. Голованова [206], М. Грузман [374], А. Гуржій [376], М. Жалдак 

[478], М. Згуровський [304], М. Камедія [123], Д. Корчевський [154], 

В. Лапінський [169; 170], Т. Лисенко [304], Ю. Машбиц [366], О. Овчарук 

[228], О. Пометун [268], Й. Ривкінд [304], В. Тарадайник [346], В. Шакотько 

[304], Л. Чернікова [304] та ін. 

Дидактичні аспекти формування інформаційної компетентності у 

процесі навчання географії за допомогою різних засобів висвітлили у своїх 

роботах: М. Багров [12], Л. Вішнікіна [53], Н. Гончарова [75], В. Гудима [78], 

Л. Даценко [85], О. Діброва [94], С. Кобернік [137], Р. Коваленко [137], 

В. Корнєєв [150], К. Костиря [157], О. Надтока [212], Т. Назаренко 214, 

В. Остроух [85], Л. Рибалко [303], В. Самойленко [315], О. Топузов [317], 

О. Шульгина [482] та ін. 

Одна з основних цілей розвитку інформаційного суспільства в 

Україні – забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності 

населення. На виконання поставленої мети спрямовані завдання  створення 

системи освіти, орієнтованої у формуванні компетентного, всебічно 

розвиненого випускника на використання ІКТ у сукупності методів, 

прийомів, націлених на підготовку особистості інформаційного суспільства, 

формування дослідницьких умінь і роботи з інформацією, розвиток 

комунікаційних здібностей, вибір оптимальних рішень, забезпечення 

великим обсягом інформації та модифікованими формами подачі засобами 

комунікації тощо 385. 

Специфіка використання ІКТ на уроках географії визначається 

насамперед удосконаленням системи національної освіти; зумовленістю 

таких стратегічних ліній, як інформаційна спрямованість змісту навчання 

географії, її невід’ємність від світових надбань, органічне поєднання з 

місцевими особливостями; потребою в осучасненні процесу навчання 

географії на профільному рівні. 
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З метою аналізу ефективності реалізації компетентнісного підходу в 

процесі навчання географії в ЗЗСО нами було проаналізовано складові 

процесу формування геоінформаційної компетентності в учнів старших 

класів. Так, за результатами опитування, проведеного у рамках дослідження, 

серед проблем, які виникають під час упровадження компетентнісного 

підходу в навчанні географії, заступники директорів ЗЗСО назвали проблему 

недостатньої забезпеченості шкіл сучасними ЕЗНП, без яких складно 

ефективно реалізовувати зміст компетентнісно орієнтованого навчання. 

Педагоги стверджують, що відсутність приладів та географічного обладнання 

можна частково компенсувати застосуванням інтернет-ресурсів, 

використанням ЕЗНП. Проте, за оцінкою учителів-респондентів (71 %), 

заклади освіти, в яких вони працюють, забезпечені вказаними засобами лише 

на середньому рівні; більшість із них (80 %) застосовують ці засоби 

епізодично за потребою; лише 20 % опитаних указали на використання 

наявних у закладах освіти ЕЗНП у повному обсязі (але не систематично) на 

уроках географії та особисту зацікавленість в удосконаленні форм і методів 

роботи з ними [207, 208]. 

З метою формування в учнів географічної, інформаційної, 

самоосвітньої компетентностей доцільним є заохочення школярів до роботи з 

додатковими джерелами інформації, навчання учнів усвідомленому 

опрацюванню набутих знань (складання тез, планів, блок-конспектів, 

опорних схем, ментальних карт; конструювання моделей логістичних потоків 

тощо). Як зазначили 98 % учнів-респондентів, вони впевнено працюють з 

інтернет-ресурсами для підготовки навчального матеріалу з географії. Учні 

знають, якими джерелами інформації можна скористатися для опанування 

змісту навчальних тем (95 % відповідей). Зі статистичними й табличними 

даними працюють 78 % опитаних; часто використовують опорні схеми, 

створені за допомогою комп’ютерних технологій на уроках географії 75 % 

респондентів. Для підготовки до уроків географії 65 % учнів-респондентів 

використовують матеріали ГІС (проте, часто підміняючи це поняття Googl 
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картами). Однак, на уроках географії самі вчителі не завжди використовують 

навіть ЕЗНП і ППЗ 207, 208. 

Вихідною  умовою,  що  забезпечує  ефективне використання матеріалу 

інтернет-ресурсів на уроках географії, є добір його змісту за сукупністю 

таких критеріїв: наукова достовірність, доступність для розуміння, 

коректність поданих формулювань, відповідність навчальним програмам із 

географії, своєчасність і коректність подання тощо. 

Навчальною програмою з географії передбачено, що випускники 

школи повинні мати розвинений пізнавальний інтерес, інтелектуальні та 

творчі здібності, провадити самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку 

та обробки географічної інформації, тобто набувати геоінформаційної 

компетентності. 

Важливою складовою життя людини як свідомої істоти є усвідомлення 

нею свого буття, засвоєння знань про навколишній світ і саму себе, 

ідентифікація себе в суспільстві, що залежить передусім від неї самої, чому 

значною мірою сприяє застосування ІКТ у процесі навчання географії на 

профільному рівні, що, у свою чергу, залежить від використання на уроках 

географії: 

− інформаційних технологій (за сукупності технічних (сервер, 

комп’ютер (ноутбук), системний блок, клавіатура, «мишка», мультимедійний 

проектор, веб-камера, сканер, принтер) та програмних (інтернет-ресурси, 

програмне забезпечення) засобів, ППЗ тощо), за допомогою яких 

виконуються операції з обробки даних із різних сфер життя та діяльності; 

− комунікаційних технологій, за допомогою яких люди передають 

одне одному сутність подій, речей, використовуючи загальноприйнятий 

набір символів 385. 

Використання ЕЗНП на уроках географії з метою вивчення навчального 

матеріалу на профільному рівні  ефективний спосіб зв’язку навчання 

географії з життям, трудовою діяльністю населення; засіб активізації 

пізнавальної діяльності школярів у процесі навчання географії, підвищення 
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його виховного потенціалу, за умов обізнаності суб’єктів освітньої діяльності 

та ефективного використання інтернет-ресурсів, освітніх інтернет-сервісів, 

програмного забезпечення (Microsoft Office: Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher Microsoft 

Office Outlook, Microsoft Office Access, Microsoft Office OneNote, Microsoft 

Office FrontPage, Microsoft Office Visio, Microsoft Office Project), ГІС, ППЗ 

[373, 445]. 

У разі використання комп’ютера як засобу навчання та побудови 

процесу комунікації в єдності всіх його компонентів (комунікатор, 

інформація, комунікант, засоби, результат зворотного зв’язку) на уроках 

географії профільного рівня стають можливими: 

− індивідуалізація та диференціація процесу навчання; 

− здійснення контролю за зворотним зв’язком і результативністю 

роботи; 

− здійснення самоконтролю та самокорекції; 

− унаочнення (демонстрація динаміки процесів, що вивчаються; 

графічна інтерпретація досліджуваних закономірностей) навчального 

матеріалу; 

− моделювання, імітація процесів, які вивчаються та досліджуються, 

явищ із «переходом» у «реальність  модель» і навпаки; 

− проведення практичних робіт у режимі «приєднання» за допомогою 

спеціальних пристроїв демонстраційного обладнання до комп’ютера; 

− створення та використання інформаційних баз даних, необхідних у 

навчальній діяльності, забезпечення доступу до мережі інформації; 

− посилення мотивації навчання (за рахунок відображення засобів 

програм або вміщення в неї ігрових ситуацій); 

− «озброєння» учнів стратегією засвоєння навчального матеріалу; 

− формування відповідного стилю мислення, уміння обирати варіанти 

розв’язання завдань (за рахунок систематичної логічної послідовності всіх 

операцій); 
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− розвиток творчих здібностей особистості; 

− осучаснення процесу навчання географії з урахуванням психолого-

педагогічних особливостей учнів та їхніх уподобань;  

− формування компетентного випускника тощо 385. 

Очевидним є те, що навколишній світ дедалі більше залежить від ІКТ, 

які використовують у всіх сферах життя, у тому числі соціально- 

просвітницькій. Сьогодні в школі навчаються діти, котрі народилися у              

ХХІ ст. Це так зване екранне покоління: вони гарно читають з екрана, їм 

подобаються електронні видання та будь-які новини електроніки, їм не 

потрібно вчитися використовувати мобільні телефони або пояснювати, що 

таке ноутбуки, гаджети, планшети. Молодь активно використовує ІКТ у 

неформальній самоосвіті. Тому, щоб процес формальної освіти для неї був 

цікавим і захопливим, окрім обізнаного педагога, учням нині потрібне 

навчально-методичне середовище, оснащене сучасними засобами навчання: 

комп’ютерами (ноутбуками), телевізорами, планшетами, інтерактивними 

дошками (панелями), з відповідним програмним забезпеченням, а педагог, у 

свою чергу, – ППЗ, якими вміє послуговуватися собі й учням на                             

користь 385. 

Перефразовуючи слова К. Ушинського [448]: «Дитяча природа 

потребує наочності…» англійським прислів’ям: «Я почув і забув, побачив і 

запам’ятав», актуальним у процесі навчання є застосування ЕЗНП, ППЗ, ІКТ, 

ГІС, освітніх інтернет-сервісів, що створює сприятливі умови для 

формування творчої особистості учня, відповідає його індивідуальним 

потребам і вимогам сучасності та може ефективно використовуватися під час 

навчання географії на профільному рівні. 

Навчання за допомогою комп’ютера та ІКТ упевнено торує шлях у 

методиці навчання географії. Застосування ІКТ у навчанні географії – одна з 

методологічних проблем сьогодення. Навчання географії за допомогою ІКТ є 

ефективним під час вивчення всіх шкільних курсів географії (від 

пропедевтичних до тих, що вивчаються на профільному рівні) й особливо 
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елективних (на кшталт «Lean-логістика в географії»), адже сприяє 

унаочненню програмового матеріалу, кращому розумінню та засвоєнню 

абстрактних понять, формуванню в учнів практичних умінь просторової 

орієнтації, навичок віртуалізації, візуалізації. 

Таким чином, на уроках географії учитель має можливість 

використовувати ІКТ із метою: пропедевтики навчання географії на 

профільному рівні, розкриття особливостей та закономірностей розвитку 

географічних і соціально-суспільних явищ; унаочнення певної інформації; 

комплексної характеристики території та виокремлення й опису типових її 

особливостей; демонстрації тематичних схем, карт, графіків, таблиць; 

контролю та корекції знань, умінь і навичок учнів; проведення навчальних 

географічних ігор; конструювання просторових моделей логістичних 

потоків; здійснення віртуальних подорожей і відкриттів та ін. [371, 383]. 

Сучасний урок географії в старшій школі неможливо уявити без 

використання мультимедійних технологій, учителю дедалі складніше 

вдосконалювати освітній процес без використання комп’ютера як засобу 

навчання. Урок із застосуванням мультимедійних технологій стає цікавішим 

для учнів, а отже, ефективнішим для засвоєння знань, відпрацювання умінь 

та набуття навичок, формування мотиваційних установок. 

Актуальною в цьому контексті є медіаосвіта, яка орієнтована на 

підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах і повноцінного 

сприйняття швидко оновлюваної інформації, оволодіння способами 

спілкування на основі ІКТ та вміння, критично осмислюючи географічну 

інформацію, робити узагальнення та умовиводи [78, 141]. 

Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій 

відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові 

вимоги до навчання. Розвиток так званого інформаційного простору вимагає 

від сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже не 

задовольняють усіх потреб інформаційного суспільства. Навчання 

медіаграмотності, критичного мислення учнів  аспекти вивчення географії 



317 
 

 

на профільному рівні, засновані на процесах формування практичних 

навичок розуміння, аналізу, оцінювання змісту медіапродукту; здатності 

створювати власний медіапродукт, оцінювати власну медіаактивність               

тощо [141]. 

Нині учні старших класів, особливо ті, що навчаються на профільному 

рівні, мають бути не лише ознайомлені з таким поняттям, як презентація, а 

вміти її будувати та модифікувати; не лише орієнтуватися в тому, що таке 

QR-код, а усвідомлювати його значення та вміти створювати й 

інтерпретувати; не тільки розумітися у просторових поняттях, а й уміти 

конструювати просторові моделі за допомогою ІКТ; не лише знати, що таке 

інтернет-ресурси, а використовувати їх у власній освітній діяльності, що, у 

свою чергу, доцільно використовувати вчителям на уроках географії з метою 

зацікавлення предметом, осучаснення процесу навчання, задоволення потреб 

учнів, зокрема щодо роботи з ЕЗНП. 

Аналіз тематичної літератури [169, 170, 262] та відповідного глосарію 

дає підстави стверджувати, що найчастіше вживаними у тлумаченні 

«презентації» є такі слова, як дія, акція, показ, пред’явлення широкому загалу 

нової інформації; документ, інформаційний матеріал, створений за 

допомогою комп’ютерної програми PowerPoint. Супровідними уточненнями 

слова «презентація» у цьому розумінні (за технічним параметром) є 

«комп’ютерна презентація» та «мультимедійна презентація». 

Використання навчальних презентацій, на нашу думку, є доцільним на 

будь-якому етапі уроку географії (актуалізація здобутих знань, вивчення 

нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю тощо) з метою 

осучаснення процесу навчання географії на профільному рівні, 

урізноманітнення засобів навчання, реалізації компетентнісно орієнтованого 

підходу в навчанні географії у старшій школі [249, 372]. Тож важливим 

аспектом роботи вчителя за цим напрямом є навчання учнів із підготовки, 

побудови, проведення презентації, що сприяє формуванню в них критичного 

мислення, уміння виступати перед аудиторією, коротко формулювати думку, 
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структурувати доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби й 

можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на веб-

сайти або файли) для ілюстрування ідеї, гіпотези, висновків. Це сприяє 

формуванню в учнів навичок стисло, чітко, зручно для ефективної 

інтерпретації, представляти результати досліджень за допомогою ІКТ, 

майндмеппінг-софт, хотлисту, мультимедіа скрепбуку, бук-трейлерів, вдало 

дібраних діаграм і графіків, переконливих фактів для віртуальної 

демонстрації процесів, явищ, подій тощо. 

Окрім того, важливим аспектом у формуванні геоінформаційної 

культури, предметної географічної компетентності учнів старших класів 

відіграє правове виховання, яке за допомогою ЕЗНП може бути використано 

з метою навчання культури цитування, уміння посилатися в презентації на 

використані джерела інформації. 

Критично підходячи до побудови навчальної презентації з географії, 

учні можуть використовувати різні види слайдів  з текстом, таблицями, 

діаграмами, послуговуючись вимогами до учнівської презентації, яка має 

містити такі складові: назву, мету, перебіг, результат, висновки, список 

використаних джерел. Тож слайди, підготовлені засобами пакета Microsoft 

Office, у поєднанні з текстом, графічними елементами, анімацією, 

інтерактивними елементами, гіперактивними посиланнями, сприяють якісно 

новому рівню подання інформації, унаочненню навчального матеріалу, 

використанню різних форм (фронтальна, колективна, індивідуальна та ін.) 

оцінки результатів навчально-пізнавальної діяльності з географії 385. 

Окрім того, основними принципами розроблення та умовами побудови 

презентацій як одного із засобів навчання географії на профільному рівні, є: 

− оптимальність (невеликий обсяг, подання інформації невеликими 

логічно завершеними блоками-слайдами, не більше 2030); 

− доступність (урахування вікових особливостей аудиторії, на яку 

спрямована презентація, забезпечення подання інформації для розуміння 

кожного слова, речення, поняття); 
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− зорове сприйняття (урахування особливостей сприймання інформації 

з екрана  доведено, що коли людина читає текст з екрана, її мозок працює у 

сповільненому режимі; графічну інформацію мозок обробляє швидше, тому 

бажаним є зведення текстової інформації до мінімуму, заміна її схемами, 

рисунками, таблицями, моделями, фрагментами фільмів, анімаціями, prin 

scrin тощо); 

− науковість (доказовість, відповідність рисунків фактам, діаграм  

інформації, блоків  логіці побудови); 

− зацікавлення (додавання, без шкоди науковому змісту, до презентації 

анімації, цікавих сюжетів, мультиплікаційних фрагментів, що сприяє 

засвоєнню матеріалу, зацікавленню та міцнішому запам’ятовуванню 

інформації); 

− дизайн та естетичність  (доцільність, естетика кольорових сполучень, 

стилістична єдність, дизайн, оформлення слайдів, музичний супровід) [254, 

290, 386]. 

Використання анімації як засобу візуалізації на уроці географії сприяє 

акцентації уваги учнів на важливих фактах, подіях; зацікавленню змістом 

навчання. Так, у презентації, створеної засобами Microsoft Office PowerPoint 

доцільним є додавання анімації до тексту, рисунків, фігур, таблиць, рисунків 

SmartArt та інших об’єктів із метою створення візуальних ефектів, зокрема 

ефектів входу й виходу, зміни розміру або кольору та навіть руху. Проте у 

PowerPoint не слід плутати анімацію з переходами (анімована зміна слайда на 

наступний), яких можна використати чотири типи: ефекти типу «вхід» 

(поступова поява об’єкта у фокусі, «виліт» з краю слайда та «вискакування» 

на екран), ефекти типу «вихід» (спадання об’єкта за край слайда, зникнення з 

поля зору або «вилітання» зі слайда по спіралі), ефекти на взірець 

«виокремлення» (зменшення або збільшення розміру об’єкта, зміна кольору 

або обертання об’єкта навколо осі), ефекти типу «шляхи переміщення» 

(переміщення об’єкта догори й донизу, ліворуч і праворуч, за траєкторією 

зірки чи кола або за авторською траєкторією переміщення) 385. 
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Будь-який анімаційний ефект можуть використовувати у процесі 

навчання окремо або в поєднанні з іншими комп’ютерними ІКТ як учителі, 

так і учні на уроках географії, із метою унаочнення сприйняття інформації, 

відпрацювання прийомів критичного мислення. Так, у процесі створення 

презентації як засобу навчання доцільним є використання кількох прийомів 

реалізації ефекту анімації, один із яких  прийом типу «накладання», 

сутність якого полягає в тому, що учень, обравши статичну ілюстрацію, 

розбиває її на частини, а потім описує послідовність накладення цих частин 

одна на одну, за допомогою чого реалізується ефект динамічного 

зображення, зокрема малюнків. Динамічні ілюстрації, побудовані за таким 

принципом, доцільно використовувати в тих місцях презентації, де необхідно 

проілюструвати в компактній та образній формі сутність ряду географічних 

об’єктів або фактів, викласти послідовність процесів (наприклад 

логістичних), подій або явищ, які відбуваються (або що відбувалися, 

відбуватимуться) [43]. 

Зокрема, застосування прийому «накладання» буде доцільним у 

процесі вивчення нової теми в курсі «Географія: регіони та країни» (10-й 

клас) [275], наприклад, «Україна в міжнародному просторі». У такий спосіб 

на карту світу послідовно наносять країни і території, дотичні до території 

України, що утворилися в різний історичний період, і поступово дедалі 

віддаленіші територіально. Таким чином, у результаті використання ІКТ, ГІС 

і розвитку зорового сприйняття та пам’яті в учнів складається уявлення про 

послідовність формування сучасної політичної карти світу на основі 

інтеграції знань суміжних навчальних предметів, що є складовою навчання 

географії на профільному рівні в методичній системі навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС. 

Прийоми накладання, у переважній більшості, лежать в основі вправ 

настільних ГІС (QGIS), основним призначенням яких є обробка та аналіз 

просторових даних, підготовка різної картографічної продукції засобами 

пакету з інтерфейсу QGIS, що має гнучку систему розширень (завантаження 
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необхідної інформації з потрібного модулю), завдяки чому можливим є 

побудова географічних карт із растрових і векторних шарів. Типовим для 

такого роду програмного забезпечення є збереження векторних даних у 

вигляді площинного (материк, країна, озеро тощо), лінійного (магістралі 

тощо), крапкового (населені пункти тощо) зображення. Використання різних 

картографічних проекцій з великою кількістю тематичних шарів дозволяє 

створювати географічні карти відповідного масштабу, тематики, змісту з 

поетапним (як на рис 4.4  від 1 до 5) нашаруванням необхідної конфігурації. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.4  Приклад поетапного використання тематичних шарів у процесі 

картографічного моделювання засобами  ГІС 

 

У такий спосіб використання ГІС у навчанні географії на профільному 

рівні сприяє осучасненню змісту та процесу практичного картографування              

(у т.ч. із позначенням логістичних потоків), однак, потребує відповідної 

підготовки вчителів і матеріально-технічного забезпечення ЗЗСО.  

Аналогічно прийому накладання, у побудові географічних карт 

засобами ГІС шляхом 3(2)D-моделювання (простору, об’єкту тощо), можуть 

бути використані прийоми типу «приховування» або «виникнення».  

Разом із тим прийоми типу «приховування» або «виникнення» можуть 

бути використані тоді, коли заповнену текстом таблицю спочатку закрито, а 

потім поступово відкривають різні її поля. Таким чином створюється ілюзія 
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руху непрозорого паперу по таблиці, що відкриває її частинами. Об’єктами 

такого анімаційного ефекту можуть бути схеми, блок-схеми, частини 

лінійного тексту. Зокрема, такі анімаційні прийоми можна використати під 

час вивчення розділів, тем курсу «Географічний простір Землі» (11-й клас) 

[275]: «Глобальна економіка», «Українська держава», «Населення України», 

«Економіка України у міжнародному поділі праці», в яких значну кількість 

інформації подано в таблицях, опорних схемах, а використання елементів 

анімації під час вивчення цих тем дасть змогу поступово відкривати чи, 

навпаки, поступово приховувати географічну інформацію, коли елементи 

руху триматимуть увагу учнів під час вивчення одноманітного 

статистичного, повторюваного навчального матеріалу, що може бути 

використано у процесі побудови чи виконання творчих завдань, а також 

«самоперевірки» або «взаємоперевірки» набутих знань учнями. 

Ще один прийом  типу «рух у просторі»  може бути використаний у 

процесі навчання географії, який дає змогу простежити послідовність дій, 

рух у часі, логістичні потоки, за допомогою пересування на екрані вибраного 

географічного об’єкта заданою траєкторією (ефект мультиплікації). За таких 

умов основу зорового ряду утворюють малюнки, репродукції картин, 

навчальні картини, відеофрагменти. Зокрема, малюнки й відеофрагменти 

забезпечують особливий ефект у поєднанні барвистості й анімації. Такий тип 

анімації чи анімаційного ефекту може бути використаним з метою ілюстрації 

туристичних маршрутів, пам’яток світової культури, історії, архітектури, 

археології, природи та ін. 371. Доповненням йому є геральдичні, 

символічні, музичні блоки інформації, як-от у побудові навчальних 

мультимедійних презентацій з «дзеркальним відображенням» «Країни 

Європи та країни Азії» (рис. 4.5) засобами PowerPoint, LearningApps тощо.  

Отже, використання ЕЗНП, ІКТ, ГІС на уроках географії в старших 

класах школи має свої особливості та закономірності. Так, критично 

оцінюючи інформацію, учні аналізують її на предмет головного та 

другорядного тексту в змісті; вибудовуючи презентацію, логічно добирають 
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інструменти її побудови, використовуючи водночас інші засоби навчання 

(текстові, графічні, об’ємні тощо); порівнюють (екстраполюють на свою 

місцевість), узагальнюють, роблять висновки та умовиводи [55]. 

 

Рисунок 4.5  Приклад використання ГІС і Microsoft Office PowerPoint 2007           

у побудові навчальних мультимедійних презентацій (прийом «дзеркальне 

відображення») «Країни Європи та країни Азії»  
 

Таким чином, формуванню предметної географічної компетентності 

учнів на уроках географії сприяє компетентний підхід учителя до подання 

змісту навчального матеріалу за допомогою демонстраційних програм, до 

об’єктів демонстрації в яких, окрім картин, відеофрагментів, фотографій, 

віднесено й інтерактивні атласи, комп’ютерні лекції, уроки-презентації, 

розроблені за допомогою PowerPoint, які можуть бути використані на уроках 

вивчення нового матеріалу, закріплення навчального матеріалу, корекції й 

контролю, повторення та систематизації, відпрацювання набутих знань на 

практиці тощо. Так, комп’ютерна лекція, розроблена засобами PowerPoint,  

тематична й логічна послідовність інформаційних блоків, об’єктів, що 

демонструються на екрані або на моніторі, у ході якої використовуються 

різні інформаційні, звукові та відеооб’єкти, сприяє швидкому та 

довгостроковому запам’ятовуванню інформації учнями, критичному її 

сприйняттю, у т.ч. із позиції lean-логістики 385. 

У такий спосіб, використання вчителями слайд-фільмів (PowerPoint) 

під час вивчення учнями нового матеріалу на уроках географії в школі 

 



324 
 

 

забезпечує динамічність, унаочнення інформації, підвищує зацікавленість 

учнів предметом вивчення, що, у свою чергу, підсилюється за допомогою            

Е-підручників, мобільних дидактичних матеріалів, НМКс, НМКт для 

вчителів та учнів. За таких умов ефективності процесу навчання географії на 

профільному рівні сприяє використання учасниками навчального процесу 

комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, ІКТ, ГІС, ЕЗНП, ППЗ за 

компетентнісного підходу в організації роботи з ними [25]. 

Зважаючи на попит на ринку праці з практикоорієнтованих професій та 

на реалії сьогодення щодо потреб у фахівцях, котрі мають знання різних 

споріднених тем суміжних навчальних предметів на основі інтеграції знань, у 

реальних життєвих ситуаціях здатні швидко та фахово розв’язувати 

проблеми, виконувати проблемні завдання, актуальним і очевидним є 

осучаснення змісту географічної освіти та спрямування її на формування 

високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним 

уявленням картини світу, розумінням зв’язків явищ і процесів у навколишній 

дійсності та зі сформованою стійкою громадянською позицією, що базується 

на краєзнавчих, життєствердних знаннях, які, передусім, подано в шкільних 

підручниках та роз’яснено вчителями на уроках географії, але здебільшого 

здобуто за допомогою самопошуку, самоконтролю та корекції, із 

використанням ІКТ. 

Використання компетентнісного підходу, добір складових і 

використання НМЗ, де всі складові працюють на мету  підвищення рівня 

організації компетентнісно орієнтованого навчання географії учнів старших 

класів ЗЗСО, мають вагоме значення в процесі якісної організації освітнього 

процесу, оскільки забезпечують опис процесів, висвітлення фактів, 

моделювання явищ, розкриття закономірностей, фіксацію даних, 

проектування змін та багато іншого, що стосується реалізації змісту навчання 

географії на профільному рівні. 

Істотне зростання обсягу наукових знань позначається на обсягах 

інформаційної складової процесу навчання географії на профільному рівні, у 
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свою чергу, потребуючи розвитку й модернізації методів трансляції, у тому 

числі, за допомогою ІКТ та в змісті НМЗ, зокрема в тексті навчальної 

програми, підручника, посібника тощо. 

Отже, сучасні прогресивні тенденції в освіті, зокрема компетентнісний 

підхід, зорієнтовують суб’єктів освітньої діяльності на багатоаспектну 

різнобічну змістову інтеграцію, розроблення та використання нових засобів 

навчання, використання інтегрованих форм роботи, запитань К-спрямування, 

за допомогою ІКТ, ЕЗНП, ППЗ, ГІС, які відображають динамізм нової 

наукової парадигми та педагогічної думки, синтезують багатогранність їх 

внутрішніх зв’язків і взаємозалежностей 385, 386. 

У такий спосіб, використання засобів компетентнісно орієнтованого 

навчання географії у старшій школі сприяє реалізації, окрім функцій 

організації освітнього процесу (навчальна, розвивальна, виховна), ще й 

дидактичної у сукупності її інформаційно-пізнавальної, дослідницької, 

самоосвітньої та методичної – у поєднанні інформаційної, інтегративної, 

корегувальної, відновлювальної, компенсаторної, моделювальної, 

діагностичної, прогностичної тощо, що в цілому спрямовано на організацію 

компетентнісно орієнтованого навчання учнів старших класів в методичній 

системі навчання географії на профільному рівні ЛГЦС. 

Усе викладене вище дає можливість зробити узагальнення про 

доцільність підвищення рівня методичного супроводу процесу навчання на 

профільному рівні та визначити чинники, які впливають на реалізацію 

компетентнісного підходу в навчанні географії й формуванні предметної 

географічної компетентності учнів старших класів, серед яких: 

− НМЗ із географії; 

− підготовленість учителя географії до використання компетентнісного 

підходу та організації навчання географії на профільному рівні; 

− використання географічних інтегрованих, проблемних завдань, 

спрямованих на розвиток критичного мислення учнів; 
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− використання засобів компетентнісно орієнтованого навчання 

географії в старшій школі; 

− побудова освітнього процесу з географії із урахуванням запитів, 

потреб учнів, мобільне внесення вчителями коректив, доповнень у навчальні 

плани, програми, зміст навчання тощо; 

− мотивація навчальної діяльності учнів та практичне спрямування 

творчих завдань із географії; 

− структурування змісту навчального предмета географії; 

− запровадження додаткових елективних тематичних курсів; 

− використання компетентнісно орієнтованих завдань; 

− конструювання змісту науково-методичного знання щодо вивчення 

просторово-часових закономірностей в географії; 

− педагогічне моделювання НМЗ змісту навчання географії на 

профільному рівні; 

− моделювання діяльності суб’єктів процесу навчання на профільному 

рівні з урахуванням специфіки трисуб’єктної взаємодії;  

− застосування ІКТ, що, у свою чергу, висуває певні вимоги до 

сучасного вчителя у контексті реалізації компетентнісного підходу в процесі 

навчання географії в школі, як-от: постійний саморозвиток, підвищення 

власного фахового рівня, творчий та компетентнісний підхід до самоосвіти, 

мобільність, здатність до педагогічного проектування, моделювання та 

конструювання географоцентричного змісту навчання тощо. 

Водночас у процесі дослідження ми переконалися в наявності низки 

проблем, які не дають змоги цей процес зробити систематичним, 

ефективним, зокрема: неоднакове матеріально-технічне забезпечення ЗЗСО, 

відсутність швидкісного Інтернету в окремих сільських населених пунктах, 

різне програмне забезпечення, застарілість або брак тематичної географічної 

україномовної медіатеки, небажання окремих учителів географії 

використовувати ІКТ або необізнаність щодо засобів презентації, специфіки 

Е-збірників, ГІС, можливостей використання хотлисту, мультимедіа 
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скрепбуку, майндмеппінг-софту, QR-кодування, освітніх інтернет-сервісів              

в організації процесу навчання; ППЗ  методичній роботі з географії тощо. 

Отже, усе констатоване дає можливість зробити умовивід, що 

ефективну реалізацію компетентнісного підходу в процесі навчання географії 

учнів старших класів на профільному рівні ускладнюють такі чинники: 

− поверхова обізнаність самих учителів географії зі специфікою 

навчання учнів на профільному рівні; 

− нераціональний розподіл годин варіативної складової навчальних 

планів на вивчення географії в ЗЗСО; 

− кількісна обмеженість наявного в ЗЗСО та в самого вчителя НМЗ з 

географії, засобів навчання, спрямованих на організацію освітнього процесу 

на профільному рівні; 

− необізнаність учителів щодо основних програмових вимог до 

очікуваних результатів навчальної діяльності учнів на уроках географії 

профільного рівня; 

− відсутність пропедевтичного профільного навчання географії; 

− неврахування педагогами у процесі організації навчання на 

профільному рівні на етапі мотивації, специфіки діалектико-

матеріалістичного світогляду школярів тощо. 

Одним із напрямів підвищення ефективності процесу навчання 

географії, на нашу думку, є поєднання процесів використання ІКТ і 

впровадження моделі «К-взаємодії» суб’єктів освітньої діяльності (див. 

рис. 3.3), яка передбачає використання колективних форм роботи, 

наступність і неперервність процесу формування компетентної особистості 

[405]. Таким чином, організована за такою моделлю в методичній системі 

навчання географії на профільному рівні ЛГЦС, колективна робота суб’єктів 

на уроці географії оптимізується за умов: людино- та географоцентризму, 

дотримання принципів системності, систематичності, альтернативності, 

неперервності, наочності, доступності, наступності, науковості; свідомості й 

активності учнів у навчанні; зв’язку навчання з життям, які спрямовані на 
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послідовне поглиблення знань школярів з географії, набуття умінь роботи з 

різними засобами навчання під час вивчення географії на профільному рівні. 

З огляду на зазначене, вагомим чинником реалізації компетентнісного 

підходу в процесі навчання географії учнів старших класів на профільному 

рівні є бажання та здатність учителів добирати доцільні засоби навчання та 

адаптувати навчальний матеріал до життєвих потреб учнів, зробивши його 

практикоорієнтованим, особистісно значущим. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що проблема 

підготовки  вчителів до  процесу створення та використання засобів навчання 

географії має міждисциплінарний характер, а її вирішення на часі є актуальне 

і пов’язане з: 

− підготовкою майбутніх учителів до професійної діяльності взагалі та 

до навчання географії учнів старших класів на профільному рівні в НУШ 

зокрема; 

− мотиваційною спрямованістю вчителя щодо постійного підвищення 

якості власних знань; 

− використанням інтегрованого підходу до конструювання змісту 

навчання географії в старшій школі на профільному рівні та на етапі 

пропедевтики профілізації в основній (базовій) школі; 

− самостійним відпрацюванням фахових педагогічних умінь і набуття 

нових протягом життя та у відповідь на виклики часу; 

− формуванням геоінформаційної грамотності та культури у 

навчальній та позанавчальній діяльності, засобами формальної, 

неформальної та інформальної освіти; 

− профорієнтаційною спрямованістю компетентнісно орієнтованого 

навчання географії в старшій школі; 

− організацією ефективного процесу підвищення кваліфікації учителів, 

внутрішньошкільної методичної роботи (уміння вчитися впродовж життя); 

− психологічним супроводом педагогічної діяльності (психологічне 

налаштування: учителя – на результат, віру у власні сили; адміністрації 
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закладу освіти – на підтримку творчості, мотивацію та заохочення до цієї 

діяльності вчителів) тощо. 

У такий спосіб актуалізується питання виявлення тенденцій 

удосконалення професійної підготовки учителів географії у системі 

післядипломної педагогічної освіти у контексті імплементації 

концептуальних засад НУШ у практику роботи ЗЗСО та методичного 

обгрунтування системи засобів навчання географії на профільному рівні у 

старшій школі. 

 

4.3.  Тенденції удосконалення професійної підготовки вчителів 

географії у системі післядипломної педагогічної освіти 
 

Соціальний прогрес, динамічні зміни в суспільстві зумовлюють 

необхідність постійної роботи над собою кожної людини. Особливо 

актуальним є це питання для педагога як фахівця, фасилітатора змін, 

транслятора нових ідей, мобільного консультанта учнів, коуча, у контексті 

вимог НУШ та формування такої компетентності, як уміння вчитися 

впродовж життя [6]. 

Набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки 

в межах спеціальності, систематичне оновлення й поглиблення професійних 

знань, умінь і навичок за спеціальністю, професією; підвищення 

інтелектуального та культурного рівня з метою підвищення якості надання 

освітніх послуг, покращання результативності процесу навчання географії, –  

усе це має спонукати вчителів до творчості, що базується на інтеграції 

процесів фахової і методичної підготовки педагогів 390. 

Проблеми підвищення кваліфікації спеціалістів на сучасному етапі 

розвитку суспільства визначаються як пріоритетні, безпосередньо пов’язані з 

економічним і культурним розвитком, соціальною стабільністю. Надання 

державою кожній людині протягом усього життя реальних можливостей для 

підвищення її професійного рівня, приведення його у відповідність до вимог, 

які доволі швидко змінюються, освоєння в разі потреби нових 
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спеціальностей, технологій, підходів  важлива складова якісної освіти й 

гарант демократизації суспільства [58]. 

Створення сприятливого методичного середовища для фахового 

зростання вчителів географії у післядипломний період, особливо у контексті 

нових сертифікаційних вимог та профілізації старшої школи, набуває 

важливого значення для подальшого якісного розвитку закладів освіти, що 

пояснюється не лише фактом розвитку самої системи освіти, а й тими 

змінами, які відбуваються у державі в цілому. 

Закономірною сьогодні є організація такої системи андрагогічної 

взаємодії, яка би, директивно послуговуючись загальними освітянськими 

парадигмами, оприлюднюючи реалізовувала меседжі, спрямовані на 

розвиток творчої особистості у процесі навчання змісту шкільних предметів, 

зокрема географії на профільному рівні у старших класах ЗЗСО 391. 

На важливості постійного фахового зростання педагога у своїх працях 

наголошували ще Ш. Амонашвілі [5], А. Дістервег [93], А. Макаренко [189], 

В. Сухомлинський [340], К. Ушинський [448]. 

Питання організації методичної роботи педагогів, принципів її 

побудови у контексті особливостей андрагогічної взаємодії на сучасному 

етапі розглядали: В. Дивак [91], І. Душина [96], О. Жемеров [319], 

І. Жерносек [103], І. Зязюн [115], В. Ковальчук [138], М. Криловець 164, 

І. Левицький [319], В. Сагуйченко [313], В. Свіч [319], І. Сотниченко [331], 

О. Тімець [350], В. Фрицюк [458] та ін. [339, 385, 386, 420, 425, 427, 428, 432, 

439, 441, 442]. 

Очевидним є те, що до професійних обов’язків кожного вчителя 

належать: постійне вдосконалення змісту, форм, методів роботи; 

цілеспрямованість – у чіткому визначенні напрямів діяльності з вироблення 

активної професійної позиції; безперервна самоосвіта.  

Вкрай актуальними є ці завдання на теперішньому етапі реформування 

освіти та побудови процесу навчання географії в старшій школі на 

профільному рівні [142]. І якщо вибір можливого напряму профілізації –
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 один із варіантів функціонування старшої школи, то, за концептуальними 

засадами побудови НУШ, профілізація – неодмінна складова її організаційної 

структури, що, у свою чергу, передбачає здатність усіх учителів базової, 

профільної школи навчати учнів на профільному рівні [145]. 

Забезпечити постійну поінформованість, набуття учнями не лише 

знань, умінь і навичок з географії, а й відповідних уявлень, ставлень, досвіду, 

компетентностей у змозі лише вчитель географії високого рівня 

професіоналізму, котрий постійно працює над підвищенням власного 

інтелектуального рівня в мінливих умовах сьогодення. 

Педагогічні умови реалізації загальної середньої освіти на сучасному 

етапі розвитку суспільства вимагають від учителя географії поглибленої 

методичної підготовки та самоосвіти, зокрема щодо розроблення та 

використання НМЗ процесу навчання географії на профільному рівні, з 

урахуванням принципів: відкритості, колегіальності, доступності, зв’язку 

теорії з практикою, наступності, неперервності, науковості, ускладнення 

змісту, демократизму, соціальної рівноваги, комплексності, системності, 

систематичності, мобільності, гнучкості, варіативності, трансформаційності, 

диференціації, індивідуалізації, діагностико-прогностичної реалізованості. 

З огляду на зазначене, одним із завдань нині є підготовка (мотиваційна, 

організаційно-методична, психологічна, кваліфікаційно-педагогічна) 

учителів до реалізації якісного навчання учнів на профільному рівні, що в 

комплексі спрямовано на задоволення освітніх потреб, створення умов для 

компетентнісно орієнтованого навчання учнів 10–11-х класів. 

З метою якісної організації процесу навчання географії на профільному 

рівні в ЗЗСО доцільним є добір таких складових побудови методичного 

середовища, усі складові якого були би спрямовані: на підвищення рівня 

професійної грамотності вчителів; організацію процесу навчання та 

самонавчання педагогів за напрямом профілізації; забезпечення їхньої 

здатності своєчасно ефективно організувати навчання учнів 10–11-х класів на 
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профільному рівні відповідно до індивідуальних освітніх запитів та з НМЗ, 

до розроблення якого долучаються самі вчителі. 

Таким чином, методичну роботу ми розглядаємо як цілісну систему дій 

та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної 

майстерності кожного вчителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного 

колективу ЗЗСО, досягнення позитивних результатів організації освітнього 

процесу загалом та навчання географії на профільному рівні зокрема [367]. 

Метою методичної роботи в ЗЗСО є підвищення професійної 

компетентності та методичної майстерності вчителів географії, що, у свою 

чергу, спонукає кожного з них до роботи над удосконаленням власного 

фахового рівня; сприяє взаємному «озброєнню» членів педагогічного 

колективу творчими знахідками; дає можливість молодому вчителю географії 

вчитися педагогічній майстерності у більш досвідчених колег; забезпечує 

підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до 

творчого пошуку, реалізації компетентнісного підходу в навчанні з метою 

створення сприятливого середовища життєтворчості в закладі освіти [391]. 

Із метою визначення рівня готовності педагогів навчати географії на 

профільному рівні нами було проведено анкетування вчителів географії, 

більшість з яких – спеціалісти першої та вищої кваліфікаційної категорії 

(78 %) зі стажем педагогічної роботи понад 10 років, за результатами якого 

констатовано: рівень своєї готовності з реалізації компетентнісного підходу 

до навчання географії на профільному рівні 51 % учителів вважають 

високим, 40 % – достатнім, 5 % – середнім [393]. 

Питання вивчення проблем підготовки вчителів до впровадження 

компетентнісного підходу в навчання географії учнів 10–11-х класів на 

профільному рівні є одним із важливих завдань методичної роботи в ЗЗСО. 

Однак, як засвідчили результати нашого дослідження та відповіді вчителів-

респондентів, задіяних в опитуванні, анкетуванні, лише у 65 % закладів 

освіти, в яких вони працюють, відбувається діагностика інформаційних 

потреб педагогів із зазначеного питання. Серед проблем, які виникають під 
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час навчання географії, заступники директорів ЗЗСО назвали (за низхідною): 

матеріально-технічне забезпечення, брак мотивації та зацікавленості 

вчителів, забезпеченість електронними засобами навчального призначення 

(про систематичне використання ЕЗНП у процесі навчання учнів не 

повідомив жоден із опитаних учителів). 

Важливим чинником реалізації процесу навчання географії на 

профільному рівні є використання учителями інноваційних, інтерактивних, 

ІКТ, геоінформаційних технологій з метою формування предметної 

(географічної) компетентності учнів. Так, за даними самооцінки вчителів, у 

переліку освітніх технологій, які вони застосовують у процесі навчання 

географії учнів старшої школи, домінують такі: проблемного навчання 

(99 %), диференційованого (68 %), особистісно орієнтованого (58 %) 

навчання, розвитку критичного мислення (56 %), ІКТ (53 %),                        

проектна (48 %) 393. 

З метою реалізації компетентнісного підходу в навчанні географії, як 

зазначили вчителі-респонденти, вони найчастіше використовують: форми 

роботи – групові (92 %), індивідуальні (56 %); форми організації навчально-

пізнавальної діяльності – дискусії (43 %), ділові ігри (14 %); форми контролю 

знань – тести (87 %), ситуативні вправи (42 %), інтегровані завдання (35 %). 

Діяльнісний підхід із метою розвитку пізнавальної мотивації учнів у 

процесі навчання географії обрали 29 % респондентів, що свідчить про 

низький рівень творчості та здатності до конструювання з географії учителів-

респондентів. 

Серед форм позаурочної роботи з географії за напрямом пропедевтики 

профілізації, які використовують учителі в закладах освіти, заступники 

директорів та вчителі географії (у сукупності) назвали: географічні олімпіади 

й турніри (100 %), конкурси (80 %), предметні гуртки (9 %), спецкурси (5 %), 

факультативи (5 %). 

За даними проведеного опитування, повністю забезпечені методичними 

матеріалами з питань реалізації компетентнісного підходу до навчання 
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географії на профільному рівні – 24 % досліджуваних закладів освіти, 

частково забезпечені – 64 %, на відсутність відповідних матеріалів указали у 

12 % закладів. 

З метою поглиблення знань із питань реалізації змісту й організації 

процесу навчання географії взагалі та на профільному рівні зокрема, як 

зазначили у процесі опитування учителі-респонденти, зазвичай у закладах 

освіти використовуються такі форми методичної роботи: засідання 

методичних об’єднань; майстер-класи, тренінги; робота творчих груп 

учителів, школи молодого вчителя; групові та індивідуальні консультації; 

інтернет-конференції (таблиця 4.6) [207, 208, 386, 393]. 

 

Таблиця 4.6  Домінантні форми методичної роботи вчителів у ЗЗСО                               

за напрямом поглиблення знань із реалізації компетентнісного підходу                                  

в навчанні географії на профільному рівні 
 

 

№ 

з/п 
Форми методичної роботи 

Кількість відповідей 

(%) 

1 Засідання методичних об’єднань 100 

2 Майстер-класи, тренінги 49 

3 Робота творчих груп учителів 45 

4 
Групові та індивідуальні консультації                 

для педагогічних працівників 
38 

5 Школи молодого вчителя 24 

6 Школи педагогічної майстерності 18 

7 Інтернет – конференції 14 

 

Аналіз відповідей учителів-респондентів засвідчує, що темами засідань 

методичних об’єднань учителів географії ЗЗСО, переважно є: ознайомлення з 

літературою з питань навчання географії (86 %), форми роботи на уроці 

компетентнісно орієнтованого спрямування (65 %), технології, методи, 

прийоми формування географічної компетентності (64 %), умови навчання 

географії на профільному рівні здобувачів освіти (2 %). 
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На підставі зазначеного вище можна зробити умовивід, що педагоги 

усвідомлюють сенс і цілі освітньої діяльності в контексті актуальних 

проблем сучасної школи, але не кожен учитель здатен постійно підвищувати 

рівень власної професійної компетентності взагалі та щодо навчання учнів на 

профільному рівні зокрема, упевнено опановувати інновації, упроваджуючи 

їх в освітній процес, мобільно реагуючи на нововведення та виклики, 

продукуючи складові НМЗ у моделюванні діяльності суб’єктів процесу 

навчання географії на профільному рівні, ініціюючи інноваційні форми 

роботи з використанням ІКТ та заходи із самоосвіти. 

Як засвідчує практика, навчанню вчителів географії протягом усього 

життя сприяє комплекс методичних заходів, спрямованих на організацію 

ефективної системи методичної роботи, розвиток творчої індивідуальності 

педагогічних і керівних кадрів у закладах вищої [36, 37, 154], післядипломної 

[237, 313] освіти та в процесі неформальної, інформальної [331] освіти –           

life-long learning education. 

З метою створення умов для саморозвитку, компетентнісно 

орієнтованого навчання, творчого пошуку педагогів та організації 

відповідної методичної роботи з використанням методичних підходів щодо 

навчання географії на профільному рівні, доцільним, на нашу думку, є 

впровадження, у системі післядипломної педагогічної освіти, розробленої 

нами організаційно-функціональної моделі (рис. 4.6) та результативно 

апробованої протягом 2007–2019 рр. на базі методичних структур і закладів 

освіти [421, 432]. 

Відповідно до запропонованої нами організаційно-функціональної 

моделі діяльності методичної служби, методичну роботу вчителів географії 

закладів освіти в атестаційний та міжатестаційний періоди, доцільно 

спрямувати (по-вертикалі, горизонталі, наскрізно) за напрямами: 

 навчально-методичний (навчання вчителів географії в атестаційний 

та міжатестаційний періоди; популяризація передового педагогічного досвіду 

й інновацій в освіті загалом та з географії зокрема); 
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 Рисунок 4.6  Організаційно-функціональна модель діяльності методичної 

       служби обласного рівня 

 

 науково-дослідний (проведення досліджень у галузях: методології, 

змісту, теорії управління освітою; організація науково-дослідної роботи з 

метою організації навчання географії на профільному рівні; супровід процесу 

атестації учителів географії); 

 моделювальний (апробація освітніх інновацій у галузі методики та 

фаху, моделювання навчання географії на профільному рівні у НУШ); 
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 організаційно-координаційний (організація та проведення науково-

практичних, навчально-методичних, інформаційно-масових заходів для 

вчителів географії з метою популяризації, упровадження, розроблення НМЗ 

навчання географії на профільному рівні; робота з інтелектуально 

обдарованими учнями; організація представницьких і масових заходів 

географічного спрямування); 

 планувально-контролювальний (планування та організація форм 

роботи, відповідно до потреб керівників предметних методичних об’єднань, 

учителів закладів освіти (міст, районів, об’єднаних територіальних громад), 

відстеження результатів навчання); 

 інформаційно-аналітичний (збір, аналіз, систематизація, обробка, 

узагальнення інформації; розробка презентацій, Е-збірників; надання 

інформаційних послуг щодо навчання географії на профільному рівні); 

 випереджально-прогностичний  (навчання,  консультування  (у  тому 

числі мобільне) педагогічних працівників із питань навчання географії  

взагалі та на профільному рівні зокрема); 

 редакційно-видавничий (редагування, розроблення НМКс (РНГКс), 

посібників, рекомендацій щодо навчання географії на профільному рівні); 

 діагностично-моніторингово-маркетинговий (моніторингові 

дослідження з питань організації навчання географії на профільному рівні); 

 відновлювально-компенсаторно-трансформаційний (інформування, 

оновлення знань, трансформація наукових ідей у практику роботи вчителів 

географії); 

 коригувальний (координація методичної роботи педагогів в 

атестаційний та міжатестаційний періоди вчителів географії за напрямом 

організації процесу навчання географії на профільному рівні) 390, 391, 419, 

420. 

Розроблена й апробована організаційно-функціональна модель 

діяльності методичної служби передбачає спільну взаємодію педагогів 

(керівників, учителів) і орієнтована на виконання таких функцій: 
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 планування (визначення системи заходів, що забезпечують 

досягнення найкращих результатів навчання географії на профільному рівні); 

 прогностичності (визначення знань, умінь, навичок, установок, 

компетентностей, необхідних учителям географії в майбутньому); 

 діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем 

компетентності вчителів географії, що втілюється в узагальненому результаті 

їхньої праці та вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти 

в умовах реформування української школи); 

 організації (удосконалення змісту, структури методичної роботи 

вчителів географії); 

 моделювання (формування моделі К-взаємодії учасників освітнього 

процесу з географії; упровадження результатів передового педагогічного 

досвіду, їх експериментальна перевірка); 

 інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, 

методики, дидактики, фаху, засобами навчання географії тощо); 

 відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення 

ЗВО); 

 контролю (оцінювання відповідності наслідків методичної роботи з 

географії стратегічним завданням, зокрема навчання на профільному рівні, у 

контексті вимог НУШ, нормативним вимогам); 

 коригування (виправлення в діяльності вчителя географії недоліків, 

некоректностей, пов’язаних із використанням методик, які не узгоджуються з 

умовами навчання); 

 пропаганди (інформування вчителів щодо впровадження в практику 

роботи досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду за напрямом 

навчання географії на профільному рівні) тощо 386. 

За раціонального вибору вчителем географії форм підвищення 

власного професійного зростання за напрямом організації процесу навчання 

на профільному рівні, зокрема щодо розроблення та використання НМЗ з 

географії,  ефективним  є  реалізація  мети  методичної  роботи,  її  завдань  та 
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змісту, що полягає у: 

 поглибленні філософсько-педагогічних знань, які спрямовані на 

розвиток освіти; 

 вивченні педагогічної теорії та методики навчання й виховання, 

психології, етики, естетики; 

 поглибленні науково-теоретичної підготовки з предмета й методики 

навчання географії з урахуванням вимог профілізації; 

 вивченні діалектики та принципів розвитку ЗЗСО; 

 вивченні теорії, досягнень науки з питань навчання географії на 

профільному рівні; 

 оволодінні сучасними науковими методами пізнання, методами 

навчання; 

 вивченні, розробленні, використанні НМЗ з географії; 

 опануванні методики навчання географії на профільному рівні; 

 випереджальному розгляді питань методики вивчення складних для 

розуміння учнями розділів навчальних програм із географії; 

 оволодінні прийомами розроблення авторського навчального 

контенту, засобів навчання географії; 

 застосуванні наявних посібників, технічних засобів навчального 

призначення, ЕЗНП, ППЗ, ГІС, Е-збірників, дидактичних матеріалів у 

навчанні географії на профільному рівні; 

 опануванні процедури структурування, конструювання змісту 

навчання та педагогічного моделювання НМЗ навчання географії на 

профільному рівні; 

 освоєнні та практичному застосуванні теоретичних положень 

психології, педагогіки, загальної дидактики, методики та принципів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності з географії учнів старших 

класів, у процесі навчання на профільному рівні, формуванні в них наукового 

світогляду, предметної географічної компетентності 390, 419. 
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З огляду на це, завданнями методичної роботи вчителів географії, що 

навчають на профільному рівні учнів ЗЗСО, є: 

 визначення концептуальних ідей профільного навчання в НУШ 

[144]; 

 розроблення НМЗ змісту навчання географії на профільному рівні в 

базовій, профільній школі та упровадження відповідних НМКс, НМКт і їх 

складових [40, 75, 99, 190, 240, 241, 333, 358]; 

 розроблення та впровадження в навчальний процес з географії нових 

курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, елективних курсів [66, 160, 

178, 273]; 

 організація та проведення методичних заходів, супроводу фахового 

зростання вчителів географії за напрямом навчання учнів на профільному 

рівні [131, 214, 426]; 

 забезпечення методичного супроводу роботи вчителів з 

обдарованими дітьми у процесі навчання географії на профільному рівні 

[197, 346, 409, 445]; 

 реалізація методичного та психологічного супроводу організації 

процесу навчання географії [39, 63, 96, 116, 205, 351]; 

 розроблення інструментарію для проведення аналізу, моніторингу 

якості навчання географії на профільному рівні в закладі освіти, провадження 

аналітико-прогностичної діяльності за результатами моніторингових 

досліджень на рівні ЗЗСО [207, 208, 392, 393]; 

 розроблення змісту тренінгових занять, тестових вправ, 

мотиваційних завдань, необхідних для набуття практичних навичок із 

географії, у контексті поетапного впровадження ідей НУШ [1, 46, 295, 403]; 

 забезпечення інтеграції процесу навчання, науки та практики; змісту 

навчальних предметів [21, 227, 255, 302, 383, 413, 432] тощо.  

За таких умов основними тенденціями вдосконалення професійної 

підготовки вчителів географії у системі післядипломної педагогічної освіти є: 

 особиста  зацікавленість  та безпосередня участь учителів географії у 
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підвищенні результативності процесу навчання географії, відповідно до 

вимог НУШ, державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів, 

планів, програм, розкладу занять тощо (використання творчого підходу); 

 організація процесу безперервного удосконалення фахової 

майстерності та підвищення професійної компетентності вчителів географії з 

використанням різних форм (навчання протягом життя – life-long learning 

education); 

 трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів 

географії ЗЗСО, зокрема в процес навчання географії на профільному рівні 

(прагматична спрямованість навчання); 

 проведення досліджень у галузі впровадження методик і технологій 

навчання географії, удосконалення форм і методів навчання географії на 

профільному рівні (моделювання процесу навчання); 

 проведення інформаційно-пошукової роботи; створення комплексів, 

комплектів, каталогів, картотек; розроблення рекомендацій, інформаційних 

банків з географії (конструювання змісту навчання); 

 упровадження розробленого НМЗ з використанням методичних 

підходів до навчання географії учнів старших класів школи на профільному 

рівні в практику роботи ЗЗСО (дидактико-методичне забезпечення); 

 упровадження в практику педагогічної діяльності результатів 

науково-педагогічних досліджень із питань навчання географії на 

профільному рівні (науковий підхід); 

 методичний супровід (вивчення, коригування, розроблення 

рекомендацій) навчання географії на профільному рівні, відповідно до 

державних стандартів у галузі освіти (методичне обґрунтування); 

 виявлення проблем, пов’язаних із організацією процесу навчання 

географії на профільному рівні в ЗЗСО, вжиття заходів, спрямованих на їх 

усунення (проектування діяльності); 

 організація й проведення педагогічної практики, методичних 

практикумів,   майстер-класів    із   методики   навчання   географії   в   школі 
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(організаційно-методичний супровід) 386, 391, 420. 

Як наслідок,  із метою якісної організації процесу навчання географії 

у ЗЗСО на сучасному етапі доцільним є добір таких складових побудови 

методичного супроводу, усі складові якого були би спрямовані на: 

 підвищення рівня професійної грамотності вчителів географії; 

 організацію процесу навчання географії на профільному рівні учнів 

1011-х класів та самонавчання педагогів за напрямом профілізації; 

 забезпечення керівниками ЗЗСО здатності вчителів географії 

своєчасно ефективно організувати навчання учнів старшої школи на 

профільному рівні, відповідно до індивідуальних освітніх запитів та з 

наявним навчально-методичним і матеріально-технічним забезпеченням, до 

розроблення якого долучаються самі вчителі. 

Як засвідчує практика, упровадження модульного принципу та 

індивідуалізовано-диференційованого навчання, електронних варіантів 

конспектів, електронних версій НМЗ з географії, комплектів наочних засобів 

та використання мультимедійних технологій, освітніх інтернет-сервісів, ППЗ, 

робить процес самонавчання зручним для педагогів та осучасненим [95, 123, 

158, 169, 170, 171, 212, 346, 486]. 

З метою організації ефективної системи методичної роботи з 

учителями географії, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності 

педагогів, забезпечення комплексного методичного підходу до навчання 

географії на профільному рівні учнів старших класів, методичну діяльність 

доцільно, на нашу думку, організаційно об’єднати в блоки: інформаційно-

просвітницький, експериментально-дослідний, організаційно-методичний, 

експертно-діагностичний, корекційно-описовий та за напрямами (визначення 

концептуальних засад власного підвищення кваліфікації за допомогою 

кредитно-модульної та дистанційних форм навчання; участі в науково-

методичних заходах; ведення аналітико-прогностичної діяльності за 

результатами якості освіти на рівні закладу освіти; побудови процесу 

самоосвіти згідно з індивідуально-професійними запитами тощо), надавши 
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вчителям можливість самостійно обирати форму підвищення кваліфікації та 

тематику курсів за вибором, зокрема в рамках пропонованих НТП курсів 

підвищення кваліфікації 386. 

У такий спосіб, із метою задоволення освітніх потреб учителів 

географії, нами, на підставі типових програм підвищення кваліфікації 

педагогів, розроблені варіанти НТП очно-дистанційної форм навчання та 

проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації, спрямовані на 

організацію процесу навчання географії, відповідно до сучасних вимог і в 

контексті освітньої парадигми, концепції НУШ, профілізації освіти.                     

Так, метою освітньої програми з географії для вчителів (Додаток Е) є 

підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності, 

підготовка: 

 кваліфікованого працівника (особистості, що набуває освітніх та 

професійних компетентностей залежно від власних інтересів, запитів 

роботодавців, потреб економіки; компетентна, конкурентоспроможна та 

мобільна на ринку праці особа);  

 цілісної особистості (всебічно розвиненої особистості, здатної до 

вибору власної освітньої траєкторії, побудови професійної та особистої 

кар’єри, навчання впродовж життя);  

 відповідального громадянина (особистості з морально-етичними 

принципами, здатної приймати виважені рішення, ініціативної, 

соціалізованої, комунікативної, толерантної, громадянина з активною 

життєвою позицією) . 

Завдання освітньої програми підвищення кваліфікації полягає в 

забезпеченні індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного 

самовдосконалення вчителів географії, економіки, природознавства та тих, 

що навчають змісту предмета «Рідний край», на основі набутого 

професійного й життєвого досвіду, відповідно до індивідуально-особистих 

інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективної побудови 

навчального процесу в контексті вимог до НУШ та профілей базових 
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компетентностей педагогічних працівників (містять основні індивідуально-

особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного 

досягнення стратегічної мети та завдань реформування освіти), це зокрема:  

 професійно-педагогічна компетентність (обізнаність із  новітніми 

науково обґрунтованими відомостями з географії, педагогіки, психології, 

методики, інноватики для створення навчального середовища, що сприяє 

цілісному індивідуально-особистісному становленню школярів; здатність до 

продуктивної професійної діяльності на засадах розвиненої педагогічної 

рефлексії відповідно до ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної 

етики та викликів НУШ); 

 соціально-громадянська компетентність (розуміння сутності 

громадянського суспільства; володіння знаннями про права і свободи 

людини; усвідомлення глобальних (у т.ч. екологічних) проблем людства, 

можливостей власної участі в їх розв’язанні; усвідомлення громадянського 

обов’язку та почуття власної гідності; уміння визначати проблемні питання у 

соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини й віднаходити 

шляхи їх розв’язання; навички ефективної та конструктивної участі в 

цивілізаційному суспільному розвитку; здатність до К-взаємодії, ефективної 

командної роботи; уміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, 

досягаючи компромісів); 

 загальнокультурна компетентність (культурне самопозиціювання; 

здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки з 

метою раціонального їх використання на уроках географії; самостійно 

продукувати ідеї щодо логістики мистецтва в географії; усвідомлення власної 

національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до 

розмаїття культурного вираження інших); 

 мовно-комунікативна компетентність (володіння знаннями про 

норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації К-взаємодії, 

колективної та індивідуальної роботи учнів на уроках географії; уміння 

вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми 
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розмірковувань та аргументації; розвиненість культури професійного 

спілкування; здатність досягати педагогічних результатів засобами 

продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і 

невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних 

ситуацій); 

 психологічно-фасилітативна компетентність (усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного, морального здоров’я особистості; 

здатність сприяти творчому становленню учнів на уроках географії, їхній 

індивідуалізації); 

 підприємницька компетентність (уміння генерувати нові ідеї й 

ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного 

соціального статусу та добробуту, так і розвитку ключових, 

загальнопредметних, предметної географічної компетентностей учнів у 

процесі навчання географії взагалі й на профільному рівні зокрема); 

 інформаційно-цифрова компетентність (здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, послуговуватися інформаційно-цифровими 

технологіями, ІКТ; вільно володіти навичками роботи з інтернет-ресурсами, 

освітніми інтернет-сервісами, ГІС; отримувати та обробляти інформацію, 

оперуючи нею відповідно до вимог сучасного високотехнологічного 

інформаційного суспільства, власних потреб і потреб учнів, використовувати 

її на уроці географії з метою формування геоінформаційної компетентності 

учнів) 386, 390. 

У цілому пропоновані НТП з географії (див. Додаток Е) розроблено 

відповідно до наказу МОН України від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження 

Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів післядипломної освіти», сформовано за 

модульною структурою та доповнено переліком очікуваних результатів 

навчання 377, що охоплюють:  

 знання і розуміння класифікації компетентностей, сутності 

ключових, загальнопредметних та предметної географічної компетентностей; 
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  знання основних вимог концепції «Нова українська школа» 144; 

 розуміння потенціалу предмета географії у формуванні ключових, 

загальнопредметних, предметної географічної компетентностей;  

 орієнтування у доборі технологій (у тому числі ІКТ), форм, методів, 

прийомів, спрямованих на формування предметної географічної 

компетентності учнів у контексті вимог НУШ; 

 усвідомлення особливостей процесу навчання географії учнів взагалі 

та на профільному рівні зокрема;  

 знання основних аспектів реалізації компетентнісно орієнтованого  

навчання географії;  

 розуміння значення ціннісно-мотиваційної спрямованості навчання 

профорієнтаційного спрямування; 

 розуміння способів реалізації інтегрованого підходу в навчанні 

географії; 

 формування уміння організовувати педагогічну діяльність на уроках 

географії та в процесі навчання на профільному рівні на компетентнісних 

засадах (прогнозування, проектування, моделювання, конструювання, 

структурування, диференціювання, діагностування, оцінювання                     

тощо);  

 формування уміння конструювати та реалізувати уроки географії з 

використанням сучасних методів, форм, технологій, засобів навчання, 

спрямованих на формування компетентностей учнів 386. 

У відповідь на виклики сучасності, нами розроблено НТП із курсу              

«К-взаємодія учасників освітнього процесу» (форма навчання очна (курс за 

вибором, 30 год.) та побудовано за модульним принципом (навчальний 

матеріал поєднано в модулі, як логічно завершені одиниці навчальної 

інформації), у розрізі двох компоненів: очного (настановне та практичні 

заняття, тренінги, міні-конференції, семінари, представлення результатів 

роботи у формі ділової гри та ін.), який триває 24 год. та самостійної роботи 
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слухачів (підготовка публікації, презентації, виконання індивідуального 

завдання тощо)  6 год. (таблиця 4.7) 386. 

 

Таблиця 4.7  НТП з курсу «К-взаємодія учасників освітнього процесу» 
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І Фаховий модуль 

1.1 Інваріантна складова 26 20        6 6 

1.1.1 
Організаційно-функціональна 

модель «К-взаємодії» 
4 4  2  2      

1.1.2 
Компетентнісний підхід в освіті – 

шлях до успіху в житті 
6 4   2  2   2 2 

1.1.3 Компетенції @ компетентності 2 2  2        

1.1.4 
Компетентнісний підхід у 

навчанні географії в школі 
2 2       2   

1.1.5 

Формування ключових 

компетентностей в учнів на уроці 

географії 

2 2      2    

1.1.6 

Формування загальнопредметних 

компетентностей в учнів на уроці 

географії 

2 2    2      

1.1.7 

Формування предметної 

географічної компетентності в 

учнів  

4 2    2    2 2 

1.1.8 

Компетентнісно орієнтоване 

навчання географії на 

профільному рівні 

4 2    2    2 2 

Разом 26 20  4 2 8 2 2 2 6 6 

ІІ Організаційно-підсумковий модуль 

2.1 Настановне заняття 2 2 2         

2.2 
Представлення результатів 

роботи  
2 2     2     

Разом 4 4 2    2     

Усього 30 24 2 4 2 8 4 2 2 6 6 

 

Окрім того, нами розроблено та апробовано НТП з курсу «Природничо-

географічна освіта в контексті вимог до НУШ» (форма навчання: очна (курси 
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за вибором), 30 год.), який побудовано аналогічно: за модульним принципом 

(фаховий, організаційно-підсумковий модулі), у розрізі двох компоненів: 

очний (настановне заняття, тренінги, представлення результатів роботи у 

формі ділової гри тощо), тривалістю 24 год. та самостійної роботи слухачів 

(підготовка публікації, презентації тощо)  6 год. (таблиця 4.8) 386. 

 

Таблиця   4.8      НТП   з   курсу   «Природничо-географічна   освіта   в 

контексті вимог НУШ» 
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І Фаховий модуль 

1.1 Інваріантна складова 26 20        6  

1.1.1 
НУШ: вимоги, стратегія, 

перспективи 
6 4   2   2  2 2 

1.1.2 

Інтегрований підхід до 

навчання природничим 

дисциплінам  у НУШ 

4 4  2   2     

1.1.3 

Компетентнісний підхід в 

освіті – шлях до успіху в 

житті 

4 4   2 2      

1.1.4 
Природничо-географічна 

освіта в базовій школі 
6 4  2  2    2 2 

1.1.5 
Вивчення географії на 

профільному рівні 
6 4  2     2 2 2 

Разом 26 20  6 4 4 2 2 2 6 6 

ІІ Організаційно-підсумковий модуль 

2.1 Настановне заняття 2 2 2         

2.2 
Представлення 

результатів роботи 
2 2     2     

Разом 4 4 2    2     

Усього 30 24 2 6 4 4 4 2 2 6 6 
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Розроблений нами НТП підвищення кваліфікації вчителів з курсу 

«Географія» (форма навчання: очна (очно-дистанційна) містить модулі 

(соціально-громадянський, мовно-комунікативний, фаховий, психолого-

фасилітований, професійно-педагогічний, інклюзивний, загальнокультурний, 

інформаційно-цифровий, організаційно-підсумковий), компоненти (очний, 

що складається з настановної та екзаменаційної сесій і триває два навчальних 

тижні (150 год.), які розраховані на 42 і 42 год., відповідно, й дистанційний, 

який передбачає самостійну роботу слухачів (66 год.) 386 (див. Додаток Е). 

Основними диспозиціями розроблених НТП навчання вчителів у 

системі післядипломної освіти є: людиноцентризм, цінність особистості; 

мобільність, готовність до змін, гнучкість, професійний розвиток;                            

К-взаємодія; компетентнісне, інтегроване навчання географії на профільному 

рівні; дотримання ідеї значущої участі в освітньому процесі всіх учнів; 

рефлексія власної професійної практики. 

Таким чином, закономірним сьогодні є організація такої ефективної 

системи методичного супроводу фахового зростання вчителів географії, яка 

би створювала необхідні умови для навчання педагогів протягом усього 

життя, набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки 

в межах спеціальності, як-от: викладання географії на профільному рівні, 

систематичне оновлення теоретико-методичних і поглиблення професійних 

знань, умінь, навичок за спеціальністю, професією; підвищення 

інтелектуального (знання з географії), методичного та культурного рівня, 

згідно із запропонованою організаційно-функціональною моделлю діяльності 

методичної служби (див. рис. 4.6) у сукупності форм її реалізації. 

Так, індивідуальна форма організації методичної роботи  складова 

самоосвітньої діяльності вчителя географії, реалізується за індивідуальним 

планом з урахуванням конкретних професійних потреб, а також результатів 

взаємооцінки, рекомендацій та полягає у вивченні літератури, участі в 

методичних заходах, роботі над темою з самоосвіти, проведенні 

експериментальних досліджень тощо 367. 
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У свою чергу, до групових і колективних форм методичної роботи 

вчителів географії належать: методична рада, методичне об’єднання 

(предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, єдиний 

методичний день, методичний семінар-практикум, школа перспективного 

педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної 

майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні 

конференції, творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні 

майданчики, а також інноваційні форми роботи (моделювання педагогічних 

ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), олімпіади 

методичних інноваційних розробок уроків і виховних заходів, методичні 

«мости», ярмарки (педагогічних ідей, літературні – педагогічних підручників, 

методичних рекомендацій), аукціони методичних розробок, педагогічні 

конкурси, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), 

методичні фестивалі, консиліуми, колоквіуми, порадники, воркшопи, 

майстер-класи, студії, квести, флешмоби та ін.) [367, 369, 432, 441]. 

Усі перелічені форми методичної роботи в контексті К-взаємодії 

спрямовані на моделювання процесу навчання географії, випереджальне 

ознайомлення вчителів географії з новинками науки, методики, теорії, 

практики, мають позитивні результати за умов постійного 

самовдосконалення вчителів, завдяки чому вони ознайомлюються з: 

 поняттями методичного тезаурусу (методична сабза, методичний 

ліфт, К-взаємодія, методичний тюнінг, методичний воркшоп, парадигма, 

методичний боулінг, методичний сервіс, методичний навігатор, методичний 

дайджест, методичне тьюторство, дорожня карта тощо); 

 інформаційними: технологіями (кросенс), формами (кейси; карти: 

дорожні, інтелектуальні, ментальні; майндмепінг-софт; хотлист, мультимедіа 

скрепбук, QR-кодування та ін.), засобами (ЕЗНП, ППЗ, НМКс, НМКт, ГІС, 

ІКТ тощо), сервісами (хмарні, Веб 2.0, Офіс 365, мережеві та ін.); 

 організаційними формами (фокус, ринг, меседж, панорама, флешмоб, 

міст,   форум,   сесія,  студія,  колоквіум,  консиліум,  порадник,  К-взаємодія, 
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експертиза, експлікація) тощо. 

З метою методичної підготовки вчителів географії до імплементації 

ідей НУШ у практику роботи основної (базової), старшої (профільної) школи 

за напрямом проектування навчання на профільному рівні, нами, за 

результатами дослідження, розроблено та запропоновано педагогам до 

використання  – дорожню карту, яка, у контексті проблематики дослідження, 

експлікується як управлінська конструкція експертного бачення пріоритетів, 

а проектування, – форма творчого цілепокладання, в основі чого – системний 

підхід до стратегічного планування (рис. 4.7). 

Проектування процесу навчання географії на профільному рівні 

передбачає системний підхід до реалізації ідей НУШ учителями, як у 

перехідний період, так і в процесі імплементації реформаційних змін у 

старшій школі, від цілепокладання  через планування  із проекцією на 

результат, що, у свою чергу, розуміється як дотримання методичних засад 

структурування змісту навчання географії учнів 10–11-х класів ЗЗСО, 

конструювання науково-методичного знання з географії як засобу 

формування географічної компетентності, педагогічне моделювання 

діяльності суб’єктів освітньої діяльності у методичній системі ЛГЦС, що 

відображено в конструкції дорожньої карти вчителя. Послуговування 

вчителями дорожньою картою (як конструкцією експертного бачення 

пріоритетів у навчанні географії на профільному рівні в НУШ) передбачає 

опанування ними змісту блоку андрогогічної взаємодії за напрямами 

людино-, географічного центризму з проекцією будови географоцентричного 

освітнього процесу засобами К-взаємодії, методичної системи ЛГЦС, усі 

складові якої (структура, зміст, засоби, НМЗ) спрямовані на реалізацію 

змісту навчання (інтегрований, компетентнісно орієнтований у контексті 

наскрізних змістових ліній), що має на меті, у підсумку,  формування 

компетентного випускника – цілісної, професійно вмотивованої особистості, 

свідомого обізнаного громадянина зі сформованими компетентностями та 

географоцентричним світобаченням.  
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        Рисунок  4.7    Дорожня   карта   проектування   навчання  географії                                             

      на профільному рівні в НУШ 
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змісту нових (варіативних, профільних) програм із географії та технологій їх 

реалізації; 

 ознайомлення з новинками науково-методичної літератури, 

сучасними дидактичними розробками, посібниками, інтернет-джерелами з 

питань упровадження у процес навчання й методичну роботу інноваційних 

технологій, спрямованих на реалізацію вимог Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти [90], Концепції «Нова українська                 

школа» [144]; 

 постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної 

науки, методики навчання географії взагалі та на профільному рівні зокрема; 

 уміле поєднання в методичній роботі традиційних та інноваційних 

технологій, форм, методів, прийомів, засобів, зокрема: статично-

дистанційних, динамічно-масових К-взаємодії за напрямом профільного 

навчання географії в контексті вимог НУШ, яка надає значні можливості для 

реалізації творчих здібностей педагогів із її варіативністю НМЗ, поблоковим 

поданням навчального матеріалу; 

 вивчення та втілення у шкільну практику перспективного 

педагогічного досвіду з навчання географії на профільному рівні; 

 творче використання у процесі навчання учнів старших класів на 

профільному рівні перевірених методичних рекомендацій; 

 постійне вдосконалення навичок самостійної роботи; 

 здійснення переходу до освіти, заснованої на принципах формування 

ключових, загальнопредметних, предметної географічної компетентностей; 

 підвищення результативності педагогічної праці за напрямом 

навчання учнів ЗЗСО на профільному рівні у методичній системі ЛГЦС 235, 

384. 

Отже, з метою ефективного використання методичних підходів до 

навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні, формування 

методичної грамотності вчителів на сучасному етапі розвитку освіти, 

доцільними є: постійна робота педагогів над підвищенням власного фахового 
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рівня; мобільність в імплементації інновацій; уміле поєднання в методичній 

роботі традиційних та інноваційних технологій, форм, методів, прийомів, 

засобів, зокрема статично-дистанційних і динамічно-масових методичної                

К-взаємодії за напрямом організації процесу навчання географії в контексті 

вимог НУШ на засадах людино- та географічного центризму. 

 

Висновки до четвертого розділу 
 

Реалізації змісту навчання географії на профільному рівні сприяють 

раціонально дібрані засоби навчання різних класифікаційних груп, 

дидактичних і методичних функцій, спрямованих на досягнення мети та 

завдань компетентнісного навчання географії в старшій школі. У такий 

спосіб розроблено, апробовано, пропоновано для впровадження елективний 

курс «Lean-логістика в географії», спрямований на розширення знань учнів з 

географії (має інтегрований характер та розглядається як предметно-

інтегрований); акцентовано на важливості його використання в процесі 

навчання учнів старших класів, його місці у структурі профільної освіти в 

ЗЗСО та ролі у формуванні компетентного випускника, задоволенні 

індивідуальних інтересів, схильностей і потреб учнів; обгрунтовано 

доцільність впровадження елективного курсу для формування 

географоцентричного світобачення в учнів. У доповнення розроблено НТП, 

навчальну програму, навігатор  банку запитань Е-збірника «Lean-логістика в 

географії», дидактичними особливостями якої є її рамковий характер і 

гнучкість. Визначено мету, завдання, структуру навчальної програми, 

орієнтовний зміст тем, очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів у контексті ЗК, ДК, ЦК. Обгрунтовано зміст навчальної 

програми елективного курсу «Lean-логістика в географії», що спрямований 

на: вивчення поняття логістики, її історії, етапів розвитку, функцій, видів, 

ролі та місця в житті людини; відпрацювання навичок прикладного 

моделювання та використання логістичних знань.  



355 
 

 

Прагматичною складовою елективного курсу «Lean-логістика в 

географії» є вперше розроблені та запропоновані для практичного 

використання логіпрактикуми – прикладні форми роботи з відпрацювання 

логістичних навичків, умінь учнів; формування оцінно-ціннісно-світоглядних 

ставлень учнів засобами прикладного моделювання у контексті тематичних 

ліній змісту навчання географії. 

У процесі дослідження обгрунтовано доцільність комплексного 

вивчення тематичного матеріалу за навчальними програмами та 

підручниками з профільного навчання географії для моделювання та 

побудови яких розроблено блок-кальку сторінки підручника географії у 

сукупності його складових: текстової, побудованої за наскрізними 

змістовими лініями (громадянська відповідальність, підприємливість і 

фінансова грамотність, здоров’я та безпека, екологічна безпека й сталий 

розвиток) та позатекстової, яка містить блоки (картографічний, візуалізація, 

self-control, блок-акцент), рубрики («wow» (цікаво знати), «інсайт», 

«vocabulary», «зона вільного розвитку»). Як приклад змістового наповнення 

рубрики «зона вільного розвитку» та з метою доповнення НМЗ з предмета, 

розроблено РНГКс «Сумська область»  засіб географічного краєзнавства, 

який складається з: навчального посібника для учнів «Сумщина в запитаннях 

і відповідях», навчальних карт «Сумська область: Моя мала Батьківщина», 

навчального посібника для вчителя «Географія Сумської області: природа, 

населення, господарство», тематичних пазлів «Сумська область», банку 

запитань Е-збірника, які у комплексі та окремо можуть бути використані в 

процесі навчання географії на профільному рівні. 

На значимості використання ІКТ, ЕЗНП, Е-збірників, ГІС, ППЗ, 

освітніх інтернет-сервісів у процесі навчання географії на профільному рівні 

акцентовано увагу у дослідженні. Деталізовано специфіку використання 

мультимедійних презентацій, анімацій, QR-кодування, майндмеппінг-софту, 

мультимедіа скрепбуку у процесі навчання географії на профільному рівні, 

наголошено на важливості їх використання на практиці вчителями географії. 
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Представлено розроблену та апробовану організаційно-функціональну 

модель методичної діяльності вчителя географії (передбачає спільну 

взаємодію педагогів (керівників, учителів), складові якої поб’єднано в блоки 

(інформаційно-просвітницький, експериментально-дослідний, організаційно-

методичний, експертно-діагностичний, корекційно-описовий) за напрямами 

(випереджально-прогностичний, відновлювальний, компенсаторний, 

коригувальний, трансформаційний, діагностичний, моделювальний, 

інформаційно-аналітичний, організаційно-координаційний, науково-

дослідний, навчально-методичний, редакційно-видавничий, планувально-

контролювальний, моніторингово-маркетинговий), спрямовану на виконання 

функцій: планування, діагностування, організації, прогностичності, 

моделювання, інформування, відновлення, контролю, коригування, 

пропаганди тощо, для реалізації яких дібрано та обгрунтовано використання 

організаційних форм методичної К-взаємодії. У доповнення розроблено та 

схарактеризовано зміст і структуру НТП підвищення кваліфікації учителів 

географії за напрямом профільного навчання учнів.  

Для практичного використання вчителям запропоновано дорожню 

карту  управлінську конструкцію експертного бачення пріоритетів і 

стратегічного планування процесу навчання географії на профільному рівні в 

НУШ. 

Тенденції удосконалення професійної підготовки вчителів географії у 

системі післядипломної педагогічної освіти зазначено в контексті 

антропологічної та андрагогічної парадигми, вимог часу, концептуальних 

засад «Нової української школи» та реалізації географоцентричного навчання 

на профільному рівні в ЗЗСО за допомогою структурування змісту 

навчального предмета географії, конструювання науково-методичних знань з 

географії та моделювання діяльності суб’єктів процесу навчання географії на 

профільному рівні, що знайшло відображення в якісно-цифрових показниках 

результатів формувального етапу дослідження. 
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РОЗДІЛ 5 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТА ОЦІНЮВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ                        

УЧНІВ 10–11-х КЛАСІВ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ 

 

Центром моделей розвитку сучасних закладів освіти є творча 

особистість дитини, яка вирізняється насамперед високим інтелектом, що 

становить наслідок природних задатків і сприятливих умов навчання та 

виховання. Основними складовими формування успішної й конкуренто-

спроможної особистості є природний інтелект, розвинена здатність до 

творчості, високий рівень самоосвіти, ефективна міжособистісна взаємодія. 

З метою відстеження й аргументації методичних аспектів, 

особливостей на теперішньому етапі розвитку освіти, організації освітнього 

процесу з географії учнів старшої школи на профільному рівні, нами було 

проведено дослідження, яке передбачало: аналіз підходів до навчання 

географії в школі на профільному рівні; виявлення факторів впливу на 

формування навчального середовища ЗЗСО, спрямованого на розвиток 

інтелектуальних, творчих здібностей учнів, які навчаються географії взагалі 

та на профільному рівні зокрема; визначення рівня сформованості 

компонентів: знаннєвого (ЗК), діяльнісного (ДК), ціннісного (ЦК), 

самоосвітньої компетентності в учнів та рівня готовності вчителів до роботи 

з учнями на профільному рівні; аналіз збігу очікувань учнів щодо 

ефективності сучасного уроку у формуванні творчих здібностей учнів 

старших класів, котрі навчаються на профільному рівні, та можливостей 

учителів задовольнити відповідні потреби; аналіз можливостей організації 

середовища життєтворчості з географії для розвитку обдарованих учнів  

здобувачів освіти в ЗЗСО; оцінювання ефективності методичних засад 

навчання географії учнів 1011-х класів на профільному рівні, методичної 

системи навчання ЛГЦС, на підставі чого обґрунтовано педагогічні умови 

профільного навчання географії. 
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5.1.  Об’єкти та критерії оцінювання результатів упровадження 

змісту навчання географії на профільному рівні в старшій школі 
  

Компетентнісний, особистісно орієнтований, інтегрований підходи до 

організації процесу навчання зумовлюють перегляд об’єктів та критеріїв 

оцінювання результатів упровадження змісту навчання географії в старшій 

школі на профільному рівні, у контексті ідей НУШ та методичної системи 

навчання ЛГЦС. 

Експериментальна робота в рамках дослідження була організована для 

реалізації цього завдання та досягнення мети дослідження, яка полягає в 

теоретичному обґрунтуванні, розробленні методичних засад навчання 

географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні на основі 

компетентнісного підходу як педагогічної умови його реалізації та з метою 

наукового обґрунтування, підтвердження гіпотези дослідження. Ця гіпотеза 

ґрунтується на припущенні, що навчання географії на профільному рівні 

учнів 10–11-х класів ЗЗСО буде ефективним за умов: 

− організації освітнього процесу з урахуванням психолого-

педагогічних засад навчання географії в старшій школі та специфіки 

навчання на профільному рівні; 

− урахування компетентнісного, особистісно-, гуманістично-, 

географічно орієнтованого, інтегрованого, діяльнісного та комплексного 

підходів у навчанні географії на профільному рівні; 

− дотримання засадничих принципів: систематичності, науковості, 

доступності, системності, наступності, інтеграції, комплексності, наочності, 

неперервності, диференціації та врахування просторово-поняттєвої основи 

науково-методичних знань із географії у процесі навчання; 

− формування методичної системи навчання на профільному рівні 

ЛГЦС (з комплексом педагогічних, структурної, конструкційної, структурно-

логічної, організаційно-функціональної, структурно-організаційної моделей) 

та обґрунтування методичних засад розроблення НМЗ, педагогічних умов 

навчання географії учнів старших класів на профільному рівні. 
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На етапах реалізації констатувального, формувального, 

діагностувального експерименту нами, крім теоретичних, використані 

емпіричні методи дослідження, зокрема: 

− психологічні й педагогічні методи збору емпіричних даних: 

діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, опитування, тестування, бесіди), 

обсерваційні (спостереження, моделювання), прогностичні (експертна 

оцінка), експериментальні (педагогічний експеримент); 

− методи кількісної та якісної обробки результатів дослідження: 

математично-статистичної обробки й оцінки даних, збереження і візуалізації 

отриманої інформації, комп’ютерних методів обробки даних, графічного 

моделювання; 

− методи експериментального обґрунтування актуальності й 

доцільності обраної проблеми, перевірки ефективності створених моделей та 

розробленої методичної системи навчання географії на профільному рівні 

ЛГЦС. 

Так, за допомогою урочних і позаурочних форм роботи в субсистемах 

організаційної та пізнавальної діяльності протягом 20072019 рр. 

досліджувались різні складові методичної системи навчання на профільному 

рівні ЛГЦС, до апробації та впровадження елементів якої, крім учнів                  

(456 осіб) і учителів (267 осіб), були залучені директори ЗЗСО (25 осіб) та 

їхні заступники (43 особи), начальники відділів (управлінь) освіти (29 осіб), 

завідувачі методичних кабінетів (39 осіб), слухачі курсів підвищення 

кваліфікації вчителів (620 осіб) і педагоги у міжкурсовий період (127 осіб), 

викладачі та студенти географічних спеціальностей педагогічних ЗВО                

(302 особи). 

Експериментальною базою дослідження були заклади: загальної 

середньої, вищої, післядипломної педагогічної освіти; методичні кабінети, 

відділи (управління) освіти Івано-Франківської, Київської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей та 

мм. Київ, Харків. 
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Педагогічне дослідження проводилося з учнями 1011-х класів, 

директорами та їхніми заступниками, учителями ЗЗСО, начальниками 

відділів (управлінь) освіти, завідувачами методичних кабінетів, студентами 

та викладачами ЗВО, слухачами закладів післядипломної педагогічної                

освіти [105, 386]. 

Для організації поетапної роботи дослідженням було охоплено                       

456 учнів експериментальних і контрольних класів та 267 учителів ЗЗСО. 

З метою дослідження концептуальних методичних засад навчання 

географії у старшій школі на профільному рівні, відповідно до розробленої 

структурно-логічної моделі методологічних засад дослідження проблематики 

(див. рис. 1.2), визначених субсистем (організаційної та пізнавальної 

діяльності), концептів (концептуально-парадигмального, змістово-

теоретичного, процедурно-технологічного), компонентів (ЗК, ДК, ЦК) 

методичної системи навчання на профільному рівні ЛГЦС, критеріїв (сукупні 

вимоги до знань, умінь, навичок, ставлень) оцінювання навчальних досягнень 

учнів старшої школи (таблиця 5.1), нами визначено рівні (початковий 

(елементарний), середній (репродуктивний), достатній (репродуктивно-

продуктивний), високий (продуктивний) сформованості (у балах:                       

1–3 (початковий (П), 4–6 (середній (С), 7–9 (достатній (Д), 10–12 (високий 

(В) ЗК, ДК, ЦК відповідних концептів субсистем діяльності суб’єктів 

освітньої діяльності та показники (кількісні (коефіцієнти, %, бали), якісні 

(ЗК, ДК, ЦК) готовності до навчання на профільному рівні) ефективності 

результатів упровадження змісту навчання географії на профільному рівні, 

організації процесу навчання географії в старших класах ЗЗСО. Їх подано в 

текстово-графічному зображенні за допомогою використаних методів 

математичного аналізу та комп’ютерних методів обробки даних. 

З метою аналізу змісту навчання географії на профільному рівні в ЗЗСО 

нами визначено об’єкти вивчення, аналізу та оцінювання: 

географоцентричний зміст навчання; просторово-поняттєвий категоріальний 

апарат науково-методичних знань із географії; психолого-педагогічні умови 
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структурування науково-методичного знання з географії; концептуальні 

засади змісту навчання географії учнів старшої школи на профільному рівні; 

місце компетентнісного, особистісно орієнтованого, інтегрованого, творчого, 

комплексного підходів у навчанні географії; специфіка впровадження 

компетентнісно орієнтованого змісту навчання географії; дидактико-

методичні особливості НМЗ з географії; функціональність засобів 

компетентнісно орієнтованого навчання географії у старшій школі; 

готовність до профільного навчання суб’єктів освітньої діяльності; 

процедура створення та організації середовища життєтворчості для 

обдарованих учнів ЗЗСО; методичні аспекти організації процесу навчання 

географії учнів на профільному рівні; андрагогічні особливості навчання 

вчителів географії (у системі післядипломної освіти) роботі з учнями на 

профільному рівні. 

 

Таблиця 5.1  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

старшої школи 
 

Рівні навчальних 

досягнень, у балах 
Вимоги до знань, умінь, навичків учнів 

1 2 

Початковий  

(елементарний), 

13 бали 

Учні: 

− розрізняють об’єкти вивчення; 

− відтворюють незначну частину навчального 

матеріалу; мають нечіткі уявлення про об’єкт 

вивчення;  

− відтворюють частину навчального матеріалу та за 

допомогою вчителя виконують елементарні 

завдання.  
 

Середній 

(репродуктивний), 

46 балів 

Учні: 

− відтворюють основний навчальний матеріал за 

допомогою вчителя; можуть повторити за зразком 

певну операцію, дію; 

− здатні з помилками й неточностями дати визначення 

понять, сформулювати правило;  

− виявляють знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу; відповіді їхні правильні, але 

недостатньо осмислені; уміють застосовувати 

знання у виконанні завдань за зразком. 
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Закінчення таблиці 5.1 

1 2 

Достатній 

(репродуктивно-

продуктивний), 

79 балів 

Учні: 

− правильно відтворюють навчальний матеріал; 

знають основоположні теорії і факти; уміють 

наводити окремі приклади на підтвердження 

думок,частково контролюють власні навчальні дії; 

− застосовують вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях; намагаються аналізувати, встановлювати 

найсуттєвіші зв’язки і залежності між явищами, 

фактами, робити висновки; загалом контролюють 

власну діяльність; відповіді їхні логічні, проте 

неточні;  

− володіють вивченим матеріалом, застосовують 

знання в стандартних ситуаціях; уміють аналізувати 

й систематизувати інформацію; використовують 

загальновідомі докази із самостійною і правильною 

аргументацією.  
 

Високий 

(продуктивний), 

1012 балів 

Учні:   

− мають повні, глибокі знання, здатні 

використовувати їх у практичній діяльності, робити 

висновки, узагальнення; 

− мають гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовують їх у різних 

ситуаціях; уміють знаходити інформацію та 

аналізувати її, розв’язувати проблеми; 

− мають системні, міцні знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм; усвідомлено 

використовують їх у стандартних та нестандартних 

ситуаціях; уміють самостійно аналізувати, 

оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, 

приймати рішення. 
 

 
З огляду на вікові можливості учнів, добір, систематизацію, 

конструювання, моделювання процесу навчання та дослідно-

експериментальну перевірку й оцінювання ефективності системи навчання 

географії учнів старших класів на профільному рівні ми здійснювали у 

відповідній послідовності й органічній єдності зі змістом навчальних 

предметів ЗЗСО та згідно з концептуальними вимогами до організації 

процесу навчання на профільному рівні в НУШ, що в сукупності забезпечило 
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ефективне набуття учнями знань, інтелектуальних умінь, уявлень, ставлень, 

навичок із усвідомлення сутності профільного навчання географії та його 

практичного значення. 

Організація на цих засадах навчання географії в старшій школі, 

особливо на завершальному, дала змогу визначити: кількісні та якісні 

показники набутих учасниками освітнього процесу знань; результативність 

упровадження змісту навчання; сформованих інтелектуальних умінь; набутих 

практичних навичок; наявний рівень усвідомлення й логічну завершеність 

розуміння учнями (теоретико-практичних) та учителями (організаційно-

методичних) особливостей процесу навчання географії на профільному рівні 

в ЗЗСО 386. 

На підставі загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів старшої школи з метою оцінювання результатів упровадження змісту 

навчання та його похідних, організації освітнього процесу з географії, 

діяльності суб’єктів процесу навчання нами розроблено та використано, за 

підсумками формувального експерименту та для порівняння результатів 

констатувального й діагностувального етапів дослідження, критерії 

сформованості ЗК, ДК, ЦК в учнів старшої школи (таблиця 5.2, таблиця 5.3,              

таблиця 5.4), в основі яких  вимоги до знань, умінь, навичок, ставлень учнів, 

що узгоджуються з рівнями (початковий (елементарний), середній 

(репродуктивний), достатній (репродуктивно-продуктивний), високий 

(продуктивний) навчальних досягнень (у балах 13, 46, 79, 1012 

відповідно) учнів  здобувачів освіти в ЗЗСО.  

У такий спосіб критерії сформованості ЗК учнів 10–11-х класів, у 

сукупності вимог до їхніх знань за рівнями навчальних досягнень, подано в 

таблиці 5.2; критерії сформованості ДК в учнів у сукупності вимог до їхніх 

умінь і навичок за рівнями навчальних досягнень  у таблиці 5.3 та, 

відповідно, критерії сформованості ЦК у сукупності вимог до уявлень, 

ставлень учнів старших класів за рівнями навчальних досягнень  у 

таблиці 5.4. 
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Таблиця 5.2  Критерії сформованості ЗК в учнів 10–11-х класів 

Рівні навчальних 

досягнень, у балах 
Вимоги до знань учнів 

Початковий 

(елементарний),              

13 бали 

Учні: 

− мають нечіткі знання та уявлення про елементарні 

об’єкти вивчення; 

− їхні відповіді поверхові; 

− характеризуються фрагментарними знаннями 

компетентнісно орієнтованого спрямування. 
 

Середній 

(репродуктивний),                             

46 балів 

 

Учні: 

− виявляють у загальній формі знання основних 

положень навчального матеріалу; 

− їхні відповіді на запитання К-спрямування не 

завжди правильні та осмислені. 
 

Достатній 

(репродуктивно- 

продуктивний),    

79 балів 

 

Учні: 

− знають основоположні теорії і факти;  

− їхні відповіді логічні, проте неточні; 

− володіють вивченим матеріалом, зокрема 

компетентнісно орієнтованого спрямування. 

Високий 

(продуктивний),    

1012 балів 

Учні: 

− мають повні, глибокі знання; 

− їхні відповіді вичерпні та правильні; 

− мають гнучкі знання компетентнісно орієнтованого 

та логістичного спрямування; 

− мають системні, міцні знання в обсязі та межах 

вимог навчальних програм. 
 

 

Окрім перевірки якості набутих знань, умінь учнями, важливо було 

сформувати у них основи просторового мислення, практичні навички з 

вивчення наскрізних тем та роботи з інтегрованим, компетентнісно 

орієнтованим, географоцентричним змістом, розуміння просторово-часових 

закономірностей в географії, опанування алгоритму їх застосування в 

практичній та майбутній професійній діяльності 386. 

У процесі оцінювання результатів упровадження змісту навчання 

географії учнів старших класів на профільному рівні нами, крім проведеного 

педагогічного експерименту, використано психологічні й педагогічні методи 

збору емпіричних даних: діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, 
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опитування, тестування, бесіди), обсерваційні (спостереження, моделювання) 

та прогностичні (експертна оцінка). 
 

Таблиця 5.3  Критерії сформованості ДК в учнів 10–11-х класів 

Рівні навчальних 

досягнень, у балах Вимоги до умінь, навичок учнів 

1 2 
 

Початковий 

(елементарний),   

13 бали 

 

Учні: 

− розрізняють елементарні об’єкти вивчення; 

− відтворюють незначну частину та елементарний 

зміст навчального матеріалу; 

− виконують елементарні завдання К-спрямування. 
 

 

Середній 

(репродуктивний),

46 балів 

 

Учні: 

− здатні з помилками й неточностями дати визначення 

понять, сформулювати правило; відтворюють 

основний навчальний матеріал за допомогою 

вчителя; 

− характеризуються репродуктивними діями; можуть 

повторити за зразком певну операцію, дію; 

− уміють застосовувати знання під час виконання 

завдань компетентнісно орієнтованого спрямування 

за зразком та логіпрактикуму. 
 

 

Достатній 

(репродуктивно-

продуктивний), 

79 балів 

 

Учні: 

− правильно відтворюють навчальний матеріал; 

− уміють наводити окремі приклади на підтвердження 

думок, частково контролюють власні навчальні дії; 

− застосовують вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях; 

− намагаються аналізувати, установлювати 

найсуттєвіші зв’язки й залежності між явищами, 

фактами, робити висновки, у т.ч. логістичні; 

− активно застосовують знання компетентнісно 

орієнтованого, логістичного спрямування в 

стандартних ситуаціях; 

− уміють систематизувати інформацію, у тому числі 

логістичного спрямування, використовують творчий 

підхід, загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією. 
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 Закінчення таблиці 5.3 
1 2 

 

Високий 

(продуктивний), 

1012 балів 

 

Учні: 

− здатні активно використовувати набуті знання 

компетентнісно орієнтованого, логістичного, 

географоцентричного спрямування у практичній 

діяльності, робити висновки, узагальнення; 

− уміють самостійно знаходити інформацію, у т.ч. у 

Е-збірниках, узагальнювати, аналізувати її, розв’я-

зувати навчальні проблеми, приймати рішення; 

− усвідомлено використовують системні, міцні 

знання в обсязі та в межах вимог навчальних 

програм у стандартних і нестандартних ситуаціях; 

− уміють самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, робити 

аргументовані висновки, у т.ч. логістичні; 

− використовують творчий підхід до виконання 

завдань К-спрямування. 
 

 

              

З метою вивчення питань: значення НМЗ у процесі формування 

системи географічних знань, компетентностей в учнів старшої школи; 

створених умов у ЗЗСО для реалізації процесу навчання; готовності вчителів 

та учнів, відповідно, навчати й вивчати географію на профільному рівні, у 

рамках дослідження нами було проведено інтерв’ювання, опитування, 

анкетування учнів 10–11-х класів, педагогів (учителі географії, заступники 

директорів ЗЗСО) на предмет визначення місця НМЗ, реалізації змісту 

навчання географії на профільному рівні 386 (Додаток Ж, Додаток И, 

Додаток К). З метою вивчення питання готовності педагогів і учнів до 

профільного навчання географії в старшій школі нами, крім, інтерв’ювання, 

опитування, тестування, бесід, було використано обсерваційні методи 

(спостереження, моделювання), які дали змогу підтвердити ефективність 

запропонованої методичної системи навчання географії на профільному рівні 

ЛГЦС та її складових: конструкційної моделі послідовної підрядної 

супідрядності НМЗ, НМКс, НМКт; структурної моделі науково-методичного 

знання з географії в школі; структурно-організаційної − процесу навчання 
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географії на профільному рівні; педагогічних  НМЗ із географії, К-взаємодії; 

організаційно-функціональної моделі методичної діяльності. 

 

Таблиця 5.4  Критерії сформованості ЦК в учнів 10–11-х класів 

Рівні навчальних 

досягнень, у балах 
Вимоги до уявлень, ставлень учнів 

 

Початковий 

(елементарний),           

13 бали 

 

Учні: 

− мають нечіткі уявлення про призначення об’єкта 

вивчення та географічних знань взагалі; 

− намагаються за допомогою мотивації вчителя на 

елементарному рівні визначити цінність і прикладне 

значення здобутих знань, зокрема компетентнісно 

орієнтованого та логістичного спрямування. 
 

 

Середній 

(репродуктивний), 

46 балів 

 

Учні: 

− характеризуються репродуктивними діями, зокрема 

щодо виконання завдань К-спрямування;  

− частково та в загальній формі, за зразком, можуть 

пояснити прагматичне значення набутих знань, 

умінь, навичок, не завжди можуть схарактеризувати 

своє ставлення до процесу, явища, дії, події. 
 

 

Достатній 

(репродуктивно-

продуктивний),     

79 балів 

 

Учні: 

− загалом контролюють власну навчальну 

діяльність, у т.ч. у рамках логіпрактикуму; 

− самостійно й правильно аргументують прикладне 

значення набутих знань, умінь і навичок 

компетентнісно орієнтованого спрямування; 

− виявляють творчий підхід, активність у 

висловленні власного ставлення до процесу, явища, 

дії, події. 
 

 

Високий 

(продуктивний), 

1012 балів 

 

Учні: 

− переконливо аргументують прикладне значення 

набутих знань, умінь, навичок, зокрема географо-

центричного, логістичного, компетентнісно 

орієнтованого спрямування; 

− продукують творчі ідеї; використовують творчий 

підхід у конструюванні просторових моделей; 

− усвідомлюють, аргументують і висловлюють 

власні судження, ставлення до процесу, явища, дії, 

події, у т.ч. логістичні та К-спрямування. 
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У такий спосіб визначені об’єкти, критерії (вимоги до знань, умінь, 

навичок, уявлень, ставлень тощо) оцінювання результатів упровадження 

змісту навчання географії на профільному рівні в старшій школі дозволили 

виявити рівні (початковий (елементарний), середній (репродуктивний), 

достатній (репродуктивно-продуктивний), високий (продуктивний) 

навчальних досягнень (у балах від 0 до 12) учнів у сукупності сформованих 

компонентів (ЗК, ДК, ЦК) на констатувальному та діагностувальному етапах, 

за результатами формувального експерименту.  

Скориставшись на завершальному етапі теоретичними 

(систематизації – на етапі засобів формування та обробки отриманих 

результатів), емпіричними (кількісної та якісної обробки результатів) 

методами дослідження, результати дослідно-експериментальної перевірки та 

оцінювання ефективності системи навчання географії учнів старшої школи 

на профільному рівні подано в текстово-графічній, символічно-знаковій, 

математично-статистичній інтерпретації 386. 

Таким чином, використані психологічні та педагогічні методи збору 

емпіричних даних дали можливість перевірити дієвість запропонованої 

вибірки просторових понять науково-методичних знань із географії учнів 

1011-х класів, введених додаткових понять із географії до навчальних 

програм профільного рівня 10–11-го класів, розробленої авторської 

навчальної програми та елективного курсу «Lean-логістика в географії» 

(НТП, E-збірник) 389, методичну доцільність розроблених: банків запитань 

К-спрямування, інтегрованих завдань з географоцентричним змістом, 

складових РНГКс, блок-кальки сторінки підручника географії для навчання 

на профільному рівні; конспектів інтегрованих уроків; НТП підвищення 

кваліфікації учителів географії, економіки, природознавства, предмета 

«Рідний край»; експериментально дослідити педагогічну доцільність 

розробленої методичної системи навчання на профільному рівні ЛГЦС у 

сукупності моделей й визначених педагогічних умов її впровадження в 

практику діяльності ЗЗСО. 
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5.2.  Процедура і технології перевірки та оцінювання процесу й 

змісту навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні 
 

У процесі роботи нами було реалізовано констатувальний, 

формувальний, діагностувальний етапи дослідження задля аналізу змісту 

навчання географії на профільному рівні в старшій школі та з огляду на 

визначені об’єкти оцінювання: географоцентричний зміст навчання; 

просторово-поняттєвий категоріальний апарат науково-методичних знань з 

географії; психолого-педагогічні умови структурування науково-

методичного знання з географії; комплексність у використанні 

компетентнісного, особистісно-, гумаінстично-, географічно орієнтованого, 

інтегрованого, діяльнісного підходів у навчанні географії; компетентнісно 

орієнтоване навчання географії; НМЗ; готовність до профільного навчання 

суб’єктів освітньої діяльності; організація середовища життєтворчості з 

географії для обдарованих учнів ЗЗСО; методичні аспекти організації 

процесу навчання географії на профільному рівні учнів старших класів. Було 

поставлено мету  перевірити та довести наукове припущення, що навчання 

географії на профільному рівні учнів 10–11-х класів ЗЗСО буде ефективним 

за умов: 

− організації освітнього процесу з урахуванням психолого-

педагогічних засад навчання географії на профільному рівні; 

− урахування компетентнісно орієнтованого, інтегрованого, 

діяльнісного, комплексного підходів у реалізації змісту навчання географії на 

профільному рівні в старшій школі; 

− дотримання принципів наочності, науковості, доступності, 

альтернативності, системності, наступності, інтеграції, комплексності, 

неперервності, систематичності, диференціації у процесі навчання на 

профільному рівні; 

− урахування просторово-поняттєвої основи науково-методичних 

знань з географії; 

− розроблення теоретико-методичних засад і НМЗ із географії; 
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− формування методичної системи навчання на профільному рівні 

ЛГЦС із комплексом педагогічних, конструкційної, структурної, структурно-

логічної, організаційно-функціональної, структурно-організаційної моделей 

та педагогічних умов навчання географії на профільному рівні учнів            

10–11-х класів ЗЗСО. 

Передусім із метою теоретичного обґрунтування й експериментальної 

перевірки педагогічних умов навчання учнів 10–11-х класів на профільному 

рівні (НМЗ, НМКс, НМКт; географоцентричний зміст навчання; методична 

система навчання на профільному рівні ЛГЦС; компетентнісно орієнтований, 

інтегрований, комплексний підходи до реалізації змісту навчання; готовність 

учителів реалізовувати профільне навчання тощо) нами визначено за 

допомогою розроблених критеріїв та проаналізовано рівень (початковий 

(елементарний), середній (репродуктивний), достатній (репродуктивно-

продуктивний), високий (продуктивний) підготовленості (ЗК, ДК, ЦК) учнів 

старших класів і учителів до вивчення (навчання) географії на профільному 

рівні. Для цього здійснено педагогічне спостереження, проведено 

анкетування, інтерв’ювання, опитування, самооцінювання суб’єктів освітньої 

діяльності, як на етапі констатувального, так і на етапі діагностувального 

дослідження. 

Так, результати опитування вчителів-респондентів показали, що 

незначна їхня кількість (15 %) працює у класах профільного й ще менша 

кількість (7 %) готова в них працювати та самостійно (5 %) розробляти 

складові НМКс. Лише 23 % учителів-респондентів почали процес 

моделювання навчання географії з урахуванням чотирьох наскрізних 

змістових ліній (екологічна безпека й сталий розвиток, громадянська 

відповідальність, здоров’я та безпека, підприємливість і фінансова 

грамотність), який має теоретично-підготовчий характер. 

З метою вивчення відповідності очікувань учнів щодо ефективності 

сучасного уроку географії у формуванні їхніх творчих здібностей, майбутніх 

професійних уподобань та можливостей (навчальних, методичних, 
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організаційних) учителів задовольнити потреби з опанування учнями 

старших класів змісту предмета на профільному рівні, нами було 

проаналізовано відповіді (за результатами самооцінки) учителів-

респондентів. Ці відповіді показали: більшість учителів (89 %) вважають, що 

задовольняють освітні потреби учнів, тоді як тільки 74 % учнів-респондентів 

зазначають, що задоволені рівнем навчання географії, організації гуртків, 

секцій, курсів за вибором, факультативів, спецкурсів, олімпіад, у яких вони 

беруть участь за власним бажанням та долучаються до виконання науково-

дослідної роботи. Тобто, за фактом спостерігається розбіжність у 15 % (за 

результатами самооцінки) між очікуваннями учнів щодо задоволення своїх 

освітніх потреб і баченням учителів вичерпності надання освітніх послуг за 

напрямом навчання на профільному рівні 208. 

Опитування також показало, що більшість учителів на уроках географії 

вчать учнів (за результатами самооцінки): самостійного мислення (90 %), 

відстоюванню власної думки (71 %), причому самі виступають на уроці 

помічниками й консультантами (76 %), віддавши «активні ролі» учням, що не 

збігається з результатами самооцінки учнів: 72 %, 54 %, 56 %, відповідно, та 

фіксуючи розбіжність у 18 %, 17 %, 20 % між очікуваннями учнів щодо 

побудови середовища життєтворчості й баченням учителів вичерпності 

надання освітніх послуг за напрямом навчання на профільному рівні. 

З метою аналізу ефективності реалізації компетентнісного підходу в 

навчанні географії учнів старших класів ЗЗСО, нами у процесі дослідження 

проаналізовано відповіді учнів-респондентів, які дають змогу констатувати, 

що більшість із них (91 %) інформацію про сфери застосування географічної 

компетентності отримують від учителя географії, значно менше (32 %) 

джерелом цієї інформації називають шкільний підручник, 15 % опитаних 

указують на додаткові джерела знань (посібники, спеціалізовані сайти тощо). 

Як показали результати опитування учителів-респондентів, з метою 

реалізації компетентнісного підходу в навчанні географії учнів старшої 

школи, більшість (65 %) із них на своїх уроках застосовують різні пам’ятки, 
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плани, інструктивні картки; 51 % унаочнюють навчання за допомогою 

роздаткового матеріалу географічного змісту; 39 % здійснюють аналіз 

життєвих ситуацій; 18 % використовують інтерактивні прийоми з метою 

мотивації та зацікавлення змістом навчального предмета. 

Як засвідчили результати опитування, найкраще сформованими в учнів 

10–11-х класів, у процесі опанування змісту географії, є уміння й навички 

практичного спрямування, як-от: описувати процеси та явища (91 % 

респондентів), використовувати географічне обладнання за призначенням, 

наприклад, компас із метою визначення напрямів руху та сторін горизонту 

(79 %), характеризувати природно-ресурсний потенціал території (78 %), 

моделювати ситуацію (71 %), послуговуватися масштабами карт (70 %), 

застосовувати математичні формули, підрахунки у процесі виконання 

географічних завдань (68 %), здійснювати прогнозування за питомими 

ознаками (61 %) та ін. 

У процесі проведеного дослідження учителям-респондентам було 

запропоновано визначити рівні сформованості окремих складових 

предметної географічної компетентності учнів 10–11-х класів, відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи              

(див. таблицю 5.1) [207, 208, 274]. Результати оцінювання рівнів (початковий 

(елементарний), середній (репродуктивний), достатній (репродуктивно-

продуктивний), високий (продуктивний) сформованості окремих складових 

(розуміння розвитку природних процесів та об’єктів у географічній єдності; 

уміння користуватися географічною картою; уміння працювати з цифровою 

інформацією; уміння орієнтуватися на місцевості; уміння визначати поясний 

та місцевий час; уміння працювати з ІКТ, ГІС; уміння працювати з 

першоджерелами, опорними схемами, графічним матеріалом; готовність до 

прировідповідальної поведінки; розуміння значення знань з географії для 

розв’язання глобальних проблем; уміння прогнозувати, оцінювати, 

моделювати та проектувати) предметної географічної компетентності учнів-

респондентів подано в таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5  Оцінка рівнів сформованості окремих складових                                          

предметної географічної компетентності учнів 10 – 11-х класів 
 

 

№ 

з/п 

Окремі складові предметної 

географічної компетентності 

Рівні сформованості (у %) 

 

початковий 
 

 середній достатній високий 

1 

Розуміння розвитку природних 

процесів та об’єктів у 

географічній єдності 

– 20 80 – 

2 
Уміння користуватися 

географічною картою 
– 10 81 9 

3 
Уміння працювати з цифровою 

інформацією 
– 66 34 – 

4 
Уміння орієнтуватися на 

місцевості 
– 44 28 28 

5 
Уміння визначати поясний та 

місцевий час 
4 46 40 10 

6 Уміння працювати з ІКТ, ГІС 18 42 40 – 

7 

Уміння працювати з першо-

джерелами, опорними схемами, 

графічним матеріалом 

– 14 77 9 

8 
Готовність до 

прировідповідальної поведінки 
– 14 61 25 

9 

Розуміння значення знань з 

географії для розв’язання 

глобальних проблем 

– 26 42 32 

10 

Уміння прогнозувати, 

оцінювати, моделювати та 

проектувати 

– 44 56 – 

 

Так, вивчення учнями більшості навчальних предметів вимагає знання 

номенклатури географічної карти та вміння користуватися й послуговуватися 

нею. Картографічна підготовка учнів є одним із основних завдань 

географічної освіти, а вміння користуватися географічними картами  

навичками,  що  забезпечують  ґрунтовніше засвоєння навчального матеріалу 

та сприяють формуванню географічної предметної компетентності. 
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Як показало проведене нами опитування, 91 % учнів-респондентів                 

(за даними самооцінки) вважають, що уміють користуватися географічними 

картами для розв’язання навчальних завдань, що великою мірою розбігається 

з оцінками вчителів (див. таблицю 5.5). Так, за даними самооцінки учнів-

респондентів, 85 % із них розуміють і вміють читати легенду географічної 

карти, 83 % вільно знаходять на карті географічні об’єкти (за назвою чи-то 

географічним розташуванням), 80 % вільно читають географічні карти та 

використовують їх для характеристики країн і регіонів, 76 % користуються 

різними за тематикою географічними картами під час підготовки          

домашнього або творчого завдання на уроці; 17 % опитаних зазначили, що                  

відчувають труднощі з пошуком на карті географічних об’єктів 208,                  

386. 

Стосовно учнів, на яких і спрямовані освітні послуги, 43 % із них 

указали, що змістом практичних робіт з географії вони задоволені лише 

частково, 17 % респондентів зазначили, що під час виконання практичних 

робіт не послуговуються географічними картами, 2 % як джерела 

географічної інформації обирають електронні карти. 

За результатами анкетування здобувачів освіти встановлено, що на 

уроках географії вчителі спрямовують учнів на: висловлювання та 

аргументування власних думок (64 % відповідей), самостійне орієнтування в 

інформаційному просторі (53 %), критичне оцінювання ситуацій і подій 

(33 %), розв’язання нестандартних ситуацій (29 %) тощо.  

Уміння самостійно набувати знань є невід’ємною складовою 

компетентнісно орієнтованого навчання. Усвідомлене засвоєння учнями 

програмового матеріалу, навички самооцінювання та оцінювання роботи 

інших є складовими компетентності самоосвіти й саморозвитку. За 

відповідями учнів-респондентів, тільки 29 % із них працюють на уроках та 

вдома за індивідуальним планом, переважна більшість (95 %) надає перевагу 

не самостійному навчанню, а прослуховуванню розповіді вчителя на уроці, й 

більшості опитаних (71 %) вистачає цієї інформації. 
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Так, визначаючи провідні мотиви до навчання, учні-респонденти у 

відповідях щодо мотиву вибору профільного рівня навчання географії 

здебільшого вказували на: прагнення вступити до ЗВО та бажання здобути 

відповідну професію (73 %); отримання задоволення від процесу пізнання та 

його результативності як мотиву до навчання (38 %). Тобто, за фактом 

спостерігається домінування соціальної мотивації над пізнавальною. Крім 

того, за відповідями учнів-респондентів: 94 % із них усвідомлюють власну 

відповідальність за здобуті знання, 85 % розуміють необхідність 

географічних знань у дорослому житті, особливо інтегрованого характеру. 

Проте рівнем своєї підготовленості до навчання географії на профільному 

рівні повністю задоволеними виявилися лише 15 % учнів експериментальних 

груп. 

Одним із завдань дослідження було виявити труднощі, що постають 

перед ЗЗСО у поліпшенні стану НМЗ із географії. Серед них заступники 

директорів домінантними назвали такі причини: брак фінансування (49 % 

респондентів) та недостатній його рівень (51 %). Зокрема, респонденти 

вказали на те, що основні зусилля ЗЗСО, стосовно поліпшення НМЗ, 

спрямовано на оснащення навчальних кабінетів сучасним обладнанням  

апаратурою, приладами, пристроями, пристосуваннями (75 %) і меншою 

мірою  навчальною, науково-педагогічною, навчально-методичною, 

фаховою, спеціальною літературою 207, 393. 

На несвоєчасність забезпечення учнів підручниками до початку нового 

навчального року як одну з найвагоміших прогалин НМЗ указали 50 % 

респондентів-учителів. Окрім того, 12 % респондентів-учителів зазначили, 

що їхні ЗЗСО дбають про забезпечення шкільних бібліотек фаховими, 

спеціалізованими періодичними виданнями, 25 % − літературою 

дидактичного спрямування, 37 % − довідковою літературою. Однак серед 

дій, які застосовано в закладі освіти з метою поліпшення НМЗ із географії у 

контексті вимог до НУШ [144] протягом останніх двох років та з метою 

поліпшення процесу навчання на профільному рівні, 82 % заступників 
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директорів ЗЗСО назвали заходи з поліпшення стану матеріально-технічного 

забезпечення, проте більшою мірою це стосувалося початкової школи 386. 

Як свідчать результати дослідження, питання НМЗ навчання географії 

на профільному рівні та вивчення професійних запитів учителів географії 

щодо організації процесу навчання географії на профільному рівні 

періодично потрапляє в поле зору 9 % та 12 %, відповідно, директорів ЗЗСО 

та їхніх заступників, що викликає стурбованість, адже, на часі − 

пропедевтичні заходи з упровадження профільного навчання географії. 

Отже, основними напрямами підвищення якості природничої освіти 

опитані заступники директорів ЗЗСО назвали: поліпшення НМЗ (33 %), 

удосконалення механізмів фінансового забезпечення (34 %). Однак жоден 

респондент не зазначив домінантними в цьому процесі мобільність, 

обізнаність, здатність учителів організовувати процес навчання географії на 

профільному рівні; умотивованість учнів; удосконалення системи 

моніторингу якості географічної освіти тощо. 

Окрім того, зазначаючи домінуюче значення НМЗ у процесі організації 

навчання взагалі та на профільному рівні зокрема, заступники директорів 

ЗЗСО на практиці підміняють його заходами матеріально-технічного 

спрямування. У свою чергу, учителі-респонденти (100 %) дали ствердну 

відповідь на запитання про наявність у складі НМЗ навчальних кабінетів із 

географії. Опитування виявило й те, що у всіх ЗЗСО (100 %), котрі брали 

участь у дослідженні, функціонують кабінети для проведення занять із 

географії, проте на відповідність їх вимогам [207] ствердно відповіли лише 

29 % учителів-респондентів. Разом із тим, як показало опитування, рівень 

комп’ютеризації навчальних кабінетів, як і шкільних бібліотек, є недостатнім 

(79 %) у всіх ЗЗСО, які брали участь у дослідженні. Причому лише за тієї 

умови, якщо вважати фактом комп’ютеризації наявність комп’ютера на 

робочих місцях учителя та, відповідно, бібліотекаря, за відсутності мережі, 

комп’ютеризації робочих місць учнів і фондів на електронних носіях 

інформації тощо. 
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Щодо питання використання в роботі вчителями географії електронних 

видань, то більшість респондентів (57 %) указали на те, що вони не 

використовують у процесі навчання географії електронні посібники, 28 % це 

роблять інколи і лише 14 % респондентів указали на систематичне 

застосування їх у практиці роботи. Інертність окремих учителів, відсутність у 

них навичок роботи із сучасним обладнанням призводить до того, що ЕЗНП 

взагалі не використовуються ними в освітньому процесі або 

використовуються епізодично  у вигляді зробленої презентації чи 

транслювання ролику з Інтернету, що в цілому впливає на якість освіти й 

навчальних досягнень учнів з географії. 

Водночас, аналізуючи відповіді учнів-респондентів на запитання про 

ресурси здобуття інформації з географії, 87 % указали на шкільний підручник 

із предмета, 34 % − інтернет-ресурси, 29 % − тематичні карти географічних 

атласів, 16 % − опорні схеми, 1 % − роздатковий матеріал, 4 % − додаткову 

літературу, що засвідчує домінантне значення підручника та ІКТ у здобутті 

знань із географії (у вигляді фактів, уявлень, понять, закономірностей, теорій 

тощо) учнями та в процесі формування їхніх компетентностей. 

Окрім того, з метою вивчення методичних аспектів організації 

освітнього процесу ЗЗСО для навчання географії обдарованих учнів на 

профільному рівні було здійснено інтерв’ювання директорів закладів освіти, 

результати якого дають змогу констатувати, що основними методами 

виявлення обдарованості, інтелектуальних здібностей, схильностей до 

профільного навчання, професійних уподобань учнів старших класів є 

спостереження, діагностика, аналіз, а до чинників впливу на ефективну 

організацію середовища життєтворчості з географії для обдарованих учнів 

ЗЗСО, які постають перед фактом вибору напряму профілізації, належать: 

НМЗ, психолого-педагогічні умови структурування науково-методичних 

знань з географії та реалізації змісту географії 386. 

Домінантні методичні засади і чинники впливу на організацію 

освітнього середовища та процесу навчання географії на профільному рівні 
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учнів ЗЗСО міської, сільської місцевостей (за результатами дослідження) 

наведено в таблиця 5.6 208, 386.  

 

Таблиця 5.6  Методичні аспекти організації процесу навчання 

географії на профільному рівні учнів 10–11-х класів (за результатами 

дослідження) 
 

 

№ 

з∕п 

Чинники впливу                

на організацію 

освітнього середовища 

з географії в ЗЗСО                                 

Результати інтерв’ювання, у % 

 

Міські                       

заклади освіти 
 

Сільські                       

заклади освіти 

1 2 3 4 

1 

Методи виявлення 

навчальних уподобань 

учнів у закладах освіти 

88 %  спостереження; 

68 %  діагностика, 

аналіз 

80 %  спостереження; 

53 %  діагностика,  

аналіз 

2 

Напрями 

психологічного 

супроводу роботи з 

обдарованими учнями 

старших класів 

80 %  діагностична 

робота (анкетування, 

спостереження); 

48 %  відстеження 

індивідуальних 

досягнень; 

76 %  вивчення 

навчальних інтересів 

87 %  діагностична 

робота (анкетування, 

спостереження); 

73 %  відстеження 

індивідуальних 

досягнень; 

47 %  вивчення 

навчальних інтересів 

3 

Форми навчання учнів 

географії на 

профільному рівні  

37 %  уроки 

інтегрованого змісту; 

62 %  факультативи;                 

21 %  спецкурси 

24 %  уроки 

інтегрованого змісту; 

45 %  факультативи;                 

13 %  спецкурси 

4 

Форми організації 

позаурочної роботи з 

обдарованими учнями 

за напрямом 

профілізації 

88 %  гуртки; 

64 %  секції; 

52 %  наукові 

товариства 

98 %  гуртки; 

47 %  секції; 

6 %  філії МАН; 

20 %  наукові 

товариства 

5

5 

Освітні технології 

навчання географії учнів 

10 – 11-х класів ЗЗСО 

84 %  інноваційні;                     

73 %  інтерактивні;                    

96 %  ІКТ 

76 %  інноваційні;                     

43 %  інтерактивні;                    

65 %  ІКТ 

6 

Заходи з пропедевтики 

профілізації, розвитку 

обдарувань учнів 

72 %  конкурси; 

72 %  олімпіади; 

66 %  співпраця з 

закладами 

позашкільної освіти; 

48 % співпраця з ЗВО 

93 %  конкурси; 

80 %  олімпіади; 

60 %  співпраця з 

закладами 

позашкільної освіти; 

47 %  співпраця з ЗВО 
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Закінчення таблиці 5.6 

1 2 3 4 

7 

Інновації 

управлінського 

менеджменту в ЗЗСО з 

організації процесу 

навчання на 

профільному рівні  

96 %  моніторинг; 

15 %  фандрайзинг 

85 %  моніторинг; 

36 %  фандрайзинг 

8 

Причини, що 

унеможливлюють 

організацію навчання 

географії на 

профільному рівні 

учнів старших класів 

56 %  недостатня 

оснащеність 

інформаційно- 

комунікаційними 

засобами навчання; 

43 % нераціональний 

розподіл годин 

варіативної складової 

навчальних планів; 

65 %  неготовність 

учителів географії 

навчати учнів 

старших класів на 

профільному рівні 

 

93 %  недостатня 

оснащеність 

інформаційно- 

комунікаційними 

засобами навчання; 

33 %  недостатнє 

навчально-методичне 

забезпечення;                  

59 %  нераціональний 

розподіл годин 

варіативної складової 

навчальних планів; 

87 %  неготовність 

учителів географії 

навчати учнів на 

профільному рівні 
 

 

За результатами відповідей вчителів-респондентів з визначення їхньої 

схильності та готовності до роботи з обдарованими учнями та здатності 

навчати географії на профільному рівні було з’ясовано, що лише 48 % 

учителів вважають, що можуть долучитися до змін у роботі з обдарованими 

учнями у процесі навчання географії на профільному рівні та лише 33 % 

сподіваються, що в близькому майбутньому вони зможуть відігравати 

важливу роль у процесах зміни, структурування змісту, форм навчання 

географії на профільному рівні. 

З огляду на готовність, можливість учителів навчати географії учнів 

старших класів ЗЗСО на профільному рівні та з метою вивчення рівня 

сформованості самоосвітньої компетентності учнів 10–11-х класів у процесі 

навчання географії нами було проаналізовано відповіді учнів-респондентів 

(за результатами самооцінки) на запитання щодо розвинутих здатностей 
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працювати самостійно, вивчаючи географію на профільному рівні. Так, 

результати аналізу відповідей учнів-респондентів (за результатами 

самооцінки) дають змогу констатувати, що переважна більшість учнів (81 %) 

уміють організувати своє робоче місце та час; працювати самостійно (93 %) 

або за алгоритмом (57 %) чи за допомогою комп’ютера (95 %); складати план 

(82 %) і конспект (85 %); писати повідомлення, тези, доповіді, реферати, 

відповідно до вимог або без них (90 %); виконувати творчі (79 %) та 

інтегровані (34 %) завдання; володіють навичками самоконтролю та 

самооцінки (82 %). 

Серед негативних показників сформованості відповідної 

компетентності учнів (за результатами самооцінки) зафіксовано, що: 49 % із 

них не повністю реалізують свої можливості в навчанні; 16 % − не вміють 

складати плани; 42 % − не подобається виконувати практичні завдання;         

41 % − не вміють висувати гіпотези; 41 % − не вміють самостійно складати 

алгоритми; 51 % − мають труднощі з можливим вибором напряму 

профілізації. 

Окрім того, у процесі дослідження з’ясовано, що частина вчителів 

географії досліджуваних ЗЗСО приділяє недостатню увагу окремим аспектам 

освітнього процесу, зокрема: не вчать навичок створення навчальних 

презентацій (20 % респондентів); не застосовують плани-картки уроків для 

самостійного вивчення навчальної теми учнями (26 %); не вчать складати 

рецензії (16 %) та оптимістично сприймати навколишній світ (11 %), 

моделювати ситуації (41 %); не враховують профорієнтаційні аспекти (69 %) 

тощо [208, 386]. 

Як доводить практика, співпраця, спільна діяльність, співробітництво, 

спільне творення  основні види діяльності та організації навчального 

середовища з географії, завдяки ефективній побудові якого можна досягти 

високих результатів у навчанні географії на профільному рівні учнів старших 

класів ЗЗСО. Саме за цими результатами батьки учнів переважно й обирають 

для дітей заклад освіти, з урахуванням критеріїв: географії розташування 
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(56 %); рейтингу закладу (43 %); авторитету вчителя (32 %); використання 

сучасних форм, методів, прийомів в освітньому процесі (21 %); преференцій 

вступу до ЗВО (12 %); рекомендацій знайомих (7 %), профільного 

спрямування (2 %) тощо [207]. 

У процесі спілкування та проведеного нами моніторингового 

дослідження [207] батьки-респонденти висловили побажання щодо 

покращання освітнього середовища в досліджуваних закладах освіти, як-от: 

використання інноваційних методик виявлення та розвитку обдарованості, 

навчання на профільному рівні; диференціації домашніх завдань; введення 

додаткових курсів за вибором, особливо тих, що сприяли б результативному 

складанню державної підсумкової атестації та ЗНО учнями; ефективне 

здійснення профорієнтаційної роботи; удосконалення позанавчальної роботи 

в закладах та посилення співпраці з позашкільними закладами освіти, в яких 

функціонують наукові товариства Малої академії наук; поліпшення 

матеріально-технічної бази ЗЗСО, у тому числі НМЗ та комп’ютерно-

інформаційного забезпечення тощо. 

З огляду на отримані відповіді та зафіксовані факти, ефективними, на 

нашу думку, організаційно-методичними засадами процесу навчання учнів 

10–11-х класів географії на профільному рівні у ЗЗСО є: 

 введення до навчальних планів шкіл (інваріантна складова) курсів за 

вибором (міжпредметних), наприклад: «Основи самоосвітньої діяльності 

учнів», «Юний дослідник», «Інтеграція природничо-наукових знань»; 

елективних (прикладних) − «Lean-логістика в географії» 389 тощо; 

 здійснення психологічного супроводу процесу пропедевтики 

профілізації, навчання географії на профільному рівні за допомогою 

психологічного моніторингу, психолого-педагогічних консиліумів і 

колоквіумів, тематичних тренінгів; 

 організація самоосвітньої діяльності учнів з географії: діагностика 

готовності учнів до самоосвіти (набуття самоосвітніх умінь і навичок 

розумового розвитку й пам’яті, мотивація навчальної діяльності); створення 
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умов формування самоосвітньої компетентності школярів (складання 

пам’яток) та самоосвітньої діяльності педагогів (визначення питань для 

самоосвіти, оформлення завдань, програм для самоосвіти та карток-

інструкцій, добір літератури); 

 проведення досліджень, спрямованих на підвищення 

результативності процесу навчання (пропедевтична, проміжна, кінцева 

діагностика; коригування змісту, форм, методів, засобів навчання географії 

на профільному рівні); 

 складання програми індивідуального розвитку особистості 

(формування власної валеологічної компетентності засобами 

самодіагностики, саморозвитку та самокорекції), саморозвитку творчої 

обдарованості учнів, самостійної пошукової пізнавальної діяльності учнів (за 

рахунок створення вчителями програм самостійного пошуку знань, 

професійного пошуку), у процесі навчання географії на профільному рівні за 

дотримання концептуальних ідей НУШ; 

 використання варіативної складової навчальних планів для вивчення 

факультативних курсів з географії («Спортивна географія», «Літературна 

географія», «Кулінарна географія», «Географія текстилю» (текстильна 

географія) тощо); 

 використання пропедевтичного навчання з метою свідомого вибору 

учнями напряму профілізації та усвідомлення значення навчання географії на 

профільному рівні; 

 здійснення профорієнтаційної роботи за напрямом профілізації та 

майбутнього усвідомленого вибору професії; 

 формування в учнів 10–11-х класів на уроках географії навичок 

ефективного застосування інформаційно-комунікативних та інформаційно-

комунікаційних технологій; 

 удосконалення методів і прийомів педагогічної техніки навчання 

географії на профільному рівні учнів старших класів за результатами 

самодіагностики; 
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 використання в процесі навчання географії інноваційних, 

інтерактивних технологій; 

 застосування комплекного, компетентнісного, диференційованого, 

інтегрованого підходів у навчальній, позанавчальній роботі з географії та з 

метою опанування учнями наскрізних тем, змістових ліній; 

 розроблення авторських навчальних програм, календарно-

тематичного планування, а на їх основі  складових НМКс (підручник, 

посібник, атлас, хрестоматія тощо), які б допомагали учителям у плануванні, 

а учням  у процесі вивчення географії на профільному рівні; 

 реалізації методичної системи навчання на профільному рівні ЛГЦС 

у ЗЗСО 386.  

З метою створення належних педагогічних умов нами було: 

 здійснено конструювання змісту науково-методичного знання з 

географії як засіб формування географічної компетентності та 

структурування змісту навчання географії, педагогічне моделювання НМЗ, 

проектування діяльності суб’єктів процесу навчання на профільному рівні в 

ЗЗСО; 

 визначено принципи структурування, реалізації змісту географічної 

освіти в базовій, профільній школі у контексті вимог НУШ, застосування 

компетентнісного підходу в розробленні НМЗ для навчання географії на 

профільному рівні та розроблено НТП, навчальну програму, банк запитань    

Е-збірника елективного курсу «Lean-логістика в географії», апробовано 

банки запитань К-спрямування, інтегрованих завдань, тестових вправ, 

доповнений поняттєво-категоріальний апарат, конспекти інтегрованого, 

бінарних уроків, складові РНГК; 

 упроваджено в практику роботи ЗЗСО, апробовано та 

експериментально перевірено педагогічну доцільність методичної системи 

навчання на профільному рівні ЛГЦС у сукупності її структурно-

організаційної, структурної, конструкційної, педагогічних, організаційно-

функціональної моделей (процесу навчання географії на профільному рівні; 
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науково-методичного знання з географії; підрядної супідрядності НМЗ, 

НМКс, НМКт; НМЗ географії на профільному рівні навчання; К-взаємодії 

суб’єктів освітньої діяльності; методичної діяльності вчителів, відповідно) на 

основі визначених методологічних засад дослідження, що відтворено у 

структурно-логічній моделі; 

 розроблено методичні рекомендації та дорожню карту учителям 

щодо проектування процесу навчання географії на профільному рівні в 

НУШ; 

 визначено об’єкти та критерії оцінювання результатів упровадження 

змісту навчання географії в старших класах ЗЗСО; процедуру і технології 

перевірки й оцінювання процесу навчання учнів 10–11-х класів на 

профільному рівні; 

 здійснено констатувальний, формувальний, діагностувальний етапи 

дослідження. 

Проведене експериментальне дослідження за результатами 

формувального експерименту та реалізованих завдань дало змогу зіставити 

рівні (початковий (елементарний), середній (репродуктивний), достатній 

(репродуктивно-продуктивний), високий (продуктивний) сформованості ЗК, 

ДК, ЦК та підготовленості учнів старших класів і учителів до навчання 

географії на профільному рівні (у порівнянні результатів констатувального та 

діагностувального експериментів), виявивши позитивні тенденції 

підвищення рівнів (високого (продуктивного), достатнього (репродуктивно-

продуктивного) сформованості ЗК, ДК, ЦК (за результатами дослідження) та 

зниження показників середнього (репродуктивного), початкового 

(елементарного) рівнів готовності вчителів навчати, а учнів  навчатися на 

профільному рівні, підтвердивши наукову гіпотезу й ефективність 

запропонованої методичної системи навчання на профільному рівні ЛГЦС              

(у сукупності субсистем, концептів, моделей) та педагогічних умов навчання 

географії учнів 10–11-х класів ЗЗСО на профільному рівні. 
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5.3.  Експериментальне дослідження ефективності методичних 

засад навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні 

 

З метою дослідження концептуальних методичних засад навчання 

географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні, згідно з розробленою 

структурно-логічною моделлю методологічних основ дослідження 

проблематики (див. рис. 1.2), визначених субсистем (організаційної та 

пізнавальної діяльності), концептів (концептуально-парадигмального, 

змістово-теоретичного, процесуально-технологічного), компонентів (ЗК, ДК, 

ЦК), рівнів (початковий (елементарний), середній (репродуктивний), 

достатній (репродуктивно-продуктивний), високий (продуктивний) 

сформованості компонентів відповідних концептів, показників ефективності 

процесу навчання географії, критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів старшої школи, за результатами навчально-пізнавальної діяльності, 

нами здійснено порівняння результатів констатувального та 

діагностувального етапів дослідження, за підсумками його формувального 

етапу. 

Отримані кількісні та якісні показники у порівняльній динаміці дають 

можливість зробити висновок про перебіг і ефективність формувального 

етапу. Його реалізація передбачала апробацію запропонованої методичної 

системи навчання географії на профільному рівні ЛГЦС, розроблених 

моделей: педагогічних: НМЗ із географії, К-взаємодії суб’єктів освітньої 

діяльності; конструкційної  підрядної супідрядності тематичних                     

понять; організаційно-функціональної  діяльності методичної служби; 

удосконалених: структурної  науково-методичного знання з географії в 

школі, структурно-організаційної − процесу навчання географії на 

профільному рівні; а також їх складових: НТП, навчальної програми 

елективного курсу, банку запитань К-спрямування, інтегрованих завдань, 

тестових вправ Е-збірника, конспектів інтегрованого, бінарних уроків, 

розробленого та доповненого методичного апарату підручника, у контексті 
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вимог НУШ, що, у свою чергу, дає змогу визначити напрями подальшого 

вдосконалення методичної системи навчання географії на профільному рівні. 

Зважаючи на вікові особливості учнів, добір навчальних матеріалів, 

систематизацію, конструювання, моделювання процесу навчання географії 

учнів 10–11-х класів класів на профільному рівні ми здійснювали у 

відповідній послідовності й органічній єдності зі змістом навчальних 

предметів ЗЗСО, тобто враховували міжпредметні зв’язки, комплексний 

підхід до навчання та згідно з концептуальними вимогами до організації 

профільного навчання в НУШ, що в сукупності забезпечило ефективне 

набуття учнями відповідних знань, інтелектуальних умінь, уявлень, ставлень, 

навичок, разом із усвідомленням сутності профільного навчання географії та 

його практичного значення. 

Організація на цих засадах навчання географії на профільному рівні, 

особливо на завершальному його етапі, дала можливість визначити кількісні 

та якісні параметри здобутих знань учасниками освітнього процесу, 

інтелектуальних умінь, практичних навичок, рівень усвідомлення і логічну 

завершеність розуміння учнями 10–11-х класів (теоретико-практичних), 

учителями (організаційно-методичних) особливостей процесу навчання 

географії на профільному рівні. Крім перевірки якості набутих знань і умінь, 

важливо було сформувати основи просторового мислення, практичні навички 

з вивчення наскрізних тем та роботи з інтегрованим, компетентнісно 

орієнтованим, географоцентричним змістом, опанування алгоритму 

застосування в практичній діяльності. 

Для організації поетапної роботи дослідженням було охоплено                  

456 учнів експериментальних і контрольних класів та 267 учителів ЗЗСО 

Івано-Франківської, Київської, Полтавської, Сумської, Херсонської областей. 

Педагогічне дослідження проводилося з учнями 1011-х класів за 

участю заступників директорів та вчителів ЗЗСО, а також завідувачів 

методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти, студентів та викладачів 

ЗВО [386]. 
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На констатувальному та діагностувальному етапах дослідження в ході 

обробки експериментальних даних, нами застосовувалися методи 

математичної статистики [148, 168, 320] з метою порівняння рівнів 

сформованості ЗК, ДК, ЦК концептуально-парадигмального, змістово-

теоретичного, процесуально-технологічного концептів методичної системи 

навчання географії на профільному рівні ЛГЦС учнів 1011-х класів у 

традиційному освітньому процесі ЗЗСО та за результатом формувального 

експерименту. 

Для аналізу результатів педагогічних досліджень ми застосовували            

 t  критерій В. Госсета (Стьюдента) для порівняння вибіркових 

середніх величин, визначення половинної ширини довірчого інтервалу, що 

обчислюється для вибірки за допомогою формули: 

𝛿  t(n)∙ 
𝜎

√𝑛
 ,                        (5.1) 

де: t – критерій Госсета, значення якого автоматично змінюється в 

залежності від апріорної надійності, яка обчислюється, як l-𝛼, де 𝛼  рівень 

значущості (для нашого, як і для більшості педагогічних експериментальних 

досліджень, обрано 𝛼  0,05 ); 

 𝑛  розмір вибірки;   

𝜎  дисперсія вибірки. 

Для підтвердження або спростування статистичих гіпотез нами 

використано критерій Пірсона 𝑥2.  

Репрезентативність вибірок забезпечувалась достатньою кількістю 

учнів експериментальних (232 особи) і контрольних (224 особи) класів.  

Результати порівняння даних указують на те, що експериментальна та 

контрольна групи належать до однієї генеральної сукупності. 

Висновок підтверджується ще й тим, що інтервали 𝑥01±1 і 𝑥02±2, де 

𝑥01,𝑥02   математичні сподівання (вибіркове середнє) значення оцінок для 

експериментальної, контрольної груп та 1, 2  довірчі інтервали, обчислені 
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для надійності 0,95 для даних, отриманих від зазначених груп, 

перекриваються. 

З метою перевірки ефективності традиційного освітнього процесу в 

закладах ЗЗСО з підготовки учнів до навчання географії на профільному 

рівні, нами було перевірено коефіцієнт сформованості ЗК, ДК, ЦК учнів 

1011-х класів на констатувальному етапі дослідження, що визначався за 

формулою: 

       
1

𝜌
 ∑  


                                                   (5.2) 

 

Визначення вірогідності відтворення ЗК (таблиця 5.7) високого 

(продуктивного), достатнього (репродуктивно-продуктивного) та середнього 

(репродуктивного) рівнів в експериментальній (Е) та контрольній (К) групах 

здійснювалось відповідно до формул (5.3), (5.4): 
 

           P e   
П е

𝑁 𝑒
,                                  (5.3) 

 

де: Пе  кількість учнів експериментальних груп, які показали високий 

(продуктивний), достатній (репродуктивно-продуктивний), середній 

(репродуктивний) рівні сформованості досліджуваної якості; 

Ne  загальна кількість учнів в експериментальних групах. 

 

           P k    
П 𝑘

𝑁 𝑘
,                                                       (5.4) 

 

де: Пk  кількість учнів контрольних груп, які показали високий 

(продуктивний), достатній (репродуктивно-продуктивний), середній 

(репродуктивний) рівні сформованості досліджуваної якості; 

Nk  загальна кількість учнів у контрольних групах. 
 

Так, для паралелі експериментальних і контрольних груп 10-х класів 

(рівень стандарту) коефіцієнт сформованості ЗК концептуально-

парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-технологічного 

концептів навчання учнів у традиційному освітньому процесі ЗЗСО 

вираховувався за формулами (5.2 – 5.4): 
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М е(1−2)  
33+30+81+80+56+66+35+24+3+1

59
  

409

59
  6,9;                    (5.2) 

 

М 𝑘(1−2)  
33+20+63+72+49+66+40+28+6+2+1

58
  

380

58
  6,6;              

 

P e   
57

59
  0, 97;                                                  (5.3) 

 

P k    
54

58
  0,93;                                                  (5.4) 

 

Таблиця 5.7  Сформованість ЗК концептуально-парадигмального, 

змістово-теоретичного, процесуально-технологічного концептів навчання 

учнів 1011-х класів у традиційному освітньому процесі ЗЗСО 
 
 

Рівні 

сформованості 
Бали 

10-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

10-ті класи 

(профільний 

рівень) 

11-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

11-ті класи 

(профільний 

рівень) 

Е К Е К Е К Е К 

Початковий 

(елементарний) 

3 1 2 1 0 1 1 1 1 

2 0 1 0 1 2 1 0 0 

1 1 1 0 0 0 1 0 0 

Середній 

(репродуктивний) 

6 11 11 8 9 11 8 8 8 

5 7 8 3 4 9 12 6 7 

4 6 7 2 2 7 9 1 1 

Достатній 

(репродуктивно- 

продуктивний) 

9 9 7 13 12 9 10 14 14 

8 10 9 11 12 7 6 12 11 

7 8 7 10 7 8 3 9 8 

Високий 

(продуктивний) 

12 0 0 1 0 1 1 1 0 

11 3 3 4 3 1 2 2 3 

10 3 2 4 3 3 3 3 3 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Q учнів 
456 59 58 57 53 59 57 57 56 

Середній бал 

сформованості 
7,2 6,9 6,6 7,8 7,6 6,6 6,6 7,7 7,6 
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Знаходимо різницю вірогідності відтворення ЗК високого 

(продуктивного), достатнього (репродуктивно-продуктивного) та середнього 

(репродуктивного) рівнів сформованості досліджуваної якості в 

експериментальній і контрольній групах учнів за формулою (5.5): 
 

Л  Р е  Р k;                                                  (5.5) 
 

                       Л  0,97  0,93  0,04;                                     

 

Після цього, для якісної характеристики визначених показників в 

експериментальних і контрольних групах учнів, скориставшись мірою 

розсіювання показників  стандартним відхиленням, знаходимо середнє 

відхилення за формулами (5.6), (5.7): 

             𝑆𝑃𝑒    √
Ре∗(1−Ре)

𝑁𝑒
;                                            (5.6) 

 

𝑆𝑃𝑒   √
0,97∗(1−0,97)

59
  √

0,97∗0,03

59
  0,022;   

    

𝑆𝑃𝑘   √
Р𝑘∗(1−Р𝑘)

𝑁𝑘
;                                          (5.7) 

               

 

𝑆𝑃𝑘  √
0,93∗(1−0,93)

58
  √

0,96∗0,07

58
  0,034.                         

 
 

На основі одержаних результатів знаходимо середнє відхилення різниці 

за формулою (5.8): 

               SЛ  √𝑆𝑃𝑒  
2 + 𝑆𝑃𝑘 

2;                                                (5.8) 

 

SЛ  √ (0,000484 + 0,001156) ∗ 10 −6  √0,00164  0,040;              

 

 

Звідси:                 tЛ  
0,05

0,040
  1,25.                                                      (5.9)                            
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Здійснивши в такий спосіб за формулами (5.2 – 5.9) обрахунки 

здобутих експериментальних даних рівня сформованості ЗК концептуально-

парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-технологічного 

концептів навчання учнів 10–11-х класів у традиційному освітньому процесі 

ЗЗСО на констатувальному етапі у всіх експериментальних паралелях, було 

визначено: 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (профільний рівень): 

М е   7,8;   М 𝑘  7,6;   tЛ  1,85; 
 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (рівень стандарту): 

М е   6,6;   М 𝑘  6,6;   tЛ  1,25; 
 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (профільний рівень): 

М е   7,7;   М 𝑘  7,6;   tЛ  1,92. 
 

Відповідно до таблиці критеріїв Стьюдента для t л зі ступенем свободи 

більше 350 він становить 1,967 за умови 5 % відхилення.  

Одержані нами відхилення, у відповідності до проведених обрахунків 

за формулами (5.2 – 5.9), у кожній паралелі становлять: в учнів 10-х класів 

(рівень стандарту)  1,25, учнів 10-х класів (профільний рівень)  1,85; учнів 

11-х класів (рівень стандарту)  1,25; учнів 11-х класів (профільний рівень)  

1,92. Тобто, усі одержані результати не виходять за межі таблиці критеріїв, 

що свідчить про їхню ймовірність і достовірність. Розбіжності у показниках 

нормованого відхилення t л пояснюються, насамперед, різним рівнем 

сформованості знань, здобутих інтелектуальних умінь і навичок учнів, 

відмінностями в рівнях фахової підготовки вчителів, які були залучені до 

дослідження, умовами, НМЗ ЗЗСО. 

Узагальнюючи результати обчислень рівнів сформованості ЗК 

концептуально-парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-

технологічного концептів навчання учнів 1011-х класів у традиційному 

освітньому процесі ЗЗСО на констатувальному етапі дослідження можна 

зробити висновки, що 39,7 % респондентів мають початковий 
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(елементарний) та середній (репродуктивний) рівні сформованості ЗК щодо 

теоретичних засад концептуально-парадигмального, інтегрованого, 

компетентнісно орієнтованого, логістичного, географоцентричного змісту 

навчання географії. На останньому етапі навчання в ЗЗСО 3,5 % учнів на 

початковому (елементарному) рівні можуть відтворити незначну частину 

навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, 

елементарні завдання компетентнісного спрямування виконують за 

допомогою вчителя; 36,2 % учнів відтворюють основний навчальний 

матеріал за допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати 

визначення понять, сформулювати правило; виявляють знання й 

демонструють розуміння основних положень навчального матеріалу, їхні 

відповіді правильні, але недостатньо осмислені. 

Середній бал сформованості ЗК учнів на констатувальному етапі 

становить 7,2 та дорівнює К = 0,6. 

Коефіцієнт сформованості ДК концептуально-парадигмального, 

змістово-теоретичного, процесуально-технологічного концептів навчання 

учнів 1011-х класів у традиційному освітньому процесі ЗЗСО вираховувався 

за вказаними вище формулами (5.2 – 5.9) та представлено в таблиці 5.8 і в 

узагальнених результатах: 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (рівень стандарту):  

   М е   6,1;   М 𝑘  5,9;   tЛ  0,96; 
 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (профільний рівень):  

  М е   7,0;   М 𝑘  6,8;   tЛ  1,14; 
 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (рівень стандарту):  

  М е   6,2;   М 𝑘  6,0;   tЛ  1,0; 
 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (профільний рівень):  

  М е   6,9;   М 𝑘  6,8;   tЛ  1,22. 
 

Одержані нами відхилення, відповідно до проведених обрахунків, у 

кожній паралелі становлять: в учнів 10-х класів (рівень стандарту)  0,96, 
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учнів 10-х класів (профільний рівень)  1,14; учнів 11-х класів (рівень 

стандарту)  1,0; учнів 11-х класів (профільний рівень)  1,22, не виходять за 

межі таблиці критеріїв Стьюдента (для t л зі ступенем свободи  350  1,967 

за 5 % відхилення), що свідчить про їхню ймовірність і достовірність. 

 

Таблиця 5.8  Сформованість ДК концептуально-парадигмального, 

змістово-теоретичного, процесуально-технологічного концептів навчання 

учнів 1011-х класів у традиційному освітньому процесі ЗЗСО 
 

 

Рівні 

сформованості 
Бали 

10-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

10-ті класи 

(профільний 

рівень) 

11-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

11-ті класи 

(профільний 

рівень) 

Е К Е К Е К Е К 

Початковий 

(елементарний) 

3 4 3 2 0 2 3 3 3 

2 0 1 1 3 2 1 0 0 

1 1 1 0 0 0 1 0 0 

Середній 

(репродуктивний) 

6 12 12 10 11 12 10 8 8 

5 10 9 7 7 9 9 9 9 

4 9 11 4 4 10 12 5 6 

Достатній 

(репродуктивно- 

продуктивний) 

9 6 4 9 10 7 9 12 9 

8 7 8 10 9 7 5 9 10 

7 8 7 9 5 8 3 7 6 

Високий 

(продуктивний) 

12 0 0 1 0 0 1 1 0 

11 0 1 2 1 1 2 1 2 

10 2 1 2 3 1 1 2 3 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Q учнів 456 59 58 57 53 59 57 57 56 

Середній бал 

сформованості 
6,5 6,1 5,9 7,0 6,8 6,2 6,0 6,9 6,8 

 

Середній бал сформованості ДК учнів 1011-х класів на 

констатувальному етапі становить 6,5 та дорівнює К = 0,5. 

Порівняння сформованості ЗК із ДК дає змогу констатувати середні 

бали їх сформованості  7,2 і 6,5, відповідно та різницю коефіцієнтів у 0,1. 
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Рівні сформованості ДК (початковий рівень  6,8 %, середній рівень  

46,7 %) підтверджують значно гіршу здатність учнів 1011-х класів 

використовувати здобуті знання на практиці; застосовувати набуті уміння та 

навички у процесі моделювання навчальної ситуації, виконання завдань 

компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого, географоцентричного 

спрямування, сформовані уявлення  у процесі конструювання, доведення, 

спростування, умовиводів; послуговуватися просторовим і логістичним 

мисленням; користуватися географічною картою, розуміючи їх легенди; 

віднаходити самостійно географічну інформацію за допомогою різних 

джерел і засобів навчання, у т.ч. освітніх інтернет-сервісів, правильно її 

інтерпретувати, трансформувати (текст – у графіку і навпаки), складати тези 

(конспекти та ін.), обробляти за допомогою текстових, графічних редакторів, 

пакету різних Offiсe програм, ІКТ, ЕЗНП, ГІС, Е-збірників тощо. 

Визначення коефіцієнту сформованості ЦК концептуально-

парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-технологічного 

концептів навчання учнів у традиційному освітньому процесі ЗЗСО для 

паралелей експериментальних і контрольних груп 1011-х класів 

(профільний рівень, рівень стандарту) вираховувався за вказаними вище 

формулами (5.2 – 5.9) та представлено в таблиці 5.9 і в узагальнених 

результатах: 
 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (рівень стандарту): 

    М е = 6,0;   М k = 5,8;   tЛ = 0,96; 
 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (профільний рівень): 

     М е = 6,6;   М k = 6,8;   tЛ = 1,02; 
 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (рівень стандарту): 

    М е = 5,8;   М k = 5,7;   tЛ = 0,81; 
 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (профільний рівень): 

    М е = 6,4;   М k = 6,4;   tЛ = 1,04. 
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Таблиця 5.9  Сформованість ЦК концептуально-парадигмального, 

змістово-теоретичного, процесуально-технологічного концептів навчання 

учнів 10–11-х класів у традиційному освітньому процесі ЗЗСО 
 

 

Рівні 

сформованості 
Бали 

10-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

10-ті класи 

(профільний 

рівень) 

11-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

11-ті класи 

(профільний 

рівень) 

Е К Е К Е К Е К 

Початковий 

(елементарний) 

3 2 3 2 3 2 4 2 3 

2 2 2 1 2 3 3 1 2 

1 1 1 0 0 2 1 0 0 

Середній 

(репродуктивний) 

6 12 10 9 10 12 8 9 8 

5 9 8 11 5 9 9 14 7 

4 11 13 4 3 8 10 6 9 

Достатній 

(репродуктивно- 

продуктивний) 

9 8 4 8 9 6 7 10 9 

8 6 6 9 11 7 9 7 8 

7 6 8 10 7 9 5 6 7 

Високий 

(продуктивний) 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 1 1 0 0 1 1 

10 1 2 2 2 1 1 1 2 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Q учнів 
456 59 58 57 53 59 57 57 56 

Середній бал 

сформованості 
6,3 6,0 5,8 6,6 6,8 5,8 5,7 6,4 6,4 

 

Одержані нами відхилення, у відповідності до проведених обрахунків 

за формулами (5.2 – 5.9), у кожній паралелі становлять: в учнів 10-х класів 

(рівень стандарту)  0,96, учнів 10-х класів (профільний рівень)  1,02; учнів 

11-х класів (рівень стандарту)  0,81; учнів 11-х класів (профільний рівень)  

1,04, не виходять за межі таблиці критеріїв Стьюдента (для t л зі ступенем 

свободи > 350 = 1,967 за 5 % відхилення), що свідчить про їхню ймовірність і 

достовірність. 

Середній бал сформованості ЦК учнів на констатувальному етапі 

становить 6,3 та дорівнює К = 0,5. 
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Аналіз сформованості ЦК концептуально-парадигмального, змістово-

теоретичного, процесуально-технологічного концептів навчання учнів            

1011-х класів на констатувальному етапі дослідження дає змогу 

стверджувати про найнижчий (6,3) порівняно із ЗК (7,2), ДК (6,5) рівень 

сформованості, що свідчить про низький мотиваційно-ціннісний аспект 

процесу пізнання географічної інформації учнями старших класів і нечітку 

усвідомленість ними значення географічних знань у дорослому житті. Так, 

відсоток учнів, у яких ЦК сформований на початковому (елементарному) та 

середньому (репродуктивному) рівнях, становить 9,2 та 46,9 відповідно. 

Усе зазначене вище дає змогу зробити висновки про те, що, 

опановуючи ЗК, учні остаточно не усвідомлюють практичну потребу набутих 

знань, не повною мірою уміють використовувати їх на практиці, а ще більше 

з метою практичного використання, комплексного світосприйняття та 

професійного самовизначення, що підтверджується відповідними рівнями 

сформованості ДК, ЦК у респондентів на констатувальному етапі 

дослідження. 

У такий спосіб, за результатами констатувального експерименту, 

співвідношення коефіцієнтів ЗК:ДК:ЦК має вигляд 0,6:0,5:0,5 та в розрізі 

сформованих рівнів відповідних концептуально-парадигмального, змістово-

теоретичного, процесуально-технологічного концептів подано в діаграмному 

зображенні сукупного співвідношення балів, набраних учнями 1011-х класів 

експериментальних і контрольних класів, які навчаються на рівні стандарту 

та профільному рівні (рис. 5.1). 

Окрім того, з метою визначення стану готовності учнів 1011-х класів 

експериментальних і контрольних груп до вивчення географії на 

профільному рівні респондентам на констатувальному етапі дослідження 

було запропоновано відповісти на запитання, самостійно оцінити якість 

власної підготовленості та задоволеності цим, результати чого наведено в 

таблиці 5.10.  
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Рисунок 5.1  Порівняльне співвідношення сформованості ЗК, ДК, ЦК                       

в учнів  1011-х класів ЗЗСО на констатувальному етапі дослідження 

 

Коефіцієнт задоволеності учнями здобутими і наявними знаннями, 

сформованими уміннями, навичками за напрямом підготовленості до 

вивчення географії на профільному рівні вираховувався нами в процесі 

дослідження за формулою (5.10) для експериментальної групи паралелей              

10-11-х класів (L e) та, відповідно, контрольної групи паралелей 10-11-х 

класів  (L k): 

 

  

                      (5.10) 

 

          L e                                                               0,98; 

 

          L k                                                              0,63. 
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Таблиця 5.10  Самооцінка учнями 1011-х класів експериментальних  

і контрольних груп рівня своєї підготовленості до вивчення географії                  

на профільному рівні (за результатами констатувального етапу дослідження) 
 

 

Респонденти 

Самооцінка рівня підготовленості до навчання        

на профільному рівні 

ц
іл

к
о

м
 з

ад
о
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о

л
ен

и
й
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ан
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 н
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п
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и
 

зо
в
сі

м
 

н
ез

ад
о

в
о

л
ен

и
й

 (
-а

) 

Експериментальні      

групи (232 учні) 
15 59 32 65 61 

Контрольні групи                         

(224 учні) 18 61 39 52 54 

 

Як свідчать результати опрацювання здобутих даних, коефіцієнт 

задоволеності учнів експериментальних і контрольних груп здобутими 

знаннями, набутими інтелектуальними уміннями, навичками з профільного 

вивчення географії перебуває на невисокому рівні й становить відповідно      

0,98 та 0,63. Від’ємні його значення в обох паралелях дають змогу зробити 

висновок про те, що учні невисоко оцінили ефективність рівня своєї 

підготовленості до навчання на профільному рівні за умов традиційного 

добору змісту, форм, методів освіти. Так, лише 6,5 % учнів 

експериментальних груп задоволені рівнем своєї підготовки, частково 

задоволені 25,4 % і 27,2 % учнів експериментальних і контрольних груп, 

відповідно. 

Викликає занепокоєння той факт, що 31,2 % учнів у загальній 

сукупності двох груп виявили байдужість до рівня своєї підготовки та якості 

її здійснення. Не набагато менший відсоток і тих учнів, які швидше 

незадоволені, ніж задоволені рівнем своєї підготовки (28 % та 23,2 %, 
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відповідно). Окрім того, зовсім незадоволеними рівнем підготовки є 26,3 % і 

24,1 % учнів експериментальних і контрольних груп на етапі 

констатувального дослідження 386. 

З метою підвищення рівня обізнаності учнів щодо вивчення географії 

на профільному рівні нами було розроблено методичну систему навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС, що орієнтована в своїй будові на 

колективно-компетентнісну взаємодію учасників освітнього процесу з 

географії та людино-, географоцентричний зміст навчальних предметів, які 

вивчають учні 1011-х класів у ЗЗСО. У зв’язку з цим основними 

дидактичними принципами географічно орієнтованого навчання та побудови 

організаційно-функціональних моделей стали: інтеграція, науковість, 

доступність, наступність, неперервність, диференціація, системність, 

систематичність, альтернативність, комплексність. 

Для ознайомлення учнів із концептуально-парадигмальними основами 

процесу навчання як методичну підтримку вчителям нами розроблено, 

доповнено та запропоновано на формувальному етапі дослідження моделі: 

 процесу навчання географії на профільному рівні на засадах 

педагогіки партнерства зі спільним (учитель  учень) добором змісту 

навчального матеріалу, дидактичних інструментів навчання (засоби, 

технології, методи, прийоми, форми організації процесу навчання) і 

дидактичних інструментів корекції та контролю, що загалом спрямовано на 

отримання суспільно й особистісно значущого результату; 

 навчально-методичного забезпечення навчання географії на 

профільному рівні, що побудована за блочно-модульним принципом та з 

урахуванням моделі підрядної супідрядності НМЗ, НМКс, НМКт та їх 

складових; 

 науково-методичних знань з вивчення в школі учнями географічних 

просторово-часових закономірностей; 

 К-взаємодії, в основі якої  педагогіка партнерства та реалізація 

компетентнісного підходу до організації процесу навчання; 
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 методичної  діяльності  вчителя  з  переліком  можливих  напрямів і 

відповідних до них форм роботи, що доповнено методичними 

рекомендаціями з реалізації географоцентричного змісту навчання, 

розробками конспектів уроків, НМЗ компетентнісно орієнтованого та 

логістичного спрямування, дорожньою картою щодо імплементації ідей 

НУШ у практику роботи вчителя основної (базової), старшої (профільної) 

школи. 

Використання діяльнісного, комплексного підходів ґрунтується на 

реалізації процесуально-технологічного концепту процесу навчання. З метою 

підвищення рівня підготовки учнів до вивчення географії на профільному 

рівні на формувальному етапі дослідження учням запропоновано для 

опрацювання: НТП, навчальну програму, банк запитань, навігатор 

сторінками Е-збірника,  до елективного курсу «Lean-логістика в географії»; 

банк запитань К-спрямування, що містить 425 різних за складністю, 

тематичним спрямуванням завдань, інтегрованих запитань (у т.ч. із 

використанням чотирьох змістових ліній НУШ); РНГКс у сукупності 

навчального посібника, навчальних карт, тестових моделей Е-збірника, 

розвиваючих ігор, на допомогу вчителю,  навчальний посібник; блок-кальку 

сторінки підручника для профільного навчання, перелік доповненого 

тезаурусу, методичні рекомендації тощо 386, 389. 

На географоцентричне формування цілісної картини світу, предметної 

географічної компетентності в учнів на основі комплексного світобачення 

спрямовано змістово-теоретичний концепт методичної системи навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС із розробленими його складовими 

(перелік навчальних географічних понять наскрізних напрямів; модель 

просторово-поняттєвої основи науково-методичних знань з географії на 

профільному рівні навчання; зміст елективного курсу «Lean-логістика в 

географії», наскрізних тем; банки запитань, тестових вправ Е-збірника; 

конспекти інтегрованого, бінарних уроків), із якими працювали, відповідно, 

учні та вчителі під час формувального етапу дослідження. 
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За допомогою урочних і позаурочних форм роботи у субсистемах 

організаційної та пізнавальної діяльності (процесуально-технологічний 

концепт методичної системи ЛГЦС) протягом 20072019 рр. досліджувались 

різні складові методичної системи навчання географії на профільному рівні 

ЛГЦС, до апробації та впровадження елементів якої, крім учнів (456 осіб) і 

вчителів (267 осіб), були залучені директори (25 осіб) і заступники (43 особи) 

директорів ЗЗСО, начальники відділів (управлінь) освіти (29 осіб), завідувачі 

методичними кабінетами (39 осіб), слухачі курсів підвищення кваліфікації 

вчителів (620 осіб) й педагоги у міжкурсовому періоді (127 осіб), викладачі 

та студенти географічних спеціальностей педагогічних ЗВО (302 особи). 

Ефективність запропонованих на формувальному етапі дослідження 

розробок для підвищення рівня підготовки учнів 1011-х класів до навчання 

географії на профільному рівні подано в текстово-графічному зображені за 

результатами проведеного діагностування рівнів сформованості ЗК, ДК, ЦК 

(концептуально-парадигмальний, змістово-теоретичний, процесуально-

технологічний концепт методичної системи ЛГЦС). 

З метою визначення готовності учнів 1011-х класів до вивчення 

географії на профільному рівні в ЗЗСО на формувальному етапі дослідження 

та в ході обробки експериментальних даних нами застосовувалися методи 

математичної статистики, зокрема для визначення міри провідної тенденції 

та міри розсіювання, тобто величин, навколо яких групуються різні значення 

показника через середнє арифметичне [148, 168, 320]. Коефіцієнт 

сформованості означеної ознаки на констатувальному й діагностувальному 

етапах, за результатами формувального дослідження, визначено за       

формулою 5.2; ймовірність відтворення здобутих знань (ЗК) на високому 

(продуктивному), достатньому (репродуктивно-продуктивному), середньому 

(репродуктивному) рівнях в експериментальній і контрольній групах, 

відповідно, за формулами (5.3), (5.4). 

Окрім того, обраховано за формулою (5.8) Sл як міру розсіювання та            

tЛ  нормативне відхилення, за формулою (5.9); скориставшись таблицею 
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критеріїв Стьюдента, пересвідчилися у ймовірності та достовірності 

результатів, порівнявши цифрові та якісні показники сформованості ЗК, ДК, 

ЦК учнів 1011-х класів (на констатувальному та, за результатами 

формувального,  на діагностувальному етапах дослідження), перший з              

яких,  ЗК подано в таблиці 5.11. 
 

Таблиця 5.11  Сформованість ЗК концептуально-парадигмального, 

змістово-теоретичного, процесуально-технологічного концептів навчання 

учнів 1011-х класів у освітньому процесі ЗЗСО за результатами 

формувального етапу дослідження 
 

Рівні 

сформованості 
Бали 

10-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

10-ті класи 

(профільний 

рівень) 

11-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

11-ті класи 

(профільний 

рівень) 

Е К Е К Е К Е К 

Початковий 

(елементарний) 

3 1 1 0 0 1 1 0 0 

2 0 1 0 0 0 1 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Середній 

(репродуктивний) 

6 7 9 6 8 9 7 6 8 

5 5 8 3 3 6 9 4 6 

4 2 6 0 1 3 5 0 1 

Достатній 

(репродуктивно- 

продуктивний) 

9 11 8 15 13 14 12 17 15 

8 14 11 10 12 9 7 14 12 

7 10 10 11 9 8 8 8 9 

Високий 

(продуктивний) 

12 1 0 1 0 1 1 1 0 

11 5 2 6 3 3 3 3 3 

10 3 2 5 4 5 3 4 2 

Q учнів 456 59 58 57 53 59 57 57 56 

Середній бал 

сформованості 
7,6 7,7 6,8 8,2 7,9 7,6 7,1 8,1 7,7 

ebсер 7,2 6,9 6,6 7,8 7,6 6,6 6,6 7,7 7,6 

Лbсер 0,4 0,8 0,2 0,4 0,3 1,0 0,5 0,4 0,1 
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Так, для паралелі експериментальних і контрольних груп 10-х класів 

(рівень стандарту) коефіцієнт сформованості ЗК концептуально-

парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-технологічного 

концептів методичної системи навчання географії учнів ЗЗСО на 

профільному рівні ЛГЦС за результатами формувального етапу дослідження 

вираховувався за формулами (5.2 – 5.4), що становить: 
 

 

М е(1−2)  
12+55+30+99+112+70+42+25+8+3

59
  

456

59
  7,7;                 (5.2) 

 

 М 𝑘(1−2)  
22+20+72+88+63+60+40+24+3+2

58
  

394

58
  6,8;   

         

                           P e   
58

59
  0, 98;                                       (5.3) 

 

              P k    
56

58
  0,97.       (5.4) 

 

Різницю ймовірності відтворення ЗК високого (продуктивного), 

достатнього (репродуктивно-продуктивного), середнього (репродуктивного) 

рівнів сформованості досліджуваної якості в експериментальній і 

контрольній групах учнів обраховано за формулою (5.5) та визначено як: 
 

 

     Л  0,98  0,97  0,01.                             (5.5) 
 

Для якісної характеристики визначених показників в 

експериментальних і контрольних групах учнів, скориставшись мірою 

розсіювання показників  стандартним відхиленням, середнє відхилення 

обраховано за формулами (5.6), (5.7):   
 

𝑆𝑃𝑒   √
0,98∗(1−0,98)

59
  √

0,98∗0,02

59
  0,018;              (5.6) 

 

𝑆𝑃𝑘  √
0,97∗(1−0,97)

58
  √

0,97∗0,03

58
  0,022.             (5.7) 

 

На основі одержаних результатів середнє відхилення різниці визначено 

за формулою (5.8), що становить: 
 

SЛ  √ (0,000324 + 0,000484) ∗ 10 −6  √0,000808  0,028              (5.8) 
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У такий спосіб, за формулою (5.9) визначено нормоване відхилення, 

яке становить: 

      tЛ  
0,01

0,028
  0,36                                                   (5.9) 

Здійснивши в такий спосіб обрахунки здобутих експериментальних 

даних рівня сформованості ЗК концептуально-парадигмального, змістово-

теоретичного, процесуально-технологічного концептів навчання учнів        

1011-х класів на формувальному етапі дослідження у всіх 

експериментальних паралелях, було визначено: 
 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (профільний рівень): 

  М е = 8,2;   М k =7,9;   tЛ = 0; 
 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (рівень стандарту): 

  М е = 7,6;   М k = 7,1;   tЛ = 0,35; 
 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (профільний рівень): 

  М е = 8,1;   М k = 7,7;   tЛ = 0. 
 

 

За таблицею критеріїв Стьюдента для t л зі ступенем свободи більше 

350 він становить 1,967 за умови 5 % границі відхилення.  

Одержані нами відхилення, згідно з проведеними обрахунками, у 

кожній паралелі становлять: в учнів 10-х класів (рівень стандарту)  0,36, 

учнів 10-х класів (профільний рівень)  0; учнів 11-х класів (рівень 

стандарту)  0,35; учнів 11-х класів (профільний рівень)  0. Тобто всі 

одержані результати не виходять за межі таблиці критеріїв, що свідчить про 

їхню ймовірність і достовірність. 

Узагальнюючи результати обчислень рівнів сформованості ЗК 

концептуально-парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-

технологічного концептів методичної системи навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС учнів 1011-х класів за результатами 

формувального експерименту, можна констатувати підвищення середнього 

рівня сформованості ЗК із 7,2 до 7,6 бала, із К = 0,6 до К = 0,63.  
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Окрім того, зафіксовано покращання рівня сформованості ЗК – 

зниження початкового (елементарного) рівня навчальних досягнень з 1,8 % 

до 0 % у класах профільного рівня та загальну позитивну динаміку зміни 

рівнів (В:Д:С:П) сформованості ЗК у процесі формувального дослідження з 

пропорції В11:Д50:С36:П3 на констатувальному етапі до В13:Д59:С27:П1 на 

діагностувальному етапі та в експериментальних групах із  В11:Д52:С34:П3 

до В16:Д61:С22:П1, відповідно (рис. 5.2). 

 
 

Рисунок 5.2   Динаміка (загальна та експериментальних груп) сформованості   

ЗК учнів 1011-х класів на констатувальному етапі та за результатами 

формувального дослідження 

 

Дані рисунка 5.2 підтверджують позитивну динаміку змін у 

формуванні ЗК учнів 1011-х класів експериментальних груп на 

констатувальному етапі та за результатами формувального дослідження 

порівняно із загальними показниками двох етапів. 

Динаміку змін за допомогою формульних (5.2 – 5.9) обрахунків 

здобутих експериментальних даних рівня сформованості ДК концептуально-

парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-технологічних 
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концептів методичної системи навчання географії на профільному рівні 

ЛГЦС учнів 1011-х класів на формувальному етапі дослідження у всіх 

експериментальних паралелях представлено в таблиці 5.12, на рисунку 5.3        

і визначено: 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (рівень стандарту): 

  М е = 7,0;   М k = 6,4;   tЛ = 0,56; 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (профільний рівень): 

  М е = 7,7;   М k = 7,0;   tЛ = 0; 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (рівень стандарту): 

  М е = 7,1;   М k = 6,6;   tЛ = 0,29; 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (профільний рівень): 

  М е = 7,4;   М k = 6,8;   tЛ = 1,54. 
 

Відповідно до таблиці критеріїв Стьюдента для t л зі ступенем свободи 

більше 350 він становить 1,967 за умови 5 % границі відхилення.  

Одержані відхилення, згідно з проведеними обрахунками, у кожній 

паралелі дорівнюють: в учнів 10-х класів (рівень стандарту)  0,56, учнів 10-х 

класів (профільний рівень)  0; учнів 11-х класів (рівень стандарту)  0,29; 

учнів 11-х класів (профільний рівень)  1,54. Тобто всі одержані результати 

не виходять за межі таблиці критеріїв, що свідчить про їхню ймовірність і 

достовірність. 

Узагальнюючи результати обчислень рівнів сформованості ДК 

парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-технологічного 

концептів методичної системи навчання географії на профільному рівні 

ЛГЦС учнів 1011-х класів за результатами формувального експерименту, 

можна констатувати підвищення середнього рівня сформованості ДК із 6,5 до 

7,0 бала, із К = 0,5 до К = 0,6; покращення показника початкового 

(елементарного) рівня ДК з 5,3 % до 0,9 % у класах профільного рівня, а 

також загальну позитивну динаміку зміни рівнів (В:Д:С:П) сформованості 

ДК у процесі формувального дослідження з пропорції В6:Д40:С47:П7 на 
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констатувальному етапі до В9:Д51:С37:П3 на діагностувальному етапі та в 

експериментальних групах із  В8:Д49:С38:П5  до В11:Д62:С26:П1. 
 

Таблиця 5.12  Сформованість ДК концептуально-парадигмального, 

змістово-теоретичного, процесуально-технологічного концептів навчання 

учнів 1011-х класів в освітньому процесі ЗЗСО за результатами 

формувального етапу дослідження 
 

Рівні 

сформованості 
Бали 

10-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

10-ті класи 

(профільний 

рівень) 

11-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

11-ті класи 

(профільний 

рівень) 

Е К Е К Е К Е К 

Початковий 

(елементарний) 

3 2 1 1 1 1 1 0 2 

2 0 1 0 0 0 1 0 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Середній 

(репродуктивний) 

6 8 10 7 9 9 8 6 7 

5 7 8 5 7 6 9 7 9 

4 5 9 2 4 7 10 3 6 

Достатній 

(репродуктивно- 

продуктивний) 

9 10 8 14 11 13 10 16 9 

8 11 9 13 9 10 6 11 10 

7 9 8 8 7 8 7 9 9 

Високий 

(продуктивний) 

12 0 0 1 0 0 1 1 0 

11 2 1 2 1 2 2 2 2 

10 4 2 4 3 3 2 2 2 

Q учнів 456 59 58 57 53 59 57 57 56 

Середній бал 

сформованості 
7,0 7,0 6,4 7,7 7,0 7,1 6,6 7,4 6,8 

Kebсер 6,5 6,1 5,9 7,0 6,8 6,2 6,0 6,9 6,8 

Лbсер 0,5 0,9 0,5 0,7 0,2 0,9 0,6 0,5 0,0 

 

Позитивну динаміку змін (збільшення кількості учнів-респондентів із 

ДК високого (продуктивного), достатнього (репродуктивно-продуктивного) 

рівнів і зменшення середнього (репродуктивного), початкового 

(елементарного) рівнів) в учнів 1011-х класів експериментальних груп на 

констатувальному етапі та за результатами формувального дослідження, 

порівняно із загальними показниками двох етапів, подано на рисунку 5.3.
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Рисунок 5.3  Динаміка (загальна та експериментальних груп) сформованості 

ДК учнів 10  11-х класів на констатувальному етапі та за результатами 

формувального дослідження 
 

 Динаміку змін здобутих експериментальних даних рівня 

сформованості ЦК концептуально-парадигмального, змістово-теоретичного, 

процесуально-технологічного концептів методичної системи навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС в учнів 1011-х класів на 

формувальному етапі дослідження у всіх експериментальних паралелях 

класів ЗЗСО показано в таблиці 5.13, на рис. 5.4 і визначено за допомогою 

формульних обрахунків (5.2 – 5.9): 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (рівень стандарту): 

  М е = 7,2;   М k = 6,2;   tЛ = 1,32; 

 для експерименту на паралелі 10-х класів (профільний рівень): 

  М е = 7,7;   М k = 6,9;   tЛ = 1,48; 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (рівень стандарту): 

  М е = 7,0; М k = 6,1; tЛ = 1,5; 

 для експерименту на паралелі 11-х класів (профільний рівень): 

  М е = 8,1;   М k = 6,8;   tЛ = 1,72. 
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 Таблиця 5.13  Сформованість ЦК концептуально-парадигмального, 

змістово-теоретичний, процесуально-технологічний концепт навчання учнів 

10  11-х класів у освітньому процесі ЗЗСО за результатами формувального 

етапу дослідження 

Рівні 

сформованості 
Бали 

10-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

10-ті класи 

(профільний 

рівень) 

11-ті класи 

(рівень 

стандарту) 

11-ті класи 

(профільний 

рівень) 

Е К Е К Е К Е К 

Початковий 

(елементарний) 

3 1 2 0 0 1 2 0 2 

2 0 1 0 2 0 2 0 1 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 

Середній 

(репродуктивний) 

6 7 9 7 9 9 7 8 9 

5 7 9 4 7 8 9 5 8 

4 8 10 3 4 6 12 2 6 

Достатній 

(репродуктивно- 

продуктивний) 

9 14 5 16 9 9 8 17 9 

8 9 7 11 10 9 8 10 9 

7 7 11 10 8 12 6 9 8 

Високий 

(продуктивний) 

12 1 0 1 0 1 0 1 1 

11 2 1 2 2 2 1 3 1 

10 3 2 3 2 2 1 4 2 

Q учнів 
456 59 58 57 53 59 57 57 56 

Середній бал 

сформованості 
7,0 7,2 6,2 7,7 6,9 7,0 6,1 8,1 6,8 

Kebсер 6,3 6,0 5,8 6,6 6,8 5,8 5,7 6,4 6,4 

Лbсер 0,7 1,2 0,4 1,1 0,1 1,2 0,4 1,7 0,4 

 

Згідно з таблицею критеріїв Стьюдента для t л зі ступенем свободи 

більше 350 він становить 1,967 за умови 5 % границі відхилення.  

Одержані нами відхилення, за проведеними обрахунками, у кожній 

паралелі дорівнюють: учні 10-х класів (рівень стандарту)  1,32, учні 10-х 

класів (профільний рівень)  1,48; учні 11-х класів (рівень стандарту)  1,5; 

учні 11-х класів (профільний рівень)  1,72. Тобто всі отримані результати не 

виходять за межі таблиці критеріїв, що свідчить про їхню ймовірність і 

достовірність. 
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Рисунок 5.4  Динаміка (загальна та експериментальних груп) сформованості 

ЦК учнів 1011-х класів на констатувальному етапі та за результатами 

формувального дослідження 

 

Узагальнюючи результати обчислень рівнів сформованості ЦК 

концептуально-парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-

технологічного концептів методичної системи навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС учнів 1011-х класів за результатами 

формувального експерименту, можна констатувати підвищення середнього 

рівня сформованості ЦК із 6,3 до 7,0 бала, із К = 0,5 до К = 0,6; покращання 

показника початкового (елементарного) рівня ЦК з 7,1 % до 2,2 % у класах 

профільного рівня, а також загальну позитивну динаміку зміни рівнів 

(В:Д:С:П) сформованості ЦК у процесі формувального дослідження з 

пропорції В4:Д40:С47:П9 на констатувальному етапі до В8:Д51:С38:П3 на 

діагностувальному етапі та в експериментальних групах із  В3:Д40:С49:П8  

до  В11:Д57:С31:П1, відповідно (див. рис. 5.4). 

Дані рисунка 5.4 підтверджують позитивну динаміку змін (збільшення 

кількості учнів-респондентів із ЦК високого (продуктивного), достатнього 
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(репродуктивно-продуктивного) рівнів та зменшення показників середнього 

(репродуктивного), початкового (елементарного) рівнів в учнів 1011-х 

класів експериментальних груп на констатувальному етапі та за результатами 

формувального дослідження порівняно із загальними показниками двох 

етапів, що доводить дієвість запропонованої методичної системи навчання 

географії на профільному рівні ЛГЦС зі складовими її субсистем 

організаційної, пізнавальної діяльності та концептами. 

Отже, за результатами формувального експерименту співвідношення 

коефіцієнтів ЗК:ДК:ЦК має вигляд 0,63:0,6:0,6, що в розрізі сформованих 

рівнів подано в діаграмному зображенні сукупного співвідношення балів, 

набраних учнями 1011-х класів експериментальних і контрольних класів 

рівня стандарту та профільного рівнів (рис. 5.5). 

 

Рисунок  5.5    Порівняльне  співвідношення   сформованості   ЗК,  ДК,  ЦК                         

 в учнів  1011-х класів ЗЗСО за результатами формувального етапу   
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Результативність запропонованих організаційно-педагогічних умов 

побудови процесу навчання географії учнів 1011-х класів на профільному 

рівні, що підтверджують позитивну динаміку змін за результатами 

констатувального експерименту, подано в таблиці 5.14. 
 

Таблиця 5.14  Динаміка рівнів сформованості узагальненого 

показника підготовленості учнів до навчання на профільному рівні, % 
 

 

Рівні 

10-ті класи 11-ті класи 

Рівень               

стандарту 

Профільний                 

рівень 

Рівень                

стандарту 

Профільний 

рівень 

н
а 

п
о
ч
ат
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ек
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м
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н
а 

п
о
ч
ат

. 
ек

сп
ер

и
м

. 

у
 к

ін
ц

і 

ек
сп

ер
и

м
. 

Початковий 

(елементарний) 
10,0 2,3 4,1 0,6 8,3 1,7 4,6 0 

Середній 

(репродуктивний) 
46,1 31,6 37,9 20,1 49,8 35,6 46,6 23,0 

Достатній 

(репродуктивно- 

продуктивний) 

38,4 54,2 48,6 63,2 37,4 51,9 41,8 64,7 

Високий 

(продуктивний) 
5,5 11,9 9,4 16,1 4,5 10,8 7,0 12,3 

 

З метою визначення рівня готовності учнів 1011-х класів 

експериментальних і контрольних груп до вивчення географії на 

профільному рівні респондентам на констатувальному етапі дослідження 

було запропоновано відповісти на запитання, самостійно оцінивши власну 

підготовленість (див. таблицю 5.10). З метою зіставлення результатів 

самооцінки учнів-респондентів по завершенню формувального дослідження 

нами було запропоновано запитання, які потребували відвертих відповідей 

учасників щодо самооцінки власної підготовленості до навчання на 

профільному рівні (таблиця 5.15). 
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Таблиця 5.15  Самооцінка учнями 1011-х класів експериментальних і 

контрольних груп своєї підготовленості до навчання географії на профільному 

рівні (за результатами формувального етапу дослідження) 

Респонденти 

Самооцінка підготовленості до навчання                                     

на профільному рівні 

ц
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к
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м
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зо
в
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м
 

н
ез

ад
о
в
о
л
ен

и
й

 (
-а

) 

Експериментальні      

групи (232 учні) 
67 95 28 23 19 

Контрольні групи                         

(224 учні) 
46 88 30 32 28 

 

Як підтверджує аналіз здобутих даних, переважна більшість учнів 

1011-х класів експериментальних груп (69,8 %), на відміну від учнів 

контрольних груп (59,8 %), оцінили рівень своєї готовності до вивчення 

географії на профільному рівні як вищий від середнього (репродуктивний) та 

як високий (продуктивний). Слід зазначити, що це істотно перевищує дані 

констатувального етапу дослідження, де таких учнів, відповідно, було лише 

31,9 % та 35,3 %. 

Підтвердженням ефективності результатів проведеного дослідження є 

зменшення кількості учнів у експериментальних групах до 8,2 % і в 

контрольних до 12,5 %, котрі оцінили рівень своєї готовності до вивчення 

географії на профільному рівні, у контексті географоцентричного змісту, як 

незадовільний, тоді як на його констатувальному етапі таких учнів було 

26,3 % в експериментальних і 24,1 % у контрольних групах, відповідно. 

Суттєвим підтвердженням результативності дослідження є зменшення 

кількості учнів у експериментальних групах до 12,1 % і в контрольних до 

13,4 %, які байдуже поставились до рівня своєї готовності до вивчення 

географії на профільному рівні з географоцентричним змістом. 
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Коефіцієнт задоволеності учнями здобутими знаннями, сформованими 

уміннями та навичками за напрямом підготовленості до навчання географії 

на профільному рівні, вираховано за формулою (5.10):  

 

 

 

Окрім того, показники зміни коефіцієнта задоволеності учнів 

експериментальних і контрольних груп здобутими знаннями, сформованими 

інтелектуальними уміннями, навичками щодо вивчення географії на 

профільному рівні з від’ємних значень (0,98 та 0,63, відповідно) змінилися 

протягом формувального етапу дослідження на значення зі знаком «+»                

(0,72 та 0,41, відповідно). Звідси  збільшення показника позитивного 

приросту на 1,70 та 1,04, відповідно (рис. 5.6). 

 

Рисунок 5.6  Коефіцієнти задоволеності респондентів власною підготовкою 

до вивчення географії на профільному рівні (за результатами 

констатувального та формувального етапів) 
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географоцентричним змістом контрольної та експериментальної груп нами 

було використано критерій 𝜑* Фішера. Для цього необхідно зведення 

емпіричних даних до альтернативної шкали «є ефект  немає ефекту».                    

У нашому дослідженні показником «є ефект» ми вважали задоволеність 

учнями самооцінкою готовності до навчання на профільному рівні та 

сприйняття інформації географоцентричного змісту, якій відповідають 

кількісні показники, наведені у стовпчиках «цілком задоволені» та «швидше 

задоволені» таблиці 5.15. Для контрольної групи цей показник становить              

59,8 %, для експериментальної  69,8 %. 

Емпіричне значення 𝜑* визначалося за формулою (5.11): 

                     𝜑* (𝜑 1     𝜑 2 ) √
𝑛 1 ∗  𝑛 2 

𝑛 1 +  𝑛 2 
 ;                                   (5.11) 

де 𝜑 1   значення для експериментальної групи; 

𝜑 2   значення для контрольної групи; 

𝑛 1   кількість учнів в експериментальній групі; 

𝑛 2   кількість учнів у контрольній групі. 

Спочатку визначено величину 𝜑, яка відповідає відсотковим часткам 

для кожної з груп: 𝜑 1   2,026, 𝜑 2  1,868. 

Скориставшись формулою (5.11), ми одержали значення: 𝜑 𝑒𝑚𝑝.  1,70.  

Значення 𝜑 𝑘𝑟𝑖𝑡. , згідно з рівнем статистичної значущості, дорівнює: 

 𝜑 𝑘𝑟𝑖𝑡.  95%   1,64.  

Оскільки одержане нами значення 𝜑 𝑒𝑚𝑝.   𝜑 𝑘𝑟𝑖𝑡. , то гіпотезу 

Н 0  можна відхилити.  

На підставі цього ми робимо висновок, що різниця показників рівнів 

самооцінки готовності учнів до вивчення географії на профільному рівні в 

експериментальній та контрольній групах, за результатами дослідження,                

є значущою та статистично достовірною.  

Як доводить аналіз результатів опрацювання даних, коефіцієнт 

самооцінки готовності учнів експериментальних груп у порівнянні з 
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контрольними групами зріс з 0,98 на початку дослідження до 0,72 після 

його завершення, тоді як у контрольних групах з 0,63 до 0,41, що 

підтверджує робочу гіпотезу про ефективність розробленого 

географоцентричного змісту, запропонованих моделей, методичної системи 

навчання географії на профільному рівні ЛГЦС, комплексу активних 

організаційно-педагогічних форм і методик навчання учнів 10–11-х класів 

географії на профільному рівні. 

Отже, можемо констатувати ефективність і педагогічну доцільність 

порівняно з традиційними, обґрунтованих концептуальних підходів до 

добору змісту, побудови процесу навчання географії учнів 10–11-х класів на 

профільному рівні, засобів навчання, оновленого змісту й поняттєво-

категоріального апарату курсу, пропонованих форм К-взаємодії, які є 

складниками розроблених нами, згідно з методологічними засадами 

дослідження, моделей: педагогічних – НМЗ змісту навчання географії,                     

К-взаємодії суб’єктів освітньої діяльності; конструкційної  підрядної 

супідрядності НМЗ, НМКс, НМКт; організаційно-функціональної  

методичної діяльності вчителів і доповнених моделей: структурно-

організаційної – процесу навчання географії на профільному рівні, 

структурної – науково-методичних знань географічних просторово-часових 

закономірностей та, в цілому, методичної системи навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС в ЗЗСО.  

Крім того, варто констатувати ефективність організації процесу 

навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні у ЗЗСО 

засобами методичної системи ЛГЦС та за реалізації педагогічних умов: 

 організації освітнього процесу з урахуванням психолого-

педагогічних засад формування системи навчальних понять з географії в 

старшій школі та навчання на профільному рівні; 

 географічно орієнтованої мотиваційної та профорієнтаційної 

спрямованості процесу навчання на профільному рівні; 
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 дотримання засадничих принципів навчання географії на 

профільному рівні; 

 урахування знаннєво-інформаційних уподобань учнів з метою 

формування в них ключових, загальнопредметних і предметної географічної 

компетентностей; 

 структурування географоцентричного змісту навчання в старшій 

школі на профільному рівні з використанням наскрізних змістових ліній; 

 конструювання змісту науково-методичних знань географічних 

просторово-часових закономірностей в географії з метою формування 

географічної компетентності учнів 10–11-х класів; 

 використання компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого, 

комплексного підходів у реалізації оновленого змісту навчання географії на 

профільному рівні за допомогою реалізації елективних курсів, доповненого 

поняттєво-категоріального апарату;  

 педагогічного моделювання НМЗ змісту навчання географії на 

профільному рівні; 

 реалізації компетентнісно орієнтованого змісту засобами навчання 

географії у сукупності НМЗ, НМКс, НМКт; 

 осучаснення процесу навчання за допомогою використання ІКТ та її 

похідних; 

 прагматичної діяльності засобами логіпрактикума тощо; 

 проектування процесу К-взаємодії учасників освітнього процесу 

засобами дидактичного забезпечення на засадах педагогіки партнерства в 

середовищі життєтворчості; 

 мобільності в імплементації нововведень у змістову, організаційну 

складові процесу навчання, відповідно до запитів здобувачів освіти та вимог 

сучасного суспільства щодо компетентного випускника ЗЗСО; 

 реалізації методичної системи навчання географії на профільному 

рівні ЛГЦС в ЗЗСО, за дотримання педагогічних умов і засадничих 

принципів щодо організації освітнього процесу в НУШ. 
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Висновки до п’ятого розділу 

 

На підставі загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів старшої школи з метою оцінювання результатів упровадження змісту 

навчання та його похідних, організації освітнього процесу з географії, 

діяльності суб’єктів процесу навчання, розроблено і використано, за 

підсумками формувального експерименту та для порівняння результатів 

констатувального й діагностувального етапів дослідження, критерії 

сформованості ЗК, ДК, ЦК учнів 10–11-х класів, в основі яких  вимоги до 

знань, умінь, навичок, ставлень учнів, що узгоджуються з рівнями 

(початковий (елементарний), середній (репродуктивний), достатній 

(репродуктивно-продуктивний), високий (продуктивний) навчальних 

досягнень (у балах 13, 46, 79, 1012, відповідно) учнів  здобувачів 

освіти в ЗЗСО. 

Проведене експериментальне дослідження за результатами 

формувального етапу та реалізованих завдань дало змогу зіставити рівні 

(початковий (елементарний), середній (репродуктивний), достатній 

(репродуктивно-продуктивний), високий (продуктивний) сформованості ЗК, 

ДК, ЦК та підготовленості учнів 10–11-х класів і учителів до навчання 

географії на профільному рівні (у порівнянні результатів констатувального та 

діагностувального експериментів), виявивши позитивні тенденції 

підвищення рівнів сформованості ЗК, ДК, ЦК (за результатами дослідження), 

підтвердивши наукову гіпотезу, виконання поставлених завдань та 

ефективність запропонованої методичної системи навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС (у сукупності субсистем, концептів, моделей)                 

та педагогічних умов навчання учнів 10–11-х класів на профільному                  

рівні. 

Узагальнюючи результати обчислень рівнів сформованості 

концептуально-парадигмального, змістово-теоретичного, процесуально-

технологічного концептів методичної системи навчання географії на 
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профільному рівні ЛГЦС учнів 10−11-х класів за підсумками формувального 

етапу дослідження, можна констатувати підвищення рівнів сформованості: 

ЗК із 7,2 до 7,6 бала (із К = 0,6 до К = 0,63), ДК із 6,5 до 7,0 бала (із К = 0,5 до                 

К = 0,6) та ЦК із 6,3 до 7,0 бала (із К = 0,5 до К = 0,6), відповідно.  

Отримані кількісні та якісні показники у порівняльній динаміці дають 

можливість зробити висновок про перебіг і ефективність формувального 

етапу та запропонованої методичної системи навчання географії на 

профільному рівні ЛГЦС, розроблених і удосконалених моделей: 

структурно-логічної – методологічних основ дослідження; структурної  

науково-методичних знань географічних просторово-часових 

закономірностей; структурно-організаційної  процесу навчання географії на 

профільному рівні; педагогічних: навчально-методичного забезпечення з 

географії, К-взаємодії суб’єктів освітньої діяльності; 

конструкційної  підрядної супідрядності тематичних понять; організаційно-

функціональної  діяльності методичної служби, а також їх складових: НТП, 

навчальної програми, банку запитань Е-збірника «Lean-логістика в 

географії»; банків запитань К-спрямування, інтегрованих завдань, тестових 

вправ; доповненого переліку поняттєво-категоріального апарату; розробок 

конспектів інтегрованого, бінарних уроків; розробленого та доповненого 

методичного апарату підручника, методичних рекомендацій, дорожньої 

карти, у контексті вимог до НУШ, що, у свою чергу, дає змогу визначити 

напрями подальшого вдосконалення методичної системи навчання географії 

на профільному рівні ЛГЦС. 

У процесі оцінювання результатів упровадження географоцентричного 

змісту навчання учнів старших класів на профільному рівні, крім 

проведеного педагогічного експерименту, використано психологічні й 

педагогічні методи збору емпіричних даних: діагностичні (анкетування, 

інтерв’ювання, опитування, тестування, бесіди), обсерваційні 

(спостереження, моделювання) та прогностичні (експертна оцінка).  



420 
 

 

Результати, отримані за допомогою використаних методів збору 

емпіричних даних, дозволили констатувати позитивну динаміку показників 

зміни коефіцієнта задоволеності учнів експериментальних і контрольних 

груп набутими знаннями, сформованими інтелектуальними уміннями, 

навичками щодо профільного вивчення змісту географії з від’ємних значень 

(0,98 та 0,63, відповідно) на констатувальному етапі дослідження                   

на значення зі знаком «+» (0,72 та 0,41, відповідно) за результатами 

формувального експерименту та на діагностувальному етапі                    

дослідження  збільшення показника позитивного приросту на 1,70 та                 

1,04,  відповідно. 

 У такий спосіб схарактеризовано педагогічні умови, що забезпечують 

ефективне навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні: 

урахування психолого-педагогічних засад навчання; дотримання засадничих 

принципів навчання; урахування уподобань учнів з метою формування в них 

ключових, загальнопредметних і предметної географічної компетентностей; 

реалізацію географоцентричного змісту навчання в контексті реалізації 

чотирьох наскрізних змістових ліній; методичної системи навчання географії 

на профільному рівні ЛГЦС; використання компетентнісного, діяльнісного, 

гуманістичного, інтегрованого, комплексного підходів у реалізації 

компетентнісно орієнтованого змісту навчання географії засобами навчання 

географії, у тому числі логістичного напряму, у сукупності НМЗ, НМКс, 

РНГКс, НМКт і в контексті коцептуальних вимог НУШ щодо побудови 

сучасного освітнього середовища життєтворчості, спрямованого на 

задоволення освітніх потреб учнів із проекцією на прикладне,                  

професійно орієнтоване навчання здобувачів освіти – компетентних 

випускників ЗЗСО. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Здійснене дослідження дало можливість істотно розширити та 

поглибити науково-теоретичні погляди на методичні аспекти процесу навчання 

географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні. Презентоване 

дослідження демонструє погляди автора на різні питання проблеми, що 

вивчалася, а також кількісні та якісні дані апробації визначених і 

обґрунтованих наукових положень, експериментальної перевірки їх дієвості та 

ефективності, свідчить про досягнення мети й виконання завдань дослідження, 

дає підстави для таких висновків.  

1. Дослідження проблеми у філософській, історико-педагогічній, 

психолого-педагогічній науці, науково-методичній та спеціальній (фаховій) 

літературі, сучасній освітній практиці дозволило констатувати постійну увагу 

науковців і практиків до питання методики навчання географії в старшій 

школі. Здійснений аналіз теорії та практики навчання географії на 

профільному рівні дозволив зазначити актуальність і своєчасність порушення 

проблеми, що зумовило потребу в її розгляді під кутом зору вимог до НУШ, 

зокрема щодо структурування змісту навчання географії, конструювання 

науково-методичних знань з географії на засадах просторово-часових 

закономірностей, проектування компетентнісно орієнтованої діяльності 

суб’єктів освітнього процесу в методичній системі ЛГЦС, моделювання 

процесу навчання на профільному рівні. 

Методологічні основи дослідження проблематики навчання географії на 

профільному рівні визначено та відображено в розробленій структурно-

логічній моделі методологічних основ дослідження, складовими якої виділено 

концептуально-парадигмальний (обґрунтування організації процесу навчання 

географії на профільному рівні на основі компетентнісного, діяльнісного, 

інтегрованого, комплексного, географічно, гуманістично, особистісно 

орієнтованого підходів; на засадах людино- та географоцентризму тощо), 

змістово-теоретичний (психологічні, педагогічні, географічні аспекти 

навчання), процесуально-технологічний (методика навчання географії в ЗЗСО 
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на профільному рівні, що охоплює загальну її характеристику, закономірності, 

специфіку, принципи, методи, прийоми, форми, засоби реалізації тощо) 

концепти; знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти, що можуть бути 

сформованими в суб’єктів освітньої діяльності на високому                 

(продуктивному), достатньому (репродуктивно-продуктивному), середньому 

(репродуктивному), початковому (елементарному) рівнях навчальних 

досягнень.  

2. Обґрунтування методичних засад, психолого-педагогічних умов 

конструювання змісту й особливостей формування навчальних понять із 

географії з урахуванням вікових психологічних особливостей учнів 10–11-х 

класів дозволило проаналізувати чинне НМЗ реалізації змісту й процесу 

навчання географії в ЗЗСО та вдосконалити структурну модель науково-

методичного знання з географії в процесі вивчення просторово-часових 

закономірностей, основу якого становлять наукові методи пізнання 

просторових структур, процесів, систем; просторового аналізу та синтезу; 

просторової взаємодії; просторових зв’язків; просторових змін у часі; 

розміщення в просторі ділянок Землі, які вивчають у різних масштабах; 

положення в просторі тощо. 

У дисертації теоретично доведено підходи й принципи добору, 

структурування змісту навчання географії на профільному рівні, 

конструювання змісту науково-методичних знань про просторово-часові 

закономірності в географії. У процесі моделювання діяльності суб’єктів 

процесу навчання описано, доведено ефективність розробленої структурної 

моделі; запропоновано схематичне співвідношення обсягу та змісту 

навчального поняття; апробовано перелік додаткових понять із географії до 

навчальних програм профільного рівня; визначено та схарактеризовано список 

навчальних понять із вивчення просторово-часових закономірностей у 

географії учнями 10–11-х класів, додатковий тезаурус наскрізних тем, 

використання яких у процесі дослідження підтвердило їх практичну 

значущість.  
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3. Проектування є однією з педагогічних умов реалізації змісту навчання 

географії на профільному рівні (за дотримання системності, наступності, 

комплексності, використання відповідного НМЗ), формування компетентного 

випускника. У роботі проаналізовано наявне НМЗ змісту географії в ЗЗСО, 

зокрема в процесі навчання на профільному рівні. У результаті запропоновано 

уточнені авторські трактування навчально-методичних понять: «навчально-

методичне забезпечення», «навчально-методичний комплекс», «навчально-

методичний комплект», абревіатурні скорочення та конструкційну модель їх 

підрядної супідрядності. У процесі дослідження апробовано розроблений 

НТП, авторську навчальну програму (рамкового характеру) елективного курсу 

«Lean-логістика в географії», яку подано предметній комісії з географії МОН 

України на розгляд із метою отримання грифа та дозволу до використання в 

освітньому процесі ЗЗСО, доведено ефективність оптимізованих активних 

форм (логіпрактикуми тощо) і засобів (Е-збірник) навчання. 

Ураховуючи досвід та послуговуючись напрацюваннями з питання 

підручникотворення, в роботі схарактеризовано методичні вимоги до 

структури підручників, запропоновано блок-кальку сторінки підручника 

географії для навчання на профільному рівні. На основі діяльнісного, 

гуманістично та географічно орієнтованого підходів підготовлено, апробовано 

РНГКс (навчальні: програму, посібник, карти; розвивальні ігри; тестові 

моделі; посібник для вчителя), теоретично обґрунтовано зміст його 

компонентів і впроваджено в освітній процес (навчальні посібники мають 

гриф МОН України). 

Доведено в процесі дослідження доцільність проектування (географо-

центричність навчання з пізнання просторово-часових закономірностей за 

допомогою завдань К-спрямування) наскрізного вивчення окремих 

тематичних ліній на прикладі тем «Глобалізація», «Логістика» та в контексті 

концепції «центр – периферія», принципу «від глобального до локального».              

З метою реалізації пропедевтики та навчання географії на профільному рівні 

розроблено, запропоновано, апробовано конспекти бінарних, інтегрованого 



424 
 

 

уроків, тестові завдання до Е-збірників, запитання інтегрованого спрямування 

до курсів за вибором, факультативів, спецкурсів із географії. На основі 

компетентнісного підходу розроблено, апробовано та доведено практичну 

значущість банку запитань К-спрямування (у контексті вимог НУШ), який у 

вигляді збірника подано на розгляд предметній комісії з географії МОН 

України з метою отримання грифа та дозволу до використання в освітньому 

процесі ЗЗСО.  

4. У дослідженні здійснено моделювання діяльності суб’єктів процесу 

навчання географії учнів на профільному рівні, на основі цього розроблено й 

теоретично обґрунтовано методичну систему навчання географії на 

профільному рівні на засадах антропологічної та географоцентричної 

парадигм у сукупності її складових: субсистем (організаційної та пізнавальної 

діяльностей), концептів (концептуально-парадигмальний, процесуально-

технологічний, змістово-теоретичний), спрямовану на підвищення 

ефективності навчально-пізнавальної діяльності та отримання особистісно 

(ЗК, ДК, ЦК) й суспільно значущого результату.  

Проведене дослідження дало можливість експериментально перевірити 

та довести ефективність і дієвість запропонованих методичних підходів до 

навчання географії в методичній системі ЛГЦС та зробити висновок, що 

реалізація методичних засад навчання на профільному рівні створює умови 

для компетентнісно орієнтованого навчання учнів 10–11-х класів відповідно 

до їх індивідуальних запитів і потенційних можливостей, що може бути 

забезпечено психологічними, педагогічними, предметними (географічними) 

аспектами навчання (змістово-теоретичний концепт); обґрунтованими й 

апробованими способами реалізації методики навчання географії на 

профільному рівні (процесуально-технологічний концепт); методологічно 

доцільною організацією навчання географії на засадах компетентнісного, 

особистісно, гуманістично та географічно орієнтованого підходів 

(концептуально-парадигмальний концепт), що в цілому експериментально 

підтверджено результатами дослідження методичних засад навчання географії 
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учнів 10–11-х класів на профільному рівні, зокрема засобами методичної 

системи навчання географії ЛГЦС. 

Унаслідок упровадженої методичної системи навчання ЛГЦС та за 

результатами формувального дослідження доведено, що найістотніших змін 

зазнали ДК і ЦК концептів, які характеризують позитивні зміни щодо 

ставлення учнів до навчання на профільному рівні, використання                   

здобутих знань на практиці та усвідомлення їх значущості в дорослому                    

житті. 

5. У процесі моделювання діяльності суб’єктів процесу навчання 

географії на профільному рівні розроблено та обґрунтовано педагогічні 

моделі: НМЗ навчання географії на профільному рівні, К-взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності; конструкційну модель підрядної супідрядності НМЗ, 

НМКс, НМКт та їх складових. Удосконалено та схарактеризовано структурно-

організаційну модель процесу навчання географії на профільному рівні на 

засадах педагогіки партнерства. Запропоновано до використання поняття              

«К-взаємодія». Крім того, до досліджуваної проблеми адаптовано уточнені 

поняття: «здібність», «обдарованість»; доведено значущість створенння умов 

для раннього виявлення обдарованості, зокрема інтелектуальної, з метою 

добору змісту навчання на профільному рівні та усвідомленого вибору учнями 

напряму профілізації.  

6. Проведене дослідження дозволило констатувати наявну потребу 

вчителів географії ЗЗСО у спеціальній методичній підтримці, зокрема з 

використання різних засобів навчання географії на профільному рівні в 

контексті компетентнісного підходу в освіті. З цією метою розроблено та 

апробовано дорожню карту, методичні рекомендації, варіанти НТП 

підвищення кваліфікації вчителів означеного напряму, організаційно-

функціональну модель методичної діяльності вчителів; визначено напрями 

підготовки вчителів географії для організації процесу навчання на 

профільному рівні; експериментально перевірено чинники, що сприяють 

ефективній її реалізації. 
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 7. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 

умови навчання на профільному рівні, проаналізовано рівень                        

(високий (продуктивний), достатній (репродуктивно-продуктивний), середній 

(репродуктивний), початковий (елементарний) підготовленості (ЗК, ДК, ЦК) 

учнів 10–11-х класів до вивчення, учителів  до навчання географії на 

профільному рівні. Показники зміни коефіцієнта задоволеності учнів 

експериментальних і контрольних класів здобутими знаннями, сформованими 

інтелектуальними вміннями, навичками щодо профільного вивчення географії 

з від’ємних значень (0,98 та 0,63 відповідно) до початку експерименту 

змінилися впродовж формувального етапу дослідження на значення зі знаком 

«+» (0,72 та 0,41 відповідно). Звідси й збільшення показника позитивного 

приросту на 1,70 та 1,04 відповідно. У такий спосіб проведене дослідження 

дозволило експериментально перевірити та довести ефективність і дієвість 

запропонованих  методичних підходів до навчання географії на профільному 

рівні; зробити висновок, що реалізація методичних засад навчання учнів                     

10–11-х класів на профільному рівні створює умови для компетентнісно, 

географічно орієнтованого навчання відповідно до індивідуальних запитів і 

потенційних можливостей учнів; довести висунуту гіпотезу та ефективність 

навчання географії на профільному рівні учнів ЗЗСО за дотримання 

розроблених, обґрунтованих, апробованих педагогічних умов. 

Зазначене вище дає можливість констатувати, що виконання завдань 

дисертаційного дослідження забезпечило досягнення мети, однак не вичерпує 

всіх аспектів проблеми впровадження профільного навчання географії у ЗЗСО. 

На додатковий науковий розгляд заслуговують питання розроблення 

технологій педагогічної діяльності в умовах інформаційного суспільства, 

зокрема щодо використання ГІС; адаптації учнів до профільної системи 

навчання; підготовки вчителів до впровадження технологій навчально-

пізнавальної діяльності учнів на етапі профілізації та її пропедевтики; 

розроблення НМЗ профільного вивчення предметів природничого циклу, що 

може бути предметом подальших наукових досліджень.  



427 
 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Адаменко О. В. Методологія формування джерельної бази історико-

педагогічного дослідження / О. В. Адаменко // Педагогічний дискурс. –             

2013. – Вип. 15. – С. 10–13. 

2. Адаменко О. В. Проблеми диференційованого і профільного 

навчання у вітчизняній педагогіці другої половини ХХ століття /                        

О. В. Адаменко // Наукові записки : [зб. наук. пр.]. – Вінниця : ВДПУ                   

ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – № 11. – С. 6872. 

3. Академічний тлумачний словник української мови : у 20 томах /            

гол. ред. В. М. Русанівський. – Київ : Наукова думка, 2010. – 1000 с. 

4. Аналітично-прогностичний супровід формування самоосвітньої 

компетентності школярів : [практико зорієнт. посіб.] / за наук. ред.                        

І. Г. Єрмакова.  Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний центр, 

2006. – 220 с. 

5. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики 

сотрудничества / Ш. А. Амонашвили. – Київ : Освіта, 1991. – 110 с. 

6. Андрущенко В. Освіта України ХХІ століття : головні пріоритети /           

В. Андрущенко, О. Огнев’юк // Стратегія українського державотворення. 

Філософсько-політологічний та економічний аналіз : [зб. наук. пр.]. – Київ ; 

Полтава : «АСМІ», 2000. – С. 6477. 

7. Аніскіна Н. О. Організація профільного навчання в сучасній школі / 

Н. О. Аніскіна. – Харків : Видавнича група «Основа», 2003. – 176 с. 

8. Артемова Л. К. Кадровое обеспечение профильного обучения /             

Л. К. Артемова // Педагогика. – 2006. – № 10. – С. 5859. 

9. Арсеньев К. И. Краткая всеобщая география / К. И. Арсеньев. – 

Санкт-Петербург : НТ, 1818. – 706 с. 

10. Бабанский Ю. К. О дидактических основах повышения 

эффективности обучения / Ю. К. Бабанский // Народное образование. –          

1986. – № 11. – С. 105111. 



428 
 

 

11. Багдасарьян Н. Г. Образование в фокусе глобализационных 

процессов / Н. Г. Багдасарьян, А. А. Игнатьева // Философия – образование – 

общество : [труды науч. семинар.]. – Москва : НТА «АПФН», 2009. – Т.1 – 

912 с. 

12. Багров Н. В. География в информационном мире / Н. В. Багров. – 

Київ : Либідь, 2005. – 184 с. 

13. Балл Г. А. Нормы деятельности и творческая активность личности / 

Г. А. Балл // Вопросы психологии. – 1990. – № 5. – С. 2536. 

14. Барабоха П. О. Функціонально-розвиваюче значення проблемної 

символіки у географічній освіті / П. О. Барабоха // Україна : географічні 

проблеми сталого розвитку : [зб. наук. пр. : у 4-х т. – Київ : Обрій, 2004. –                 

Т. 4. – С. 911. 

15. Баранский Н. Н. Исторический обзор учебников географии (1876–

1934) / Н. Н. Баранский. – Москва : Географгиз, 1954. – 502 с. 

16. Баринова И. И. Компетентностная модель современного учителя 

географии / И. И. Баринова // Проблеми безперервної географічної освіти і 

картографії : [зб. наук. пр.]. – Київ : ІГУ, 2009. – Вип. 9 – С.18–21. 

17. Барков А. С. Вопросы методики и истории географии :                      

[избр. труд.]. – Москва : Изд. АПН РСФСР, 1961. – 263 с. 

18. Безуглий В. В. Географія (профільний рівень) : [підруч. для 10 кл. 

закл. загал. середн. освіти] [Електронний ресурс] / В. В. Безуглий,                      

Г. О. Лисичарова. – Режим доступу : https://imzo.gov.ua/pidruchniki/ 

konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv-2/konkursnyj-vidbir-

proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv/elektronni-versiji-frahmentiv-oryhinal-

maketiv-pidruchnykiv-dlya-5-ta-10-klasiv/perelik-pidruchnykiv-10-klas/54-

heohrafiya-profilnyj-riven/ (дата звернення : 04.01.2018). 

19. Беспалько В. П. Педагогические и прогрессивные технологии 

обучения / В. П. Беспалько. – Москва : Новая школа, 1995. – 336 с. 

20. Беспалько В. П. Теория учебника : дидактический аспект /               

В. П. Беспалько. – Москва : Педагогика, 1988. – 160 с. 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/


429 
 

 

21. Бех І. Д. Інтеграція як освітня перспектива / І. Д. Бех // Початкова 

школа. – 2002. – № 5. – С. 56. 

22. Бех І. Д. Принципи сучасної освіти / І. Д. Бех // Світ виховання. – 

2005. – № 5 (12). – С. 711. 

23. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в 

педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2 (63). – С. 2531. 

24. Бєскова Н. В. Шкільна географія – складова освітньої галузі 

«Природознавство» / Н. В. Бєскова, П. Г. Шищенко, Г. Ш. Уварова // 

Географія та основи економіки в школі. – 2002. – № 6. – С. 4–6. 

25. Биков В. Ю. Оцінювання інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в 

освіті : [посіб.] / В. Ю. Биков, О. В. Овчарук та ін. – Київ : Педагогічна думка, 

2017. – 160 с. 

26. Биков В. Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті України / В. Ю. Биков // Педагогіка і психологія. – 2009. – 

№ 1. – С. 2833. 

27. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз 

застосування / Н. М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : 

світовий досвід та українські перспективи; під заг. ред. О. В. Овчарук. –    

Київ : К.І.С., 2004. – С. 4753. 

28. Бібік Н. М. Профільне навчання як умова розвитку особистості /              

Н. М. Бібік, М. І. Бурда // Педагогічна газета. – 2004. – № 12. – С. 34. 

29. Бібік Н. М. Профільна школа як стратегія рівного доступу до 

якісної освіти / Н. М. Бібік // Директор школи. – 2004. – № 37. – С. 23. 

30. Бірюкова Н. В. Основні напрямки розвитку та удосконалення 

територіальної організації / Н. В. Бірюкова // Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – 

2012. – Вип. 24. – С. 72–77. 

31. Богоявленский Д. Н. Психология усвоения знаний в школе /              

Д. Н. Богоявленский, Н. А. Менчинская. – Москва : Психология, 1959. – 276 с. 



430 
 

 

32. Бориславська О. Децентралізація публічної влади : досвід  

європейських країн та перспективи України / [О. Бориславська, І. Заверуха, 

Е. Захарченко та ін.] // Швейцарсько-український проект : підтримка 

децентралізації в Україні. – DESPRO. – Київ : ТОВ «Софія». – 2012. –             

128 с. 

33. Борзов А. А. География. Практическая школьная энциклопедия / 

А. А. Борзов. – Москва : Сов. энциклопедия, 1912. – 506 с. 

34. Браславська О. В. Методика навчання географії у профільній             

школі : [посіб.-практ.] / О. В. Браславська. – Умань : Візаві, 2015. – 73 с. 

35. Бугайов О. І. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній 

школі : [метод. рек.] / О. І. Бугайов, Д. І. Дейкун. – Київ : Освіта, 1992. – 32 с. 

36. Бугрій О. В. Професійна діяльність учителя географії : [навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Бугрій. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 

2008. – 380 с. 

37. Буданов В. П. Записки по методике географии / В. П. Буданов. – 

Москва – Ленинград : География, 1932. – 112 с. 

38. Булава Л. М. Підготовка майбутніх учителів географії до 

формування міжпредметних компетентностей учнів / Л. М. Булава // Імідж 

сучасного педагога. – 2009.  № 4 (93).  С. 3135. 

39. Бурда М. І. Нові підходи до організації освіти у старшій школі : 

Концепція профільного навчання у старшій школі / М. І. Бурда // Директор 

школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – С. 7277. 

40. Буринська Н. М. До проблеми оцінювання якості 

підручникотворення / Н. М. Буринська // Науковий світ. – 2003. – № 6. –                

С. 1213. 

41. Варакута О. М. Шкільна географія та методика її навчання : курс 

лекцій / О. М. Варакута. – Тернопіль : Тайп, 2009. – 174 с. 

42. Варганова И. И. К проблеме мотивации учебной деятельности / 

И. И. Варганова // Психология образования : Дайджест. – 2001. – № 7. –                

С. 13–15. 



431 
 

 

43. Варфоломєєва І. М. Формування пізнавальних інтересів учнів в 

умовах комп’ютерного навчання / І. М. Варфоломєєва // Географія. – 2008. – 

№ 3. – С. 8–9. 

44. Василенко Н. В. Організація профільного навчання в середній 

школі / Н. В. Василенко // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 9. – С.2–22. 

45. Вахнянін А. К. Географія : [підруч. для середн. шкіл] /                         

А. К. Вахнянін. – Львів : Друк, 1888. – 102 с. 

46. Ващенко Л. С. Домашні завдання як один із видів самостійної 

навчальної діяльності школярів / Л. С. Ващенко // Педагогічні науки :                  

[зб. наук. пр.]. – Полтава : ПНПУ, 2014. – Вип. 114. – С. 56–64. 

47. Великий тлумачний словник сучасної української мови / ред.                 

В. Т. Бусел. – Київ : Ірпінь, 2004. – 1440 с. 

48. Величко Г. І. Енциклопедія Українознавства / Г. І. Величко. –           

Львів : НУС, 1993. – Т. 1. – 226 с. 

49. Величко Л. В. Компетентнісний і «ЗУНівський» підходи в                    

навчанні : порівняння ознак / Л. В. Величко // Біологія і хімія в рідній             

школі. – 2017. – № 122 (4). – С. 2–5. 

50. Величко Л. П. Дидактичний потенціал предметного тезаурусу                        

учня / Л. П. Величко // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. –                

С. 99–106. 

51. Виготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Виготский. – 

Москва : Смысл, 2005. – 1136 с. 

52. Вішнікіна Л. П. Зміст предметних географічних компетенцій учнів / 

Л. П. Вішнікіна // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10. – С. 3–6. 

53. Вішнікіна Л. П. Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної 

діяльності школярів у процесі вивчення фізичної географії : дис.… канд. пед. 

наук : 13.00.02 / Л. П. Вішнікіна. – Кривий Ріг, 2008. – 213 с. 

54. Вішнікіна Л. П. Соціально-економічна географія світу :                            

у структурно-логічних конспектах / Л. П. Вішкіна, О. А. Федій. – Полтава : 

ПНПУ. – 1998. – 64 с. 



432 
 

 

55. Вукіна Н. В. Критичне мислення : як цьому навчати : [наук.-метод. 

посіб.] / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська. – Харків : Вид. група «Основа», 

2007. – 112 с. 

56. Выготский Л. С. Мышление и речь : [избр. психолог. исслед.] /        

Л. С. Выготский. – Москва : МГУ, 1956. – 567 с. 

57. Вязовкин В. С. Материалистическая философия и химия /                 

В. С. Вязовкин. – Москва : Мысль, 1980. – 180 с. 

58. Галузева програма впровадження профільного навчання на 2008–

2010 роки // Інформаційний збірник МОН України. – 2008. – № 16–17. –               

С. 3–16. 

59. Гальперин П. Я. Зависимость обучения от типа ориентировочной 

деятельности / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина. – Москва : Изд-во МГУ, 

1968. – 238 с. 

60. Гальперин П. Я. Лекции по психологии : [учеб. пособ. для студ. 

вузов] / П. Я. Гальперин. – Москва : Книжный дом «Университет», 2002. – 

400 с. 

61. Галян І. М. Психодіагностика : [навч. посіб.] / І. М. Галян. – Київ : 

Академвидав, 2011. – 464 с. 

62. Географічна енциклопедія України : у 3-х т. / редкол. :                       

О. М. Маринич (відп. ред.) та ін. – Київ : Українська енциклопедія                       

ім. М. П. Бажана, 1989–1993. – Т. 3 : П-Я. – 480 с. 

63. Географія : методичні рекомендації МОН України щодо організації 

навчального процесу в 2017–2018 навчальному році; оновлені на 

компетентнісній основі навчальні програми для 6–9-х класів; методичні 

коментарі провідних науковців щодо впровадження ідей Нової української 

школи / [укл. О. М. Топузов, Р. В. Гладковський, О. Ф. Надтока та ін.]. –       

Київ : УОВЦ «Оріон», 2017. – 88 с. 

64. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология 

мышления списана [сб. переводов с нем. и англ.]; ред. А. М. Матюшкина. – 

Москва : Прогресс, 1965.  368 с. 



433 
 

 

65. Гілецький Й. Теоретичні засади формування змісту загальної 

географічної освіти / Й. Гілецький // Географія та основи економіки в                 

школі. – 2002. – № 2. – С. 12–14. 

66. Гільберг Т. Ш. Роль елективних курсів (курсів за вибором) в 

організації допрофільної підготовки і профільного навчання / Т. Ш. Гільберг // 

Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 5. – С. 15–18. 

67. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки / А. О. Гін. – Харків : Веста, 

2007. – 176 с. 

68. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии /           

Дж. Гласс, Дж. Стэнли. – Москва : Прогресс, 1976. – 495 с. 

69. Гнаповская Л. Глобализация и инновации в образовании : 

аргументы «за» и «против» / Л. Гнаповская, В. Карпова // Наукові записки 

ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Педагогіка. – 2016. – № 9. – С. 202–210. 

70. Голант Е. Я. О развитии самостоятельности и творческой 

активности учащихся в процессе обучения / Е. Я. Голант. – Казань : 

Татарское кн. из-во, 1971. – 134 с. 

71. Голованова Т. М. Вплив використання віртуального простору на 

когнітивний розвиток особистості [Електронний ресурс] / Т. М. Голованова // 

Наука і освіта. – 2015. – № 1. – С. 20–23. – Режим доступу : http:// scienceand 

education. pdpu.edu.ua/doc/2015/JRN_1/6.pdf (дата звернення : 21.12.2015). 

72. Головань М. С. Компетенція і компетентність : досвід теорії, теорія 

досвіду [Електроннний ресурс] / М. С. Головань. – Режим доступу : http:// 

essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/52560/5/Holovan_competence.pdf 

(дата звернення : 19.11.2017). 

73. Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко // Шлях 

освіти. – 2000. – № 1. – С. 2–7. 

74. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / 

С. У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с. 

75. Гончарова Н. О. Система навчально-методичного забезпечення 

навчання   географії   в  7  класі  [Електронний  ресурс]  /  Н. О.  Гончарова.  –  



434 
 

 

Режим доступу : http://irbis-nbuv. gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.pdf 

(дата звернення : 03.04.2017). 

76. Готовність учня до профільного навчання / упоряд. В. Рибалка;             

за заг. ред. С. Максименка, О. Главник. – Київ : Мікрос-СВС, 2003. – 108 с. 

77. Гриньова М. В. Саморегуляція як основа успішної навчальної 

діяльності молоді / М. В. Гриньова // Проблеми підготовки сучасного        

вчителя : [зб. наук. пр.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8. –             

Ч. 2. – С.159–163. 

78. Гудима В. М. Використання інформаційно-комунікативних 

технологій у викладанні географії [Електронний ресурс] / В. М. Гудима. – 

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2007-2/07gvmtvg.htm 

(дата звернення : 27.08.2012). 

79. Гуз К. Ж. Методична система формування цілісних знань про 

природу / К. Ж. Гуз // Анотовані результати науково-дослідої роботи 

Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік [інформ. вид.]. – Київ : 

Інститут педагогіки, 2012. – С. 272–273. 

80. Гузик М. Профільне навчання : як організувати, не зруйнувавши 

школу / М. Гузик.  Київ : Редакція загально-педагогічних газет, 2005.– 112 с. 

81. Гукін Д. Word for Windows / Д. Гукін. – Київ : Діалектика, 2004. – 

304 с. 

82. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – 

Москва : ИНТОР, 1996. – 541 с. 

83. Даниленко Л. Наукові засади інноваційної діяльності профільного 

навчального закладу / Л. Даниленко, Ю. Шукевич // Директор школи. –            

2004. – № 48. – С. 7–10. 

84. Даринский А. В. Методика преподавания географии : [учеб.            

пособ.] / А. В. Даринский. – Москва : Просвещение, 1975. – 368 с. 

85. Даценко Л. М. Вивчення основ геоінформаційних систем і 

технологій у профільних класах / Л. М. Даценко, В. І. Остроух // Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії. – 2010. – Вип. 6. – С. 67–70. 

http://nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2007-2/07gvmtvg.htm


435 
 

 

86. Денисик Г. І. Природничо-географічне дослідження у вирішенні 

регіональних проблем / Г. І. Денисик // Наукові записки Таврійського 

національного університету, 2011. – Т. 24 (63). – № 2. – С.19–22. 

87. Деменко Т. А. Фандрайзингова стратегія / Т. А. Деменко // 

Директор школи. – 2014. – № 16. – С. 13–15. 

88. Дербеньова А. Г. Усе про мотивацію / А. Г. Дербеньова. – Харків : 

Вид. група «Основа», 2012. – 256 с. 

89. Державна національна програма «Освіта : Україна ХХІ століття» : 

затв. Указом Президента України. – Київ : Райдуга, 1994. – 62 с. 

90. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : 

затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392                   

(із останніми змінами згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 

07.08.2013 № 538) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon1. 

rada.gov.ua/laws/show/1392-2011 (дата звернення : 17.10.2015). 

91. Дивак В. Особливості організації підвищення кваліфікації вчителів 

профільної старшої школи / В. Дивак // Післядипломна освіта в Україні. – 

2004. – № 1. – С. 10–12. 

92. Дидактика средней школы / под. ред. М. А. Давыдова,                       

М. М. Скаткина. – Москва : Педагогика, 1975. – 303 с. 

93. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения /              

А. Дистервег. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 706 с. 

94. Діброва О. Т. Географія Української РСР : [посіб. для географ. 

факульт. і пед. інстит УРСР] / О. Т. Діброва. – Київ : Рад. шк., 1958. – 528 с. 

95. Довгань Г. Д. Географія (профільний рівень) : [підруч. для 10 кл. 

закл. загал. серед. освіти] [Електронний ресурс] / Г. Д. Довгань,                        

О. Г. Стадник, П. О. Масляк, С. Л. Куртей та ін.. – Режим доступу : 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-

10-klasiv-2/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv/elektronni-

versiji-frahmentiv-oryhinal-maketiv-pidruchnykiv-dlya-5-ta-10-klasiv/perelik-

pidruchnykiv-10-klas/54-heohrafiya-profilnyj-riven/ (дата звернення : 07.12.2017).  

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv-2/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv/elektronni-versiji-frahmentiv-oryhinal-maketiv-pidruchnykiv-dlya-5-ta-10-klasiv/perelik-pidruchnykiv-10-klas/54-heohrafiya-profilnyj-riven/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv-2/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv/elektronni-versiji-frahmentiv-oryhinal-maketiv-pidruchnykiv-dlya-5-ta-10-klasiv/perelik-pidruchnykiv-10-klas/54-heohrafiya-profilnyj-riven/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv-2/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv/elektronni-versiji-frahmentiv-oryhinal-maketiv-pidruchnykiv-dlya-5-ta-10-klasiv/perelik-pidruchnykiv-10-klas/54-heohrafiya-profilnyj-riven/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv-2/konkursnyj-vidbir-proektiv-pidruchnykiv-dlya-5-10-klasiv/elektronni-versiji-frahmentiv-oryhinal-maketiv-pidruchnykiv-dlya-5-ta-10-klasiv/perelik-pidruchnykiv-10-klas/54-heohrafiya-profilnyj-riven/


436 
 

 

96. Душина И. В. Пути обновления методического мастерства учителя 

географии в период модернизации образования / И. В. Душина,                     

Е. А. Таможняя // География в школе. – 2010. – № 3. – С. 34–38. 

97. Дьюї Дж. Моральні принципи в освіті / Дж. Дьюї; [перекл. з англ.     

М. Олійник]. – Львів : Літопис-Освіта, 2001. – 32 с. 

98. Эльконин Д. Б. Психология развития человека / Д. Б. Эльконин.  

Москва : Аспект Пресс, 2001.  460 с. 

99. Економічна і соціальна географія світу : [підруч. для 10 кл. серед. 

шк.] / [Б. П. Яценко, В. М. Юрківський, О. О. Любіцева, О. К. Кузьминська та 

ін.]; за ред. Б. П. Яценка. – Київ : Форум, 2004. – 351 с. 

100. Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України;                

[гол. ред. В. Г. Кремень]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

101. Еришев А. А. Логіка : [курс лекцій] / А. А. Еришев,                     

Н. П. Лукашевич, Є. Ф. Сластенко. – Київ : МАУП, 2000. – 184 с. 

102. Життєва компетентність особистості / за ред. Л. В. Сохань та ін. – 

Київ : Знання, 2011. – 520 с. 

103. Жерносек І. Профільна школа вимагає нового вчителя / 

І. Жерносек // Завуч. – 2003. – № 28. – С.17–18. 

104. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні : [навч. посіб.] /               

Я. І. Жупанський. – Львів : Світ, 1997. – 264 с. 

105. Журавлёв Г. Е. Структура эксперимента по вероятностному 

прогнозированию // Вероятностное прогнозирование в деятельности            

человека / под. ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлёва. – Москва : Наука, 

1989. – С. 110–134. 

106. Загальна психологія / за ред. С. Д. Максименка. – Вінниця : Нова 

Книга, 2004. – 178 с. 

107. Загальна психологія / [О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,                

З. В. Огороднійчук та ін.] – Київ : Либідь, 2005. – 186 с. 

108. Занков Л. В. О предмете и методах дидактических исследований / 

Л. В. Занков. – Москва : Педагогика, 1982. – 196 с. 



437 
 

 

109. Заставний Ф. Д. Економічна і соціальна географія України : 

[підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл.] / Ф. Д. Заставний. – Київ : 

Навчальна книга, 2007. – 255 с. 

110. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов 

обучения : [учеб. пособ.] / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – Москва : 

Академия, 2007. – 224 с. 

111. Зеленська Л. І. Науково-методичне забезпечення бінарних уроків 

географії та інших навчальних предметів у профільних класах [Електронний 

ресурс] / Л. І. Зеленська, Т. В. Черевко. – Режим доступу : https://www. 

narodnaosvita. kiev.ua/ Narodna_osvita/ vupysku/13/statti/zelenska.htm (дата 

звернення : 21.11.2014). 

112. Зеленська Л. І. Теоретичні та методичні основи створення і 

впровадження засобів навчання географії (регіональний компонент) : 

автореф. дис.… д-ра пед. наук: 13.00.02 / Л. І. Зеленська. – К., 2000. – 32 с. 

113. Зуев Н. И. Опыт учебного руководства по всеобщей географии /     

Н. И. Зуев. – Санкт-Петербург : Нива, 1887. – 168 с. 

114. Зябловский Е. Ф. Всеобщая география : [учеб.] /                                

Е. Ф. Зябловский. – Санкт- Петербург : Нов. изд., 1831. – 378 с. 

115. Зязюн І. А. Вузівська підготовка педагога до профільного 

навчання учнів старших класів / І. А. Зязюн // Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : 

методологія, теорія, досвід, проблеми : [зб. наук. пр.]. – Київ – Вінниця : 

ТМП, 2004. – Вип. 4. – С. 3–11. 

116. Ивановский А. А. О преподавании географии / А. А. Ивановский. – 

Москва : Книга по требованию, 1915. – 115 с. 

117. Ільченко В. Р. Освітня програма «Довкілля». Концептуальні 

основи інтеграції змісту природничо-наукової освіти / В. Р. Ільченко,                      

К. Ж. Гуз. – Київ – Полтава, 1999. – 125 с. 

118. Ільченко В. Р. Теоретичні основи інтеграції змісту природничо-

наукової освіти основної школи / В. Р. Ільченко // Анотовані результати 



438 
 

 

науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : 

[наук. вид.]. – Київ : Інститут педагогіки, 2013. – С. 285–286. 

119. Індекс глобальної конкурентоспроможності : [Електронний 

ресурс] / Звіт «The Global Competitiveness Report 2016–2017». – Режим 

доступу : https://www.weforum.org/ reports/the-global-competitiveness- report- 

2016–2017 (дата звернення : 15.02.2018). 

120. Ісаєнко В. М. Стратегія сталого розвитку : туристична галузь /            

[В. М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, К. О. Бабікова та ін.]. – Київ : ВКНУ імені             

М. П. Драгоманова, 2014. – 74 с. 

121. Кабанова-Меллер Е. Н. Психология формирования знаний и 

навыков у школьников / Е. Н. Кабанова-Меллер. – Москва : Педагогика, 

1962. – 376 с. 

122. Кабанова-Меллер Е. Н. Учебная деятельность и развивающее 

обучение / Е. Н. Кабанова-Меллер. – Москва : Знание, 1983. – 254 с. 

123. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в 

навчальному процесі : [навч. посіб.] / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. – 

Вінниця : ТОВ «Планер», 2011. – 220 с. 

124. Кайгородов Д. Н. Дружба с природой / Д. Н. Кайгородов. – Санкт-

Петербург : НЕНТ, 1888. – 204 с. 

125. Калитовський О. П. Географія для середніх шкіл : [підруч.] /               

О. П. Калитовський. – Львів : НТ, 1912. – 206 с. 

126. Камерилова Г. С. Моделирование системы географических 

понятий на основе принципа многозначной смысловой контекстности /              

Г. С. Камерилова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2004. – № 25–28. –           

С. 63–64. 

127. Капіруліна С. Л. Міжпредметні зв’язки на уроках географії в 

модульно розвивальній системі навчання / С. Л. Капіруліна // Географія та 

основи економіки в школі. – 2002. – № 3. – С. 14–17. 

128. Каратаєва М. Проблема обдарованості : теоретичний аспект / 

М. Каратаєва. – Вінниця : РВВ, 2010. – 22 с. 



439 
 

 

129. Карп’юк О. Д. Англійська мова : [підруч. для загальноосв. навч. 

закл.] / О. Д. Карп’юк. – Тернопіль : Астон, 2008. – 260 с. 

130. Кизенко В. І. Основні підходи до формування змісту профільного 

навчання / В. І. Кизенко // Зміст і технології шкільної освіти. – Київ, 2004. – 

Ч. 1. – С. 13–14. 

131. Кизенко В. І. Педагогічна сутність основних понять профільного 

навчання / В. І. Кизенко // Підручник для директора. – 2003. – № 11–12. –             

С. 42–45. 

132. Кирилюк С. М. Проблеми викладання географії у школі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://collectedpapers.com.ua/ 

problems_teaching_geographyschools/3-2-navchannya-geografiyi-v-ukrayini-

vxix-na-mezhi-xxstolit (дата звернення : 12.09.2017). 

133. Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885) / [упор. В. С. Шандра, 

М. І. Бутич, І. І. Глизь та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1994. – Т. 1 : 1874–1879. – 

647 с. 

134. Кобернік С. Г. Географія : довідник для абітурієнтів та школярів 

загальноосвіт. навч. закл. : [навч. посіб.] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко;             

за ред. С. Г. Коберніка. – Київ : Літера ЛТД, 2013. – 656 с. 

135. Кобернік С. Г. Методика викладання географії в школі : [навч.-

метод. посіб.] / С. Г. Коберник. – Київ : Стафед-2, 2000. – 320 с. 

136. Кобернік С. Самоконтроль учня як основа здійснення поточного 

контролю навчальних досягнень з географії / С. Кобернік, В. Люта // 

Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 9. – С. 2–5. 

137. Кобернік С. Сучасний стан і перспективи комп’ютерного навчання 

географії / С. Кобернік, Р. Коваленко // Географія та основи економіки в 

школі. – 2002. – № 3. – С. 10–13. 

138. Ковальчук В. А. Професійний саморозвиток фахівця як 

педагогічна проблема / В. А. Ковальчук // Професійний саморозвиток 

майбутнього фахівця : [монографія]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2012. – С. 10–20. 



440 
 

 

139. Козина І. Case study : деякі методичні проблеми / І. Козина // 

Рубеж. – 1997. – № 10–11. – С. 177–189. 

140. Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори / Я. А. Коменський. – 

Київ : Радянська школа, 1940. – 548 с. 

141. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/ 

mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_

nova_redaktsiya/ (дата звернення : 30.11.2018). 

142. Концепція географічної освіти в основній школі / за ред.                  

О. М. Топузова. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 30 с. 

143. Концепція змісту географічної освіти для профільної школи // 

Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 7–8. – С. 12–15. 

144. Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf (дата 

звернення : 27.12.2016). 

145. Концепція профільного навчання у старшій школі : затв. наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 № 1456 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/ (дата 

звернення : 19.04.2014). 

146. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : 

схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016                    

№ 988-р. [Електронний ресурс].  Режим доступу : https://osvita.ua/legislation/ 

Ser_osv/54258/ (дата звернення : 27.12.2016). 

147. Концепція розвитку загальної середньої освіти // Освіта України. – 

2000.  № 33. – С. 7–11. 

148. Корн Г. Справочник по математике для начных сотрудников и 

инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – Москва : Наука, 1977. – 832 с. 

149. Корнєєв В. П. Географічна освіта : вчора, сьогодні, завтра /                   

В. П. Корнєєв // Рідна школа. – 2003. – № 7 – С. 47–49. 

http://osvita.mediasapiens.ua/
http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/


441 
 

 

150. Корнєєв В. П. Комп’ютер і географія / В. П. Корнєєв // Освіта. – 

2003. – № 12. – С.10–11. 

151. Корнєєв В. П. Конструювання підручника для профільної школи / 

В. П. Корнєєв // Проблеми сучасного підручника : [зб. наук. пр.] – Київ : 

2009. – Вип. 9. – С. 237–241. 

152. Корнєєв В. П. Основи розвитку пізнавальних інтересів /                    

В. П. Корнєєв // Рідна школа. – 1993. – № 5. – С. 36–40. 

153. Корнус А. О. Географія Сумської області : природа, населення, 

господарство : [навч. посіб.] / [А. О. Корнус, І. В. Удовиченко,                            

Г. Г. Леонтьєва та ін.] – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2010. – 184 с. 

154. Корчевський Д. О. Теоретико-методичні основи інтеграції змісту 

практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну : 

автореф. дис…. д-ра пед. наук : 13.00.02 / Д. О. Корчевський. – Київ : Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 41 с. 

155. Коршевнюк Т. В. На часі – вивчення природознавства п’ятиклас-

никами / Т. В. Коршевнюк // Хімія. Біологія. – 2005. – № 20 (416). – С. 15–18. 

156. Костенко Л. В. Географія України : [наочн. довідн.] /                          

Л. В. Костенко. – Харків : Веста, 2006. – 152 с. 

157. Костиря К. Використання комп’ютерів з метою особистісно-

орієнтованого навчання на уроках географії / К. Костиря // Рідна школа. – 

2004. – № 10. – С. 28–31. 

158. Котова О. Принципи організації профільного навчання у старшій 

школі / О. Котова // Школа. – 2009. – № 2. – С. 43–50. 

159. Котовська Л. Профільне і допрофільне навчання – вимога часу /       

Л. Котовська // Завуч. – 2009. – № 2. – С. 4–8. 

160. Кравчук О. П. До проблеми формування змісту географічних 

курсів для профільної школи / О. П. Кравчук // Географія. – 2009. –                          

№ 1 (125). – С. 7–9. 

161. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. 

Стратегія.    Реалізація.    Результати   /   В. Г.   Кремень.   –   Київ  :   Грамота,  



442 
 

 

2005. – 448 с. 

162. Кремень В. Перший крок щодо профілізації старшої школи буде 

зроблено наступного навчального року : інтерв’ю з міністром освіти та науки 

України В. Кременем / В. Кремень // Освіта України. – 2003. – № 11. – С. 2–3. 

163. Криловець М. Г. Інноваційні підходи при формуванні 

палеонтологічних понять / М. Г. Криловець // Наукові записки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. – Суми : 

СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4. – С. 125–129. 

164. Криловець М. Г. Фахова та методична підготовка майбутніх 

учителів географії : теорія і практика / М. Г. Криловець. – Ніжин : НДУ                

ім. М. Гоголя, 2011. – 301 с. 

165. Круглик Л. І. Допрофільна і профільна освіта в контексті вивчення 

соціальної географії / Л. І. Круглик // Географія та економіка в сучасній 

школі. – 2008. – № 11–12. – С. 9–10. 

166. Кузьмина Н. В. Психологическая структура деятельности учителя / 

Н. В. Кузьмина. – Гомель : Педагогика, 1976. – 57 с. 

167. Кучер О. А. Специфіка формування громадянської компетентності 

старшокласників в умовах профільної освіти / О. А. Кучер // Компетентнісно 

орієнтована освіта : досвід, проблеми, перспективи» : матер. міжнар. наук.-

практ. конф.. – Донецьк : Каштан, 2001. – Т. 2. – С. 171–178. 

168. Кыверляг А. А. Методы исследования в профессиональной 

педагогике / А. А. Кыверляг. – Таллин : Валгус, 1980. – 336 с. 

169. Лапінський В. В. Дидактичні вимоги до комп’ютерно-

орієнтованих засобів навчання / В. В. Лапінський // Нові технології             

навчання : [наук.-метод. збірн.]. – Київ : Науково-методичний центр вищої 

освіти, 2004. – С.104–107. 

170. Лапінський В. В. Дидактичні вимоги до комп’ютерно-

орієнтованих засобів і систем навчання / В. В. Лапінський // Комп’ютерно-

орієнтовані технології : [праці наук. товариства ім. Шевченка]. – Косів : 

Регіональний науково-дослідний центр, 2005. – С. 32–36. 



443 
 

 

171. Леднев B. C. О теоретических основах содержания обучения 

информатике в общеобразовательной школе / B. C. Леднев, А. Д. Кузнецов, 

С. А. Бешенков // Информатика и образование. – 2000. – № 2. – С. 13–16. 

172. Леонова Н. С. Інтерактивні технології навчання як засіб реалізації 

творчих здібностей учнів / Н. С. Леонова // Біологія. – 2013. – № 13 (385). –  

С. 2–7. 

173. Леонтьєв В. Г. Психологічні механізми мотивації /                            

В. Г. Леонтьєв. – Київ : Вид-во НГПІ, 1992. – 216 с. 

174. Леонтьев А. Н. Биологическое и социальное в психике человека /     

А. Н. Леонтьев // Проблемы развития психики. – 1981. – № 7. – С. 12–18. 

175. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения /                  

И. Я. Лернер. – Москва : Знание, 1981. – 185 с. 

176. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности /                   

И. Я. Лернер. – Москва : Знание, 1980. – 86 с. 

177. Липова Л. А. Відбір змісту освіти на етапі допрофільної 

підготовки учнів [Електронний ресурс] / Л. А. Липова, С. М. Мартиненко.  

Режим доступу : http://www.lib. uaru.net/inode/39535.html (дата звернення : 

17.06.2016). 

178. Липова Л. Спецкурси як важлива складова змісту профільного 

навчання / Л. Липова, В. Малишев, П. Замазкіна // Рідна школа. – 2007. –             

№ 1. – С. 13–15. 

179. Лізинський В. М. Прийоми та форми в навчальній діяльності /               

В. М. Лізинський. – Харків : Ранок, 2007. – 160 с. 

180. Лікарчук І. Проблема профілізації навчання в старшій школі та 

шляхи її розв’язання / І. Лікарчук // Директор школи.– 2003. – № 20. – С. 9–10. 

181. Логачевська С. П. Методика диференційованого навчання /              

С. П. Логачевська. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 290 с. 

182. Локшина О. Зарубіжна старша профільна школа : структурна 

організація, зміст освіти, підходи до оцінювання / О. Локшина // Рідна         

школа. – 2004. – № 4. – С. 65–67. 



444 
 

 

183. Локшина О. Профільна школа в зарубіжжі : стан і тенденції 

розвитку / О. Локшина // Управління освітою. – 2004. – № 4. – С. 8–11. 

184. Лукашова Н. І. Формування навчально-пізнавальної 

компетентності учнів у процесі вивчення хімії в старшій профільній школі / 

Н. І. Лукашова // Наукові записки. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя. –   

2014. – № 5. – С. 95–100. 

185. Ляшенко О. О. Теоретично-методичні засади організації  

профільного навчання в старшій загальноосвітній школі / О. О. Ляшенко // 

Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 5. – С. 4–12. 

186. Мадзігон В. М. Зміст і технології шкільної освіти : матер. звітн.-

наук. конф. / В. М. Мадзігон. – Київ : ОПРПКИ, 2004. – Ч. 1. – 131 с. 

187. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы 

образования / А. Н. Майоров. – Москва : Интеллект-Центр, 2001. – 296 с. 

188. Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С. Макаренко. – Київ :                    

Радянська школа, 1972. – 335 с. 

189. Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А. С. Макаренко. – 

Київ : Рад. шк., 1990. – 366 с. 

190. Макаров А. В. Учебно-методический комплекс : модульная 

технология разработки : [учеб.-метод. пособ.] / А. В. Макаров,                         

З. П. Трофимова, В. С. Вязовкин и др.. – Минск : РИВШ, 2008. – 152 с. 

191. Максаковский В. П. Географическая культура : [учеб. пособ. для 

студ. вузов] / В. П. Максаковский. – Москва : Владос, 1998. – 416 с. 

192. Максименко С. Д. Загальна психологія / С. Д. Максименко. – 

Вінниця : Нова Книга, 2000. – 704 с. 

193. Максимович О. Компетентнісний підхід при підготовці                  

майбутніх учителів до професійної діяльності / О. Максимович // Вісник 

Прикарпатського університету.  Івано-Франківськ : Педагогіка. – 2011. – 

Вип. ХL. – Ч. 2. – С. 87–89. 

194. Малафіїк І. Стратегія диференційованого навчання / І. Малафіїк // 

Нова педагогічна думка. – 1995. – № 1. – С. 8–12. 



445 
 

 

195. Мальований Ю. І. Концептуальні підходи до формування 

зовнішньої структури змісту профільного навчання / Ю. І. Мальований // 

Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 77–84. 

196. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; [пер. с анrл.] – 

Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 152 с. 

197. Матюшкин А. О создании научно-практической программы по 

выявлению, обучению и воспитанию одарённых и талантливых детей / 

А. Матюшкин, Д. Сиск // Одарённые и талантливые : [матер. VII Междунар. 

конф.]. – США : Солт-Лейк Сити, 1987. – 543 с. 

198. Матяш Н. Ю. Проектування міжпредметних компетенцій на основі 

взаємозв’язку біологічного і хімічного змісту / Н. Ю. Матяш // Рідна школа. – 

2012. – № 6. – С. 44–47. 

199. Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы     

теории / М. И. Махмутов. – Москва : Педагогика, 1975. − 314 с. 

200. Мельничук Л. І. Шкільна географія в Україні в 40–50-х роках                   

ХХ століття / Л. І. Мельничук // Географія та основи економіки в школі. – 

2004. – № 2. – С. 39–41. 

201. Мельничук Л. І. Реформування шкільної географічної освіти в 

першій половині ХХ століття : [зб. матер. ХІІ Міжнар. наук.-метод.               

семінар.] / Л. І. Мельничук. – Харків : ХНУ, 2003. – С. 219–223. 

202. Мельниченко Б. Ф. Організація профільного навчання учнів 

старшої загальноосвітньої школи США / Б. Ф. Мельниченко // Зміст і 

технології шкільної освіти : [матер. звіт. наук. конф.]. – Київ : Наука, 2004. – 

Ч. 1. – С. 33–34.  

203. Менчинская Н. А. Психологические основы обучения /                   

Н. А.  Менчинська;  под ред. Б. П. Есипова  //  Основы дидактики.  – Москва : 

Просвещение, 1967. – С. 132–175. 

204. Методика обучения географии в средней школе : [учеб. пособ. для 

студ. пед. инстит. по географ. спец.] / под ред. Л. М. Панчешниковой.  

Москва : Просвещение, 1983.  320 с. 



446 
 

 

205. Методика обучения географии в средней школе : [пособ. для 

учител.] / под ред. И. С. Матрусова.  Москва : Просвещение, 1985. –            

256 с. 

206. Мітрясова О. Деякі напрями вдосконалення природничо-наукової 

освіти / О. Мітрясова // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 31–33. 

207. Моніторинг якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 

Сумської області : [інформ.-аналіт. бюлет.] / упор. : Н. В. Сагалаєва,                  

Г. М. Браткова. – Суми : НВВ СОІППО, 2016. – Вип. 1. – 188 с. 

208. Моніторинг якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах 

Сумської області : [інформ.-аналіт. бюлет.] / упор. : О. Ф. Борисенко,                    

Г. М. Браткова, О. І. Остапенко. – Суми : НВВ СОІППО, 2017. – Вип. 2. –    

142 с. 

209. Муранова Н. Технологія допрофільної підготовки 

старшокласників / Н. Муранова // Рідна школа – 2003. – № 9. – С. 49–52. 

210. Навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої 

освіти. Географія. Рівень стандарту, академічний рівень. Профільний рівень 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/ 

zagalna-serednya/navchalni- programy.html (дата звернення : 23.01.2018). 

211. Надтока О. Ф. Вимоги до уроку географії у розрізі осучаснення 

методики викладання предмета / О. Ф. Надтока // Шкільна географічна                 

освіта : технології навчання : [зб. наук. пр.]. – Київ : ДНВП «Картографія», 

2006. – С. 175–178. 

212. Надтока О. Ф. Зміна ролі вчителя географії в медіасередовищі 

сучасного навчального заняття / О. Ф. Надтока, Т. С. Мартинюк // Комп’ютер 

у школі та сім’ї. – 2015. – № 2. – С. 30–35. 

213. Назаренко Т. Г. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО / Т. Г. Назаренко, 

О. В. Супричов // Географія. – 2013. – № 11. – С. 9–10. 

214. Назаренко Т. Г. Методика навчання географії в профільній школі : 

теорія і практика : [монографія] / Т. Г. Назаренко. – Київ : Педагогічна думка, 

2013. – 380 с. 



447 
 

 

215. Назаренко Т. Г. Профільне навчання географії в школі як 

необхідна умова формування особистісної та соціальної активності учня / 

Т. Г. Назаренко // Географія в інформаційному суспільстві : [зб. наук. пр.] :               

у 4 т. – Київ : ВГЛ «Обрій», 2008. – Т. ІV. – С. 317–319. 

216. Назаренко Т. Г. Формування соціально-економічних понять у 

старшокласників на уроках географії : автореф. дис.… канд. пед. наук : 

13.00.02 / Т. Г. Назаренко. – Київ, 2004. – 20 с. 

217. Назарова Т. С. Стратегия развития учебной книги / Т. С. Назарова, 

Ю. П. Господарок // Педагогика. – 2005. – № 3. – С. 10–19. 

218. Наровлянський О. Д. Правознавство : [підруч. для 10 кл. 

загальноосв. навч. закл.] / О. Д. Наровлянський. – Київ : Грамота, 2010. –             

232 с. 

219. Національна доктрина розвитку освіти / за ред.                                     

В. С. Журавського // Середня освіта в Україні. Нормативно-правове 

регулювання. – Київ : Форум, 2004. – С. 120–137. 

220. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на                               

2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. 

meduniv.lviv.ua/ iles/info/ nats_strategia.pdf (дата звернення : 24.05.2016). 

221. Нехомяж О. С. Формування країнознавчих понять в умовах 

навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи засобами 

підручника / О. С. Нехомяж // Теорія та методика управління освітою. –            

Київ : ТМУО, 2013. – № 10. – С. 13–26. 

222. Никитина Н. Ш. Управление качеством образования. Системный 

подход / Н. Ш. Никитина, М. А. Валеев, П. Е. Щеглов // Квалиметрия 

человека и образования : методология и практика» : матер. X симпоз.. – 

Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2002.  С. 17–29. 

223. Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України : початок     

ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Знання, 2006. – Т. 253. – 118 с. 

224. Нова   українська   школа.   Концептуальні   засади   реформування 



448 
 

 

середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ 

activity/education/zagalna-serednya/serpnevi-pedagogichni-konferencziyi-2016 

(дата звернення : 27.12.2016). 

225. Нова українська школа : [порадн. для вчителя] / під заг.                      

ред. Н. М. Бібік. – Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017.                   

206 с. 

226. Новые взгляды на географическое образование : [пособ. 

ЮНЕСКО] / [Н. Грейвз, Ф. Пінчмелл, М. Нейш та ін.]; под ред.                           

В. П. Максаковского, Л. М. Панчешниковой; [пер. с англ.]. – Москва : 

Прогресс, 1986. – 463 с. 

227. Обозний В. В. Особливості становлення сектору малого 

туристичного підприємництва у складі науково-навчального комплексу / 

В. В. Обозний // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка : [зб. наук. пр.].  Кам’янець-Подільський : КПНУ,                

2013. – № 8. – С. 290–292. 

228. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / 

О. Овчарук // Стратегія формування освіти в Україні. – Київ : «К.І.С.». – 

2003. – С.12–39. 

229. Овчарук О. Профільне навчання в старшій школі / О. Овчарук // 

Стратегія реформування освіти в Україні : [реком. з освітн. політики]. – Київ, 

2003. – С. 57–81. 

230. Огнев’юк В. Зволікання із впровадженням профільності було б 

стратегічною помилкою : інтерв’ю із заст. держсекр. Міністерства освіти і 

науки України / В. Огнев’юк // Всесвітня література в середніх навчальних 

закладах України. – 2003. – № 7–8. – С. 3–4. 

231. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – Москва : 

Высш. шк., 1989. – 382 с. 

232. Олпорт Г. Становлення особистості : [вибрані праці] /                 

Г. Олпорт; [пер. з англ. Л. В. Трубіцин, Д. А. Леонтьєва]. – Москва : Сенс, 

2002. – 354 с. 



449 
 

 

233. Онищук В. А. Процесс обучения в школе / В. А. Онищук // 

Дидактика современной школы : [пособ. для учител.]. – Киев : Рад. шк.,            

1987. – 115 с. 

234. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : [посіб.] / Л. Е. Орбан-

Лембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 376 с. 

235. Організація навчально-виховного процесу в навчальних закладах 

області : [метод. рек.] / за ред. І. В. Удовиченко. – Суми : РВВ СОІППО,      

2008. – Вип. 3. – 38 с. 

236. Осипенко Ж. Профільне навчання : диференційовані форми //  

Завуч. – 2009. – № 15. – С. 3–9. 

237. Остапенко О. Г. Специфіка кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу / О. Г. Остапенко // Освітні тенденції 

розвитку сучасної вищої її школи : проблеми методології навчання : матер. 

Всеукр. наук.-метод. інтернет-конф.. – Харків : ХНУ, 2015. – С. 24–30. 

238. Откаленко М. А. Методы проверки знаний, умений и навыков / 

М. А. Откаленко.  Москва : Просвещение, 1987. – 318 с. 

239. Павлов Ю. В. Статистическая обработка результатов 

педагогического эксперимента / Ю. В. Павлов. – Москва : Знание, 1972. –             

31 с. 

240. Паламарчук Л. Б. Територія України : історико-географічний 

аспект / Л. Б. Паламарчук. – Харків : Видавнича група «Основа», 2004. –              

143 с. – (Бібліотека журналу «Географія»). 

241. Паламарчук Л. Б. Географія : [підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. 

закл. : профільн. рівень] / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберт, В. В. Безуглий. – 

Київ : Генеза, 2011. – 304 с. 

242. Паламарчук Л. Б. Географія : [підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. 

закл. : профільн. рівень] / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, А. І. Довгань. – 

Київ : Генеза, 2011. – 304 с. 

243. Пальчевський С. С. Педагогіка : [навч. посіб.] /                                    

С. С. Пальчевський. – Київ : Каравела, 2007. – 576 с. 



450 
 

 

244. Панчешникова Л. М. О системном исследовании в методическом 

исследовании / Л. М. Панчешникова // Сов. педагогика. – 1973. – № 4. –                 

С. 71–80. 

245. Пасічник Н. О. Формування інтересу старшокласників до 

підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціально-

економічного циклу : автореф. дис.… канд. геогр. наук : 13.00.07 /                    

Н. О. Пасічник. – Київ, 2000. – 20 с. 

246. Педагогическая энциклопедия : у 4 т. / гл. ред. А. И. Каиров,              

Ф. Н. Петров. – Москва : Советская энциклопедия,1964. – Т. 1. – 832 с. 

247. Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / за ред. 

С. Д. Сисоєвої. – Київ : Абрис, 2004. – 44 с. 

248. Пестушко В. Ю. Географія : [підруч. для 7 кл.] / В. Ю. Пестушко, 

Г. Ш. Уварова. – Київ : Генеза, 2015. – 280 с. 

249. Петухова Л. Є. До питання про трисуб’єктну дидактику /                   

Л. Є. Петухова, О. В. Співаковський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – 

№ 5 (61). – С. 7–9. 

250. Пєхота О. М. Освітні технології : [навч.-метод. посіб.] /                        

О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська. – Київ : А.С.К., 2001. –                 

255 с. 

251. Пичугина Г. В. Образовательная область «Технология» : каким 

быть учебнику / Г. В. Пичугина // Педагогика. – 2003. – № 3. – С. 44–51. 

252. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность 

школьников в обучении : теоретико-экспериментальное исследование /                  

П. И. Пидкасистый. – Москва : Педагогика, 1980. – 240 с. 

253. Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения /                      

Н. И. Пирогов. – Москва : Просвещение, 1953. – 546 с. 

254. Підгреб’я Н. В. Науково-методична робота – орієнтація на 

творчість / Н. В. Підгреб’я // Завуч. – 2011. – № 19–20.  С. 3–25. 

255. Піддячий М. І. Тенденції розвитку суспільства і їх вплив на 

соціально-професійну орієнтацію учнів / М. І. Піддячий // Науковий часопис 



451 
 

 

НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ : КНПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 

№ 31. – С. 184–192. 

256. Підласий І. П. Педагогічні інновації / І. П. Підласий,                              

А. І. Підласий // Рідна школа. – 1998. – № 12. – С. 3–17. 

257. План заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» [Електронний ресурс].  Режим доступу : 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58586/ (дата звернення : 03.05.2017). 

258. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических 

понятий / К. К. Платонов. – Москва : Высш. шк., 1981. – 174 с. 

259. Плахотнік О. В. Проблеми формування географічної освіти в 

Україні / О. В. Плахотнік // Україна : географічні проблеми сталого               

розвитку : [зб. наук. пр.] : у 4 т. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. –          

Т. 4. – С. 5–7. 

260. Плигин А. А. Личностно ориентированное образование : История 

и практика / А. А. Плигин. – Москва : «КСП+», 2003. – 432 с. 

261. Плисецкий Е. Л. Учебно-методический комплекс по коммерческой 

географии как средство реализации непрерывного географического 

образования в системе «школа – вуз» : дис…. д-ра пед. наук : 13.00.02 /                

Е. Л. Плисецкий. – Санкт-Петербург, 2005. – 340 с. 

262. Побережець О. В. Ідентифікація та класифікація нематеріальних 

активів та проблеми їх визначення [Електронний ресурс] /                                      

О. В. Побережець, К. В. Іванова // Економіка : реалії часу. – 2012. – № 2 (3). –                                        

С. 98–104. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/ archive/2012/No2/ 

98-104.pdf (дата звернення : 28.08.2013). 

263. Подласый И. П. Педагогика : новый курс : [учеб. для высш. учеб. 

завед.] : у 2 кн. / И. П. Подласый. – Москва : Владос, 2001. – 576 с. 

264. Покась Л. А. Методичні можливості засвоєння нових знань в 

географії / Л. А. Покась // Географія та основи економіки в школі. – 2010. – 

№ 5. – С. 11–113. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58586/


452 
 

 

265. Половинкин А. А. Физическая география : [пособ. для учител.] / 

А. А. Половинкин. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 552 с. 

266. Пометун О. Перехід до профільної школи : більше запитань, ніж 

відповідей / О. І. Пометун // Історія в школах України. – 2009. – № 3. – С. 5–9. 

267. Пометун О. І. Розвиток компетентнісного підходу : стратегічні 

орієнтири сучасної школи / О. І. Пометун // Реалізація європейського досвіду 

компетентнісного підходу у вищий школі України : [матер. методолог. 

семінар.]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – С. 332–1344. 

268. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання 

[наук.-метод. посіб.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун.– 

Київ : А.С.К., 2004. – 192 с. 

269. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації 

компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські 

перспективи. – Київ : К.І.С., 2004. – С. 15–24. 

270. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки : наказ 

Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017 № 1541 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/npa (дата звернення : 

26.01.2018). 

271. Про загальну середню освіту : Закон України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (дата 

звернення : 08.05.2019). 

272. Про затвердження навчальних програм для 10–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки 

України від 14.07.2016 № 826 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://old. mon. gov.ua/ru/about-ministry/ normative/5934 (дата звернення : 

16.08.2016). 

273. Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій 

школі : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 № 1456  

[Електронний ресурс]. –  Режим доступу  :  http://www.uazakon.com/document/ 

https://mon.gov.ua/ua/npa
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14


453 
 

 

fpart86/idx86618.Htm (дата звернення : 14.12.2014). 

274. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11 (дата 

звернення : 22.03.2015). 

275. Про  затвердження  навчальної  програми.  Географія.  10–11 класи : 

профільний  рівень : наказ Міністерства освіти і науки України  від  23.10.2017              

№ 1407  [Електронний ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://mon.gov.ua/activity/ 

education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (дата звернення: 20.12.2018). 

276. Про затвердження Положення про навчальні кабінети з 

природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів : 

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 

№ 1423 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/ show/z0044-13 (дата звернення : 12.05.2013). 

277. Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня : наказ Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 405 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ 

activity/education/zagalna- serednya/navchalni-programy.html (дата звернення : 

11.06.2018). 

278. Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня : наказ Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 406 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ 

activity/ education/zagalna- serednya/navchalni-programy.html (дата звернення : 

11.06.2018). 

279. Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня : наказ Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ 

activity/education/zagalna- serednya/navchalni-programy.html (дата звернення : 

11.06.2018). 

http://mon.gov/
http://zakon2.rada.gov.ua/


454 
 

 

280. Проект Концепції навчання географії України в основній та старшій 

школі   [Електронний  ресурс].     Режим доступу  :  http://undip.org.ua/ upload/ 

iblock/399/2017-kontseptsiya-geo-ukrayiny-n.pdf (дата звернення : 23.12.2017). 

281. Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів                     

10–11 класів закладів загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і 

науки України від 23.10.2017 № 1407 [Електронний ресурс]. –                       

Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/8351 (дата 

звернення : 26.11.2017). 

282. Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» навчально-методичній літературі : наказ Міністерства освіти і 

науки України від 05.06.2018 № 595 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://osvita. ua/legislation/Ser_osv/61166/ (дата звернення : 02.07.2018). 

283. Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» підручникам для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти : 

наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 551 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/ 

60955/ (дата звернення : 04.07.2018). 

284. Прокопович Ф. // Энциклопедический словарь Брокгауза и       

Ефрона : в 86 т. Санкт-Петербург : СП, 1890–1907.  Т. XLIa.  С. 929–930. 

285. Про освіту : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення : 

03.07.2018) 

286. Профільне навчання : теорія і практика, досвід, проблеми, 

перспективи / Л. Липова, Т. Лукашенко, В. Малишев та ін. // Освіта             

регіону : політологія, психологія, комунікації. – Київ : ВАПН «Україна», 

2010. – № 4. – С. 24–32. 

287. Профільне навчання : теорія і практика : [зб. наук. пр. за матеріал. 

методолог. семінар. АПН України].  Київ : Педагогічна преса, 2006. – 200 с. 

288. Профільне навчання : теорія і практика / за ред. Л. А. Липової. – 

Київ : ВВП «Компас», 2007. – 192 с. 



455 
 

 

289. Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. О. М. Степанов. – Київ : 

Академвидав, 2006. – 424 с. 

290. Психология личности : [словарь-справочн.] / П. П. Горностай,             

Т. М. Титаренко. – Київ : Рута, 2001. – 294 с. 

291. Психология : [словарь] / под общ. ред. А. В. Петровского,                

М. Г. Ярошевского. – Москва : Политиздат, 1990. – 494 с. 

292. Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і 

виховання учнів 1–9 класів у позашкільних навчальних закладах : 

[монографія] / Г. П. Пустовіт. – Київ ; Луганськ : Альма-матер, 2004. – 540 с. 

293. Пустовіт Г. П. Міжпредметний підхід у побудові змісту 

навчальних програм для позашкільних навчальних закладів / Г. П. Пустовіт // 

Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського : [зб. наук. ст.]. – 2004. –            

№ 10. – С. 26–33. 

294. Пустовіт Г. П. Формування ціннісного ставлення до природи як 

етап розвитку творчої особистості / Г. П. Пустовіт // Психолого-педагогічні 

проблеми сільської школи : [зб. наук. ст.]. – 2003. – № 6. – С. 180–189. 

295. Равен Дж. Педагогическое тестирование : проблемы, заблуждения, 

перспективы / Дж. Равен ; [пер. с англ.]. – Москва : Когито-Центр, 1999. –                

144 с.   

296. Радул В. В. Основи професійного становлення особистості 

сучасного вчителя : [навч. посіб.] / В. В. Радул, В. О. Кравцов,                         

М. В. Михайліченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. – 252 с. 

297. Реан А. А. Психология личности. Социализация, поведение, 

общение / А. А. Реан. – Москва : ACT, Санкт-Петербург : Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2007. – 407 с. 

298. Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з 

іноземних мов : теорія і практика : [монографія] / В. Г. Редько. – Київ : 

Педагогічна думка, 2017. – 628 с. 

299. Рекомендації Європейського Парламенту та Європейської Ради від 

11 грудня 2005 року щодо ключових компетентностей ціложиттєвої освіти : 



456 
 

 

європейські рекомендації [Електронний ресурс] // Додаток Ключові 

компетентності для освіти впродовж усього життя.  Режим доступу : 

http://www.loippj.lviv.ua/fusion/uploads/Rec (дата звернення : 19.06.2017). 

300. Рекуненко В. В. Методика проведення бінарних занять /                  

В. В. Рекуненко. – Київ : УМК із підготовки молодших спеціалістів, 1995. –

277 с. 

301. Рибалка В. В. Особистісний підхід у профільному навчанні 

старшокласників : [монографія] / В. В. Рибалка; за ред. Г. О. Балла. – Київ : 

Деміург, 1998. – 160 с. 

302. Рибалко Л. М. Дослідження педагогічних умов інтеграції змісту 

природничо-наукової освіти на основі еколого-еволюційного підходу /            

Л. М. Рибалко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту 

педагогіки за 2012 рік : [наук. вид.]. – Київ : Інститут педагогіки, 2013. –                

С. 288–289. 

303. Рибалко Л. М. Інформаційно-освітній простір ефективного 

навчання природничих дисциплін учнів основної школи на засадах еколого-

еволюційного підходу / Л. М. Рибалко // Інформаційно-освітній простір : 

технологічні концепти формування і розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф.. – Київ, 2013. – С. 139–141. 

304. Ривкінд Й. Я. Інформатика : [підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. 

закл. : рівень стандарту] / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова та 

ін.; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : Генеза, 2011. – 304 с. 

305. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования /               

С. Л. Рубинштейн. – Москва : Изд-во АН, 1958. – 147 с. 

306. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии /                                  

С. Л. Рубинштейн. – Санкт- Петербург : Питер, 2003. – 720 с. 

307. Рудницький С. Л. Нинішня географія / С. Л. Рудницький. – Київ : 

Наука, 1905. – 306 с. 

308. Руднев Я. И. Краткое руководство по методике географии /              

Я. И. Руднев. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1909. – 256 с. 

http://www.loippj.lviv.ua/fusion/uploads/Rec


457 
 

 

309. Русова  С. Ф.  Мемуари  :  [щоденник]  /  С. Ф.  Русова.  –  Київ  : 

Поліграфкнига, 2004. – 544 с. 

310. Савченко О. Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків /       

О. Я. Савченко // Початкова школа. – 1992. – № 1. – С. 27–29. 

311. Савченко О. Я. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної 

освіти / О. Я. Савченко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 26–33. 

312. Савчин М. М. Дидактичні засади розробки навчально-методичного 

комплексу з курсу хімії основної школи : автореф. дис.… канд. пед. наук : 

13.00.02 / М. М. Савчин. – Київ, 2005. – 18 с. 

313. Сагуйченко В. В. Культурні смисли і людинотворчий потенціал 

безперервної освіти : [зб. наук. пр.] / В. В. Сагуйченко // Гілея. – 2016. –                 

№ 11 (8). – С. 295–299. 

314. Самодрин А. П. Диференційоване навчання у профільній школі / 

А. П. Самодрин. – Кременчук : СТП, 2004. – С. 232–236. 

315. Самойленко В. М. Географічні інформаційні системи та технології : 

[підручник] / В. М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 448 с. 

316. Самойленко В. М. Проблеми та перспективи створення 

природничо-географічних електронних підручників для вищої школи                  

(на прикладі підручника «Географічні інформаційні системи») /                             

В. М. Самойленко // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – № 55. –           

С. 330–354. 

317. Самойленко В. М. Дидактика географії : [монографія] (електронна 

версія) / [В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна та ін.]. – Київ : 

Ніка-Центр, 2013. – CD (40 Мб). – 570 с. 

318. Саушкин Ю. Г. Географическое мышление / Ю. Г. Саушкин. – 

Смоленск : Ойкумена, 2011. – 218 с. 

319. Свіч В. А. Трансформаційні процеси в системі безперервної 

географічної освіти : завдання семінару / В. А. Свіч, І. Ю. Левицький,             

О. О. Жемеров // Непрерывное географическое образование : инновационные  

методы  и   технологии  :  матер.  IV  Междунар.  научн.-метод.  семинар..  – 



458 
 

 

Харків : ХНУ, 1998. – С. 3–5. 

320. Сидоренко Е. В. Методы математической статистической 

обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – Ленинград : Речь, 1987. – 350 с. 

321. Сиротенко А. Й. Концепция географического образования в 

Украине / А. Й. Сиротенко. – Київ : Освіта, 1994. – 48 с. 

322. Сиротенко А. Й. Проблемы школьного географического 

образования в Украине (дидактико-методический аспект) : автореф. дис.…       

д-ра пед. наук : 13.00.01 / А. Й. Сиротенко. – Минск, 1995. – 35 с. 

323. Сиротенко А. Й. Географія України : [пробн. підруч. для 9 кл. 

серед. шк.] / А. Й. Сиротенко, Б. О. Чернов, В. Я. Плахута. – Київ : Освіта, 

1996. – 204 с. 

324. Сікорський П. І. Функції диференціації та інтеграції у навчанні /    

П. І. Сікорський // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1997. – № 2. –                 

С. 33–36. 

325. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики /                         

М. Н. Скаткин. – Москва : Педагогика, 1984. – 96 с. 

326. Скуратович О. Я. Географія : [підруч. для 6 класу] /                               

О. Я. Скуратович, Р. Р. Коваленко, Л. І. Круглик. – Київ : Педагогічна преса, 

2006. – 259 с. 

327. Словарь психолога-практика / С. Ю. Головин. – Мінськ :                 

Харвест. – Москва : АСТ, 2001. – 976 с. 

328. Современный словарь по педагогике / сост. Е. Рапацевич. –          

Минск : Современное слово, 2001. – 928 с. 

329. Соловйова О. В. Закономірності розвитку пізнавальних здібностей 

школярів : вікова та педагогічна психологія / О. В. Соловйова // Питання 

психології. – 2004. – № 3. – С. 37–42. 

330. Сосса Р. І. Розвиток тематичного картографування / Р. І. Сосса // 

Вісник геодезії та картографії [Електронний ресурс]. – 2011. – № 5. –                          

С. 27–32. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vgtk_2011_5_7. (дата 

звернення : 18.04.2016). 



459 
 

 

331. Сотниченко   І. І.   Про   деякі   аспекти   підготовки   вчителів   до 

профільного навчання в старшій школі / І. І. Сотниченко // Управління 

школою. – 2005. – № 14–15. – С. 12–14. 

332. Спіцин Є. С. Основні тенденції диференціації навчання у Великій 

Британії та Росії / Є. С. Спіцин, М. Г. Цедик // Науковий вісник Київського 

національного лінгвістичного університету. – Київ.  2001. – Вип. 5. –                       

С. 338–350. 

333. Стадник О. Г. Навчально-методичний комплект з географії та його 

місце в навчально-методичному забезпеченні шкільного предмета /                   

О. Г. Стадник // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Класич. приват.            

ун-т. – 2013. – Вип. 31. – С. 505–509. 

334. Станева О. Б. Глобалізація світового господарства /                                   

О. Б. Станева // Географія. – 2015. – № 17–18. – С. 42–53. 

335. Стіґліц Дж. Ю. Глобалізація та її тягар / Дж. Ю. Стіґліц ;               

[пер. з англ. А. Іщенко]. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 252 с. 

336. Степанюк   А. В.   Інтеграція   природничих   дисциплін   у   школі  :               

[зб. наук. пр.] / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк. – Київ : Наука, 1997. – С. 18–24. 

337. Студитский Ф. Д. География для детей / Ф. Д. Студитский. – 

Москва : Наука, 1840. – 140 с. 

338. Сумщинознавство : навч. прогр. курсу за вибором для початк. кл. 

загальноосв. навч. закл. / І. В. Удовиченко, Л. М. Сопіна, Н. П. Ганжа. –         

Суми : РВВ СОІППО, 2011. – 20 с. 

339. Сундукова Л. В. Профессиональная ориентация в Англии /              

Л. В. Сундукова. – Минск : Вышэйш. шк., 1977. – 126 с. 

340. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. /                                      

В. О. Сухомлинский.– Київ : Рад. шк., 1966. – 258 с. 

341. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором /                     

В. О. Сухомлинський. – Київ : Школа, 1977. – 141 с. 

342. Сучасний  тлумачний  словник  української  мови  :  55000  слів   / 



460 
 

 

за заг. ред. В. В. Дубічинського. – Харків : ВД «Школа», 2005. – 1001 с. 

343. Сушко С. Профільне навчання : диференційовані форми /                     

С. Сушко // Завуч. – 2009. – № 15. – С. 5–8. 

344. Счастнев П. Н. География частей света : [учеб. для 6 кл. 

семилетней и средней шк.] / П. Н. Счастнев, П. Г. Терехов. – Москва : 

Учпедгиз, 1957. – 216 с. 

345. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология : [учеб. пособ. для 

студ. пед. спец.] / Н. Ф. Талызина.  Москва : Академия, 1998.  288 с. 

346. Тарадайник В. М. Використання інформаційно-соціального 

середовища розвитку обдарованої дитини : [посіб.] / В. М. Тарадайник. – 

Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 68 с. 

347. Тейяр де Шарден. Феномен человека / Тейяр де Шарден;                        

[пер. с фр. Б. А. Старостина]. – Москва : Наука, 1987. – 240 с. 

348. Тименко Л. В. Пізнавальна активність та тестовий контроль знань 

учнів у процесі вивчення курсу «Географія материків і океанів» /                      

Л. В. Тименко. – 2014. – Вип. 14. – С. 273–278.  Режим доступу : http:// 

nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2014_14_43 (дата звернення : 23.09.2016). 

349. Тимаев М. М. Тетрадь всеобщей географии / М. М. Тимаев. –

Санкт-Петербург : Типографія А. Плюшара, 1856. – 228 с. 

350. Тімець О. В. Психолого-педагогічні фактори професійного 

розвитку вчителя географії в системі неперервної освіти : акмеологічний 

аспект : [зб. наук. пр.] / О. В. Тімець // Вісник Черкаського університету. – 

2008. – № 19. – С. 129–142. 

351. Ткаченко Л. Профільне навчання спрямоване на задоволення 

інтересів кожної дитини / Л. Ткаченко // Освіта України. – 2004. – № 11. –            

С. 1–5. 

352. Ткачук Н. Особливості впровадження профільного навчання в 

сільській школі / Н. Ткачук // Сучасна школа України. – 2009. – № 11. –           

С. 13–16. 

353. Топчієв  О. Г.  Суспільно-економічні  дослідження  :  методологія, 



461 
 

 

методи,  методики  :  [навч.  посіб.]  /  О. Г.  Топчієв.  –  Одеса  :  Астропринт,              

2005. – 632 с. 

354. Топузов О. М. Географія : Україна у світі : природа, населення : 

[підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. закл.] / О. М. Топузов,                             

О. Ф. Надтока, Л. А. Покась. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2016. – 224 с. 

355. Топузов О. М. Дидактична прогностика в контексті теоретико-

методичного забезпечення створення сучасного підручника / О. М. Топузов // 

Проблеми сучасного підручника : [зб. наук. пр.]. – Київ : Педагогічна думка, 

2014. – Вип. 14. – С. 12–20. 

356. Топузов О. М. Економічна і соціальна географія світу : [підруч. 

для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профільний рівень] / О. М. Топузов,          

Т. Г. Назаренко, Л. В. Тименко. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 302 с. 

357. Топузов О. М. Компетентнісні засади сучасного підручнико-

творення / О. М. Топузов // Український педагогічний журнал. – 2015. –               

№ 3. – С. 36–47. 

358. Топузов О. М. Навчально-методичний комплект для вивчення 

шкільного курсу географії / О. М. Топузов, Р. І. Сосса // Проблеми 

безперервної освіти і картографії : [зб. наук. пр.]. – Харків : ХНУ                    

ім. В. Н. Каразіна, 2012. – № 16. – С. 116–119. 

359. Топузов О. М. Проблемне навчання географії в школі : теорія і 

практика : [монографія] / О. М. Топузов. – Київ : Фенікс, 2007. – 304 с. 

360. Топузов О. М. Профільне навчання : проблеми формування змісту 

курсів за вибором та організація навчальної діяльності в загальноосвітніх 

навчальних закладах / О. М. Топузов // Проблеми сучасного підручника :                   

[зб. наук. пр.]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – 544 с. 

361. Трофімова З. В. Формування в учнів умінь приймати управлінські 

рішення у сфері підприємницької діяльності / З. В. Трофімова // Географія та 

економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 6–13. 

362. Трубачева С. Е. Дидактичні особливості інтеграції змісту освіти в 

умовах  профільного  навчання  /  С. Е. Трубачева // Зміст технології шкільної 



462 
 

 

освіти : матер. звіт. наук. конф.. – Київ, 2004. – Ч. 1. – С. 10–11. 

363. Трубачева С. Е. Диференціація та індивідуалізація навчання : 

теоретичні відомості / С. Е. Трубачева // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – 

С. 80–85. 

364. Трубачева С. Е. Інтеграція змісту шкільної освіти в умовах 

профільного навчання / С. Е. Трубачева // Педагогіка і психологія :                

[наук. зап.]. – Вінниця, 2004. – № 11. – С. 175–176. 

365. Уварова Г. Ш. Зміст шкільної географічної освіти : тенденції та 

перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в сучасній 

школі. – 2013. – № 10. – С. 2–4. 

366. Удовиченко І. В. Актуальність використання інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках географії в школі / І. В. Удовиченко // 

Людина віртуальна : нові горизонти : [зб. наук. пр.]. – Монреаль : СРМ 

«ASF», 2018. – С. 79–80. 

367. Удовиченко І. В. Андрагогіка : методична К-взаємодія /                   

І. В. Удовиченко // матер. VІ Міжнар. фест. пед. іннов.]. – Черкаси : 

ЧОІППО, 2014. – С. 102-106. 

368. Удовиченко І. В. Вивчення процесів глобалізацї учнями старшої 

профільної школи : інтегрований підхід / І. В. Удовиченко // Virtus : Scientific 

journal. – Монреаль : CPM «ASF», 2018. – Вип. 21. – С. 165–167. 

369. Удовиченко І. В. Вивчення, узагальнення, схвалення, поширення 

передового педагогічного досвіду : метод. рек.  І. В. Удовиченко, 

І. О. Захарова, Г. Ф. Сударева та ін.; за ред. І. В. Удовиченко.  Суми : РВВ 

СОІППО.  2010.  42 с. 

370. Удовиченко І. В. Використання інтеграційної моделі «Трилисник» 

на уроках географії екологічного спрямування / І. В. Удовиченко // Географія 

в інформаційному суспільстві [зб. наук. пр.]. – Київ : ВГЛ Обрії, 2008. –                 

Т. ІV. – С. 341–343. 

371. Удовиченко І. В. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках географії в старшій профільній школі /                              



463 
 

 

І. В. Удовиченко // Проектування розвитку та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої особистості : матер. Х Всеукр. наук.-практ. конф.. – 

Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПНУ, 2018. – № 1 (68). – С. 257–259. 

372. Удовиченко І. В. Використання навчальних презентацій на уроках 

географії профільного рівня в школі  І. В. Удовиченко  Комп’ютер у школі та 

сім’ї. – 2018. – № 6 (150). – С. 24–28. 

373. Удовиченко І. В.  Використання освітніх інтернет-сервісів в організації 

процесу навчання географії в закладах загальної середньої освіти                               

І. В. Удовиченко, М. Р. Солотвінський  Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2018. –           

№ 7 (151). – С. 23–29. 

374. Удовиченко І. В. Виявлення, підтримка, розвиток обдарованої 

дитини / І. В. Удовиченко, Г. С. Панасюра // Освіта Сумщини. – 2015. –               

№ 1. – С. 61–63. 

375. Удовиченко І. В. Географічний комплекс  засіб навчання 

географічному краєзнавству / І. В. Удовиченко // Краєзнавство : науково-

методичний та практичний аспекти. – Суми : РВВ СОІППО, 2011. –                          

С. 124–127. 

376. Удовиченко И. В. Географическое образование учеников старшей 

профильной школы Украины в контексте формирования предметной 

компетентности / И. В. Удовиченко // Osterreichisches multiscience journal. – 

Austria : Innsbruck, 2018. – № 3. – Р. 26–29. 

377. Удовиченко І. В. Географія [навч.-темат. плани підв. кваліф. 

учител. (викладач.), які викл. предмети природн. профіл.] / І. В. Удовиченко ; 

за ред. С. М. Панченко // Фахові курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за очно-дистанційною формою навчання. – Суми : ВВ СОІППО, 

2007. – 80 с. 

378. Удовиченко І. В. Дидактична категорія  принцип наступності                 

в процесі формування екологічно-вихованої особистості : сутність та 

структура / І. В. Удовиченко // Науковий вісник ТНПУ ім. В. Гнатюка.  

Наукові записки.  –  Серія «Педагогічні науки»  :  [зб. наук. пр.]. – Тернопіль : 



464 
 

 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – № 9. – С. 67–70. 

379. Удовиченко И. В. Дидактические условия формирования 

творческой личности в профильных заведениях нового типа Украины /               

И. В. Удовиченко // Slovak international scientific journal. – Bratislava, 2018. – 

Vol. 2. – № 17. – Р. 37–39. 

380. Удовиченко И. В. Жаңа типті Украинаның бағдарлы 

мекемелерінде шығармашылық тұлға қалыптастырудың дидактикалық 

шарттары / И. В. Удовиченко // Хабаршы : педагогикалык гылымдар. – 

Алматы : Эл-Фараби атындагы Казак ултык университеті, 2018. – № 3 (56),        

3-бол. – С. 30–34. 

381. Удовиченко І. В. Значення елективного курсу у формуванні 

компетентного випускника Нової української школи  І. В. Удовиченко  

Особистісно-професійна компетентність педагога : теорія і практика :                       

матер.ІІІ Всеукр. наук.-метод. практ. конф.. – Суми : НІКО, 2019. – С. 333–335. 

382. Удовиченко І. В. Значення навчально-методичного забезпечення               

у процесі формування системи географічних знань і компетентностей 

школярів / І. В. Удовиченко // Витоки педагогічної майстерності :                          

[зб. наук. пр.]. – Полтава : Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 20. – С. 246–250. 

383. Удовиченко І. В. Інтеграція природничо-наукових та 

комп’ютерно-інформаційних знань на уроках географії в старшій профільній 

школі / І. В. Удовиченко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 7 (143). – 

С. 10–16. 

384. Удовиченко І. В. Інтеграція суспільно-наукових знань на уроках 

географії в старших класах профільної школи / І. В. Удовиченко // Молодь і 

ринок.  2018. – № 1. – С. 92–96. 

385. Удовиченко І. В. Інформаційно-комунікаційні технології – 

невід’ємна складова роботи методичного кабінету з педагогами /                         

І. В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 2012. – № 5. – С. 4–5. 



465 
 

 

386. Удовиченко І. В. Концептуальні засади змісту навчання              

географії учнів старшої школи на профільному рівні : монографія                                       

І. В. Удовиченко. – К. : Педагогічна думка, 2018. – 360 с. 

387. Удовиченко І. В. Компетентнісні завдання. Географія /                       

І. В. Удовиченко. – Київ : Видавничий дім «Перше вересня», 2018. –                    

184 с. 

388. Удовиченко І. В. Кросворд «Сумщина» / І. В. Удовиченко // 

Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6–8. – С. 70–71. 

389. Удовиченко І. В. Lean-логістика в географії : [навч. прогр. елект. 

курсу для профільн. навч. в 11-х кл.] / І. В. Удовиченко. – Суми : НВВ 

СОІППО, 2018. – 40 с. 

390. Удовиченко І. В. Методична робота / І. В. Удовиченко // План 

роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

на 2008–2009 н. р. – Суми : РВВ СОІППО, 2008. – С. 25–45. 

391. Удовиченко І. В. Методична робота в підвищенні професійної 

підготовки вчителя / І. В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 2011. –            

№ 7–8. – С. 7–8. 

392. Удовиченко І. В. Модернізація освіти України в контексті 

Болонського процесу : проблеми та перспективи / І. В. Удовиченко // 

Педагогічна Сумщина. – Суми : Нота Бене, 2007. – № 3. – С. 6–11. 

393. Удовиченко І. В. Моніторинг якості освіти в закладах загальної 

середньої освіти Сумської області у 2017–2018 н. р. / І. В. Удовиченко,                  

О. І. Остапенко, Г. М. Браткова ; за ред. І. В. Удовиченко. – Суми : НВВ КЗ 

СОІППО, 2018. – 100 с. 

394. Удовиченко І. В. Мотиваційні аспекти навчально-пізнавальної та 

професійної трудової діяльності обдарованої особистості в системі ціннісних 

життєвих орієнтацій / І. В. Удовиченко, В. В. Удовиченко // Освіта та 

розвиток обдарованої особистості. – 2013. – № 10. – С. 26–29. 

395. Удовиченко І. В. Мотивація в системі ціннісних життєвих 

орієнтацій обдарованої дитини / І. В. Удовиченко, В. В. Удовиченко // 



466 
 

 

Інновації та моделі безперервної освіти : [матер. Міжнар. пед. конгр.]. –           

Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2013. – С. 154–160. 

396. Удовиченко І. В. Навчально-методичне забезпечення як основа 

практичної діяльності вчителя географії / І. В. Удовиченко // Педагогічні 

науки : [зб. наук. пр.]. – Полтава : Полтавський нацональний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 69. – С. 9–14. 

397. Удовиченко І. В. Навчання географії учнів старшої профільної 

школи засобами формування громадянської компетентності /                             

І. В. Удовиченко // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 2 (94). – С. 140–143. 

398. Удовиченко І. В. Нові стандарти – шлях до успіху /                              

І. В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 2013. – №7–8. – С. 6–7. 

399. Удовиченко І. В. Організаційно-функціональна модель діяльності 

методичної служби Сумської області : [метод. рек.] / І. В. Удовиченко // 

Теорія – методика – практика : організація навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах Сумської області в 2007–2008 н. р. – Суми : РВВ 

СОІППО, 2007. – Вип. 3. – С. 4–5. 

400. Удовиченко І. В. Організація освітнього середовища для 

обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів / І. В. Удовиченко // 

Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика :                                  

[зб. наук. пр.]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. –                           

Вип. 1 (18). – С. 46–52. 

401. Удовиченко І. В. Організація освітньої діяльності учнів старшої 

школи за допомогою навчальних програм з географії / І. В. Удовиченко // 

Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Полтава : Полтавський нацональний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 70. – С. 7–11. 

402. Удовиченко І. В. Освітній округ : [метод. рек.] / І. В. Удовиченко // 

Теорія – методика – практика. – Суми : РВВ СОІППО, 2011. – Вип. 8. – 26 с. 

403. Удовиченко И. В. Особенности обучения географии в старшей 

школе на профильном уровне в Украине [Электронный ресурс] /                      

И. В. Удовиченко // National educational internet portal : [регистрационный 



467 
 

 

номер в Государственном регистре информационных ресурсов]. – Режим 

доступа : http://adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1614-osobennosti-obucheniya-geog-

rafii-v-starshej-shkole-na-profilnom-urovne-v-ukraine. html (дата звернення : 

01.07.2017).  

404. Удовиченко І. В. Особливості використання тестових моделей на 

уроках географії в старшій школі / І. В. Удовиченко // Український 

педагогічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 68–73. 

405. Удовиченко І. В. Особливості глосарію географічної 

регіоналістики, специфіка визначення та функціонування регіональних 

одиниць в Україні / І. В. Удовиченко // Імідж сучасного педагога. – 2011. –  

№ 5. – С. 41–43. 

406. Удовиченко І. В. Особливості глосарію географічної 

регіоналістики та районування, специфіка визначення та функціонування 

регіональних одиниць в Україні / І. В. Удовиченко // Україна : географія 

цілей та можливостей : [зб. наук. пр.]. – Київ : ФОП «Лисенко М. М.», 2012. – 

Т. 1. – С. 336–338. 

407. Удовиченко І. В. Особливості глосарію за напрямом «обдарована 

учнівська молодь» / І. В. Удовиченко // Обдарована молодь – успішна 

держава : матер. обласн. наук.-практ. конф.. – Суми : РВВ СОІППО, 2014. –               

С. 278–281. 

408. Удовиченко І. В. Особливості «К-взаємодії» на уроках географії з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій у старшій                   

школі / І. В. Удовиченко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 4. –                  

С. 8–11. 

409. Удовиченко И. В. Особенности обучения географии 

старшеклассников на профильном уровне в современной украинской школе / 

И. В. Удовиченко // Science and education a new dimension : pedagogy and 

psychology. – Budapest, 2018. – Vol. 70, Issue 170. – Р. 60–62. 

410. Удовиченко І. В. Особливості підготовки та підтримки, на 

сучасному етапі розвитку освіти, учителів, які працюють з обдарованою 

http://adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1614-osobennosti-obucheniya-geog-rafii-
http://adu.by/ru/glavnaya-stranitsa/1614-osobennosti-obucheniya-geog-rafii-


468 
 

 

учнівською молоддю / І. В. Удовиченко // Обдаровані діти – інтелектуальний 

потенціал держави : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2.  С. 229–238. 

411. Удовиченко І. В. Особливості становлення та розвитку навчальної 

дисципліни географії в школах України / І. В. Удовиченко // Science and 

education a new dimension : рedagogy and рsychology. – Budapest, 2018. –                

Vol. 66, Issue 162. – Р. 62–65. 

412. Удовиченко І. В. Особливості формування базових і предметних 

компетентностей учнів старших класів загальноосвітньої школи у процесі 

навчання географії / І. В. Удовиченко // Український педагогічний журнал. –

2017. – № 4. – С. 88–96. 

413. Удовиченко І. В. Особливості формування системи навчальних 

понять з географії в учнів старшої школи / І. В. Удовиченко // Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка : 

[зб. наук. пр.]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2017. – Вип. 3 (35). –                   

С. 161–166. 

414. Удовиченко І. В. Педагогічні умови навчання географії в старшій 

школі на профільному рівні на прикладі вивчення процесів глобалізації /          

І. В. Удовиченко // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 3 (95). – С. 96–98. 

415. Удовиченко І. В. Перша обласна краєзнавча вікторина «Сумщина» 

/ І. В. Удовиченко // Педагогічна Сумщина. – 2008. – № 3. – С. 46–48. 

416. Удовиченко І. В. Перші кроки до педагогічної майстерності : на 

допомогу молодому вчителеві метод. посіб. / І. В. Удовиченко,                 

Л. М. Шерстюк // Теорія – методика – практика. – Суми : РВВ СОІППО, 

2008. – Вип. 4. – 42 с. 

417. Удовиченко І. В. Підвищення кваліфікації вчителів і робота з 

обдарованими учнями / І. В. Удовиченко // Постметодика. – 2011. – № 3. –           

С. 22–27. 

418. Удовиченко І. В. Підручник з географії як складник навчально-

методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти /                          



469 
 

 

І. В. Удовиченко // Проблеми сучасного підручника : [зб. наук. пр.]. – Київ : 

Педагогічна думка, 2018. – Вип. 20. – С. 495–503. 

419. Удовиченко І. В. Післядипломна педагогічна освіта Сумщини /               

І. В. Удовиченко // Педагогічна Сумщина. − 2007. – № 4. – С. 25–33 

420. Удовиченко І. В. Плануємо роботу методичних структур галузі 

освіти області / І. В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 2008. – № 7–8. –                 

С. 7–8. 

421. Удовиченко І. В. Принципи та умови розроблення й використання 

методичного забезпечення вчителями старшої профільної школи /                      

І. В. Удовиченко // Нова педагогічна думка. – 2017. – № 3 (91). – С. 18–21. 

422. Удовиченко І. В. Проблеми географічної освіти в контексті 

формування громадянської компетентності учнів засобами курсів 

краєзнавчого спрямування / І. В. Удовиченко // Українська географія : 

сучасні виклики : [зб. наук. пр.] : у 3 т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. І. –  

С. 214–216. 

423. Удовиченко І. В. Проблеми географічної освіти в контексті 

формування громадянської компетентності учнів школи засобами сучасного 

підручника / І. В. Удовиченко // Проблеми сучасного підручника :                                  

[зб. наук. пр.]. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С. 354–361. 

424. Удовиченко І. В. Проблеми модернізації освіти України в 

контексті Болонського процесу / І. В. Удовиченко // Менеджмент за умов 

трансформаційних інновацій : виклики, реформи, досягнення : матер. 

Міжнар. наук. конф. : у 2 ч. – Суми : РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 2. – С. 70–72. 

425. Удовиченко І. В. Проблеми та перспективи розвитку вищої освіти 

та науки України в контексті вимог Болонської декларації /                                  

І. В. Удовиченко // Вища освіта України : вища освіта України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип.]. – Київ : 

Гнозис, 2008. – Т. I (8) – С. 482–487. 

426. Удовиченко І. В. Проекти та програми у роботі з обдарованою 

учнівською молоддю : науково-методичне, організаційно-педагогічне 



470 
 

 

забезпечення / І. В. Удовиченко, Ю. М. Мороз // Обдаровані діти – 

інтелектуальний потенціал держави : матер. V Міжнар. наук.-практ.               

конф.. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2012. – С. 321–327. 

427. Удовиченко І. В. Професійна компетентність та здатність до 

інноваційної діяльності вчителя як передумова ефективного навчання 

випускників старшої школи / І. В. Удовиченко // Освіта та розвиток 

обдарованої особистості. – 2017. – № 7–8 (62–63). – С. 34–37. 

428. Удовиченко І. В. Районний (міський) методичний кабінет : теорія – 

методика – практика : [метод. рек.] / І. В. Удовиченко. – Суми : РВВ 

СОІППО, 2007. – Вип. 2. – 50 с. 

429. Удовиченко І. В. Районування як вид географічної таксономії, 

класифікаційні підходи до районування території України /                                   

І. В. Удовиченко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 4. – С. 43–46. 

430. Удовиченко І. В. Реалізація компетентнісного підходу в процесі 

навчання учнів географії в загальноосвітніх навчальних закладах /                      

І. В. Удовиченко // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 3. –                    

С. 116–123. 

431. Удовиченко І. В. Реалізація компетентнісного підходу в 

підручниках з географії для закладів загальної середньої освіти /                         

І. В. Удовиченко // Проблеми сучасного підручника : матер. Міжнар.                   

наук.-практ. конф..  Мінськ ; Київ : Педагогічна думка, 2018. –                           

С. 86–89. 

432. Удовиченко І. В. Роль методичної роботи в підвищенні 

професійної підготовки вчителя / І. В. Удовиченко // Педагогічна трибуна. – 

2009. – № 8. – С. 2–3. 

433. Удовиченко І. В. Специфіка визначення та функціонування 

регіональних одиниць в Україні / І. В. Удовиченко // Постметодика. – 2013. – 

№ 3. – С. 11–14. 

434. Удовиченко І. В. Специфіка використання краєзнавчого матеріалу 

на уроках географії в школі у контексті реалізації моделі «К-взаємодії» /              



471 
 

 

І. В. Удовиченко // Освітні й наукові виміри географії : матер. Всеукр. наук.-

практ. конф.. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2016. – С. 278–282. 

435. Удовиченко І. В. Сумська область / І. В. Удовиченко // 

Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6–8. – С. 2–3. 

436. Удовиченко І. В. Сумщина в запитаннях і відповідях :  

[практикум] / І. В. Удовиченко, В. В Удовиченко. – Суми : Нота бене, 2011. – 

74 с. 

437. Удовиченко І. В. Сучасні особливості географічної освіти в школі: 

проблеми та перспективи / І. В. Удовиченко // Географія в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка : 85 років – досягнення       

та перспективи (GTSNU) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. – Київ : 

Прінт-Сервіс, 2018. – С. 298–300. 

438. Удовиченко І. В. Теоретичні засади організації методичної роботи 

вчителів профільних класів у контексті вимог Нової української школи /             

І. В. Удовиченко // Вісник післядипломної освіти : [зб. наук. пр.]. – Київ : 

АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 146–154. 

439. Удовиченко І. В. Теорія – методика – практика : навч.-метод.                  

видан.  І. В. Удовиченко, Л. І. Юрченко ; за ред. І. В. Удовиченко. – Суми : 

РВВ СОІППО, 2007. – Вип. 1. – 62 с. 

440. Удовиченко І. В. Трудове виховання обдарованої учнівської 

молоді в системі ціннісних професійних орієнтацій / І. В. Удовиченко,                

В. В. Удовиченко // Обдаровані діти  інтелектуальний потенціал держави : 

матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф.. – Київ : Інститут обдарованої дитини 

НАПН України, 2013. – С. 212–215. 

441. Удовиченко І. В. Усе про передовий педагогічний досвід : метод. рек.  

І. В. Удовиченко, І. О. Захарова, Г. Ф. Сударева та ін.  Управління            

освітою.  2012.  № 1.  С. 2–14. 

442. Удовиченко І. В. У фокусі методичної уваги : система роботи /                

І. В. Удовиченко. – Суми : НВВ СОІППО, 2016. – 20 с. 



472 
 

 

443. Удовиченко І. В. Формування базових і предметних 

компетентностей учнів старшої школи на уроках географії /                                   

І. В. Удовиченко // Особистісно-професійна компетентність педагога : теорія 

і практика : матер. ІІ Всеукр. наук.-метод. практ. конф.. – Суми : Ніко,            

2018. – С. 343–345. 

444. Удовиченко І. В. Формування компетентного випускника сучасної 

школи засобами навчання географії на профільному рівні : зб. наук. пр.  /                                   

І. В. Удовиченко // Лабіринти реальності : матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф.. – Монреаль : СРМ «ASF», 2018.  С. 45–47. 

445. Удовиченко І. В. Формування критичного мислення в учнів 

старшої школи на заняттях з географії засобами інфрмаційно-комунікаційних 

технологій / І. В. Удовиченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. –

2018. – № 1 (68). – С. 30–34. 

446. Удовиченко І. В. Формування предметної географічної 

компетентності випускників нової профільної школи / І. В. Удовиченко // 

Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матер. Міжнар. 

наук.-практ. конф.. – Київ : ІОД НАПН України, 2018. – С. 266–268. 

447. Унт Инге. Индивидуализация и дифференциация обучения / Инге 

Унт. – Москва : Педагогика, 1990. – 64 с. 

448. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения : у 6 т. /                            

К. Д. Ушинский; составитель С. Ф. Егоров. – Москва : Педагогика, 1988. –              

Т. 2. – 496 с. 

449. Федій О. А. Демографічні поняття в системі профільної 

географічної освіти / О. А. Федій // Проблеми сучасного підручника :                     

[зб. наук. пр.]. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – Вип. 14. – С. 797–                          

802. 

450. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – Москва : 

Политиздат, 1987. – 590 с. 

451. Философский энциклопедический словарь / под ред.                          

Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева и др.].– Москва : Политиздат, 1983. – 960 с. 



473 
 

 

452. Філоненко М. М. Психологія спілкування : [підруч.] /                      

М. М. Філоненко. – Київ : Центр учбової літератури. 2001. – 229 с. 

453. Філософія : [навч. посіб.] / за ред. І. В. Бичко. – Київ : Либідь, 

1991. – 456 с. 

454. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – Київ : Головна 

редакція УРЕ АН УРСР, 1973. – 600 с. 

455. Фіцула М. М. Педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. 

освіти] / М. М. Фіцула. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. 

456. Флегантова Б. Профільна освіта в Італії / Б. Флегантова // Імідж 

сучасного педагога. – 2003. – № 3. – С. 20–21. 

457. Фрицюк В. А. Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми 

педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку /  

В. А. Фрицюк // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 9. – С. 50–65. 

458. Фрицюк В. А. До питання кадрового забезпечення профільної 

школи / В. А. Фрицюк // Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2004. – № 11. –                           

С. 184–185. 

459. Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – Москва : Республика, 

1993. – 415 с. 

460. Фурман А. Системна диференціація навчання : концепція, теорія, 

технологія / А. Фурман // Освіта і управління. – 1997. – № 2. – С. 36–67. 

461. Харламов И. Ф. Педагогика : [учеб. пособ.] / И. Ф. Харламов. – 

Москва : Юрист, 1997. – 512 с. 

462. Хуторской А. В. Современная дидактика : [учеб. пособ.] /               

А. В. Хуторской. – Москва : Высш. шк., 2007. – 639 с. 

463. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно 

ориентированной парадигмы / А. В. Хуторской // Народное образование. – 

2003. – № 2. – С. 58–64. 

464. Цимбалару А. Д. Педагогічне проектування / А. Д. Цимбалару. – 

Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. 



474 
 

 

465. Цимбалару А. Д. Підготовка педагогів до проектування 

інноваційного освітнього простору школярів / А. Д. Цимбалару // Нова 

педагогічна думка. – 2010. – № 2. – С. 38–41. 

466. Чернов Б. О. Історіографічний аналіз еволюції уявлень про методи 

навчання географії / Б. О. Чернов // Історія української науки на межі 

тисячоліть : [зб. наук. пр.]. – Київ.  2007. – Вип. 31. – С. 235–243. 

467. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України : [навч. 

посіб.] / О. І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 608 с. 

468. Шаблій О. І. Історія української географії : [всеукр. наук.-теорет. 

часоп.] / О. І. Шаблій; за ред. О. І. Шаблія, О. В. Заставецької. – Тернопіль : 

Підручники і посібники, 2003. – 130 с. 

469. Шаповаленко С. Г. О создании системы современного 

оборудования для средней общеобразовательной школы /                                       

С. Г. Шаповаленко // Советская педагогика. – 1967. – № 5. – С. 26–32. 

470. Шаталов В. Ф. Опорные конспекты по физической географии  

В. Ф. Шаталов. – Донецк : Логос, 1991. – 240 с. 

471. Шевченко В. О. Центризм та центричність в географії  

В. О. Шевченко. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 160 с. 

472. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності : [підручн.] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 

2004. – 310 с. 

473. Шипович Є. Й. Методика викладання географії : [навч. посіб. для 

студ. географ. фак. ун-тів] / Є. Й. Шипович. – Київ : Вища шк., 1981. –                  

174 с. 

474. Шищенко П. Г. Географічна освіта в змісті Міжнародних хартій і 

декларацій / П. Г. Шищенко, Н. В. Муніч // Географія та економіка в рідній 

школі. – 2017. – № 1. – С. 5–8. 

475. Шищенко П. Г. Геоекологія : теоретичні та практичні аспекти : 

[монографія] / П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко, Н. В. Муніч. – Київ : 

Альтеропрес, 2014. – 468 с. 



475 
 

 

476. Шищенко П. Г. Концепція стандарту вищої базової географічної 

освіти / П. Г. Шищенко, Я. Б. Олійник, О. Ю. Дмитрук. – Київ : Тандем,                    

2000. – 586 с. 

477. Шищенко П. Г. Проблеми географічної освіти на Україні /                 

П. Г. Шищенко // Український географічний журнал. – 1993. – № 1. –                     

С. 35–40. 

478. Шиян Н. І. Профільне навчання у школах сільської                       

місцевості : теорія і практика / Н. І. Шиян. – Полтава : АСМІ, 2004. –                                        

442 с. 

479. Шоробура І. М. Шкільна географічна освіта : історiя, проблеми, 

перспективи / І. М. Шоробура.  Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005.  

350 с. 

480. Шоробура І. М. Проблеми полікультурного виховання на 

сучасному етапі / І. М. Шоробура, О. О. Шоробура // Педагогічний дискурс : 

[зб. наук. пр.] ; гол. ред. І. М. Шоробура.  Хмельницький : ХГПА, 2012. – 

Вип. 13. – С. 411–414. 

481. Шулдик Н. В. Психологічні особливості формування теоретичних 

географічних понять в учнів середнього шкільного віку : автореф. 

дис.…канд. психол. наук : 19.00.07 / Н. В. Шулдик. – Київ, 2003. –                       

20 с. 

482. Шульгина О. В. Возможности и проблемы исспользования 

компьютерных технологий в преподавании географии / О. В. Шульгина // 

География в школе. – 2003. – № 8. – С.45–49. 

483. Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних 

предметів у 2018–2019 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки 

України від 03.07.2018 № 1/9-415 Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466 (дата звернення : 15.07.2018). 

484. Щодо видання навчальної літератури для вищої школи : наказ 

Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008 № 588 // Вища школа. –

2008. – № 8. – С. 103–113. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61466


476 
 

 

485. Щука Г. П. Навчально-методичне забезпечення процесу 

підготовки фахівців з туризму / Г. П. Щука // Вісник Луганського 

національного університету ім. Т. Шевченка. – 2011. – № 14. – С. 131–137. 

486. Якиманская И. С. Особенности познавательного интереса 

старшеклассников в условиях дифференцированного обучения /                         

И. С. Якиманская, Н. И. Юдашкина // Вопросы психологии. – 1989. – № 3. – 

С. 32–39. 

487. Якобсон П. М. Психологические компоненты и критерии 

становления зрелой личности / П. М. Якобсон // Психологический                 

журнал. −1981. – № 4. – С. 142–147. 

488. Янчин И. В. Краткий учебник географии / И. В. Янчин. – Москва : 

изд. Книжн. Магаз. Наследн. Братьев Салаевых, 1904. – 118 с. 

489. Ярмаченко М. Д. Основні педагогічні категорії /                                  

М. Д. Ярмаченко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 5–11. 

490. Ярошенко О. Г. Профільне навчання як одне із ключових 

напрямків модернізації системи освіти України / О. Г. Ярошенко,                        

Г. С. Юзбашева. – Педагогічний альманах. – 2013. – С. 46–51. 

491. Яценко В. С. Методика оцінювання навчальних досягнень учнів з 

географії / В. С. Яценко. – Харків : Вид. група «Основа», 2008. – 111 с. 

492. Яценко В. С. Особливості характеристик якісних знань учнів з 

фізичної географії / В. С. Яценко // Географія та основи економіки в школі. – 

2002. – № 6. – С. 31–33. 

493. Яценко В. С. Тестування як домінуючий метод оцінювання знань з 

фізичної географії / В. С. Яценко // Проблеми сучасного підручника :                      

[зб. наук. пр.]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – Вип. 9. – С. 288–294. 

494. Яценко В. С. Форми організації додаткової допрофільної 

географічної підготовки учнів / В. С. Яценко // Географія та основи 

економіки в школі. – 2009. – № 9. – С. 40–43. 

495. Avanesov V. S. Psychological tests / V. S. Avanesov // Soviet 

psychology. A journal of translations. – 1979. – Vol. 17 (№ 4). – P. 86–101. 



477 
 

 

496. Banks J. An introduction to multicultural education / J. Banks. –         

Boston : Allyn and Bacon, 1999. – 476 p. 

497. Bell M. An inviritation to environmental sociology / M. Bell. –       

London : New Delhi, 1998. – 342 p. 

498. Bradshaw M. World regional geography : the new global order / 

M. Bradshaw. – Boston : Mc Graw – Hill, 2000. – 640 p. 

499. Design and validation of patient-centered communication tools (PaCT) 

to measure students’ communication skills [Електронний ресурс] //                    

Medscape. News and perspective. – 2018. – Режим доступу : http://                   

intkonf.org/malisheva-av-problema-viznachennya-terminu-movna-interferentsiya 

(дата звернення : 24.11.2018). 

500. Dobroskok I. World experience of distance learning as a innovative 

form of professional education / I. Dobroskok, S. Dobroskok // Professional 

education : methodology, theory and technologies. – 2017. – P. 7–26. 

501. Education and Training in Europe 2020 : responses from the                              

EU Member states. Audiovisual and culture executive agency. – 2015. – 114 p. 

502. Epstein R. M. Defining and assessing professional competence /              

R. M. Epstein, E. M. Hundert // JAMA. – 2002. – № 217 (2). – P. 226–235. 

503. Freeman T. W. Geography and planning / T. W. Freeman. – London : 

Hutchinson£Co Ltd, 1968. – 191 p. 

504. Fromm E. The Creative Attitude / E. Fromm, H. A. Anderson (Ed.) // 

Creativity and its cultivation [Електронний ресурс]. – New York : Harper and 

Row, 1959. – Р. 44–54. – URL Режим доступу : https://opus4.kobv.de/ 

opus4Fromm/frontdoor/index/ index/ year/2012/docId/995 (дата звернення : 

10.03.2018). 

505. Gauthier R.-F. The content of secondary education around the word : 

рresent position and strategic choices / R.-F. Gauthier. – Paris : UNESCO 

Publishing, 2006. – 140 p. 

506. Gilbert C. Towars integration : books for teachers / C. Gilbert,               

M. Hart.  Kogan : Page, 1990. – 158 p. 

https://opus4.kobv.de/


478 
 

 

507. Glossary of curriculum terminology / UNESCO International bureau of 

education, 2013. – 65 p. 

508. Hymes D. On communicative competence / D. Hymes. – 

Harmondsworth : Penguin, 1972. – P. 269–293. 

509. Krogh S. Education young children : infanty to grade three /                  

S. Krogh.  New York : Mc Graw-Hill, 1994. – 570 p. 

510. Margolis J. Sciense without unity : reconciliing the human a natural 

science / J. Margoli. – Oxford : N. Y. Dblackwel, 1987. – XXII. – 470 p. 

511. Marker G. Publishing, printing and the origins of intellectual life in 

Russia 1700–1800 / G. Marker. – Princeton : PR, 1985. – 320 p. 

512. Miller G. Living in the environment : аn introduction to environment 

science, hifth edit / G. Miller, Ir. Tyler // Wadsworth publ. comp. – Belmont : 

Californ., 1992. – 192 p. 

513. Myron W. K. Artificial reality : рast and future / Ed. Sandra,                      

W. Myron // Virtual reality : theory, practice and promise. – Meckler. : Westport 

and London. – 1991. – P. 19–26. 

514. Naess A. The shallow and deep long-rang ecology monet : summary / 

A. Naess // Radical philosophy and tactics. – Belmont : California, 1993. –                   

P. 19–24. 

515. Neuner G. The role of sociocultural competence in foreign language 

teaching and learning / G. Neuner. – Strasbourg : Council of Europe;                   

Council for cultural cooperation (Education committee), CC – LANG, 1993. –              

184 p. 

516. Pomerantz G. Environmental education tools for elementary 

shoolchildren : the use of popular children’s nagazine / G. Pomerantz //              

The journal of environmental education. – 1986. – Vol. 17. – P. 17–18. 

517. Rivkin H. Teacher schools and Academic achievement / H. Rivkin. – 

Kain, 2000. – 128 p. 

518. Richards J. C. Longman dictionary of language teaching and applied 

linguistics  /  J. C.  Richards,  J.  Platt,  H.  Platt.  –  Kharlow  :  Pearson  education 



479 
 

 

Limited, 1999. – 423 p. 

519. Rudyshyn S. Development of unsversity students’ ability to undestad 

the world scientific pattern / S. Rudyshyn, I. Koreneva // The advanced science 

Journal. United States. – 2014. – P. 7–12. 

520. Santrock  J. Child development / J. Santrock. – Wisconsin : Brovn  

Benchmark Pablisher, 1994. – 604 p. 

521. Segal E. The class / E. Segal. – New York : Bantam Rack-size Edition, 

1986. – 531 p. 

522. Smith M. Competence and competency : the encyclopedia of informal 

education, 2005 Електронний ресурс.  Режим доступу : http://www.infed.org/ 

bibliob-comp.htm (дата звернення : 04.09.2017). 

523. Topuzov O. M. Development of geography as a school subject in the 

economy of informational society / O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka,                           

I. V. Udovychenko // Scientific and technological revolution of the                             

XXI century 2018 : іnternational scientific publication. – Karlsruhe-Germany: 

Published by Sergeieva&Co, 2018. – P. 22–25. 

524. Trant A. Introduction to environmental education in the european 

community / A. Trant // Journal of outdoor education. – 1986. – Vol. 58. – № 4. – 

P. 56–61. 

525. Troy T. D. Decde of environmental education / T. D. Troy,                       

K. E. Schwaab // School science and mathematics. – 1982. – Vol. 82, № 3. –                  

P. 63–72. 

526. White P. Excellence in schools / P. White. – London : Her Majosty’s 

stationery office, 1997. – 83 p. 

527. Woodhead M. Towards a global paradigm for research info early 

childhool / M. Woodhead // European early childhool education research journal. – 

1999. – Vol. 7 (1). – P. 5–22. 

 

 

 

http://www.infed.org/


480 
 

 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Конспект інтегрованого уроку (К-спрямування) 

з географії, інформатики, економіки 

(11-й клас, профільний рівень) 

Тема. Показники соціально-економічного розвитку держави. 

Державний бюджет країни в електронних таблицях Excel. 

Мета: сформувати в учнів уявлення про соціально-економічний 

розвиток країни та особливості державного бюджету, сприяючи розвиткові 

комплексного світосприйняття, засобами виховання громадянської 

компетентності. 

Завдання: 

 навчити учнів характеризувати поняття: «соціальний розвиток 

країни», «економічний розвиток країни», «державний бюджет»; 

 ознайомити учнів з основними показниками, за якими визначається 

рівень розвитку країн світу; 

 розглянути особливості застосування ІКТ у процесі вивчення 

споріднених тем, виконання завдань, як-от: створення таблиць «Державний 

бюджет країни»; 

 ознайомити учнів з основними статтями державного бюджету 

країни; 

 поглибити вміння учнів порівнювати, аналізувати статистичні 

табличні дані; 

 розвивати навички роботи з комп’ютером; 

 сприяти розвитку тривалої пам’яті, творчої рефлексії, розумових 

здібностей учнів; 

 виховувати культуру спілкування, самоконтроль, самодисципліну. 

Методи: 

 пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда, пояснення); 
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 інструктивно-репродуктивні (робота з комбінованою структурно-

інформаційною графікою, інформаційними картками, таблицями, 

комп’ютерними програмами); 

 дослідницькі (робота з географічною картою, пошук самостійних 

рішень на поставлені запитання). 

Література: 

 Географія : [підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. : профіл.               

рів.] / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, А. І. Довгань.  Київ : Генеза, 2011.  

304 с. [242]; 

 Інформатика : [підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень 

стандарту] / [Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова та ін. ]; за заг. ред. 

М. З. Згуровського.  Київ : Генеза, 2011.  304 с. [304]. 

Обладнання: географічна карта, комп’ютер, програма Microsoft Office 

Excel, підручники, інформаційні картки, список адрес сайтів, тематична 

мультимедійна презентація. 

Тип уроку: комбінований (синтетичний). 

Структура уроку: 

Організаційний момент (1 хв). 

Актуалізація опорних знань і умінь (3 хв). 

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (1 хв). 

І. Вивчення нового матеріалу (25 хв). 

ІІ. Закріплення та корекція здобутих знань та умінь учнів (7 хв). 

ІІІ. Домашнє завдання (2 хв). 

ІV. Перевірка домашнього завдання (6 хв). 

Хід (перебіг) уроку: 

Організаційний момент. 

Актуалізація опорних знань і умінь. 

 Що таке «рівень економічного розвитку країни»? 

 За якими показниками можна визначити рівень розвитку країни? 
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 Укажіть чинники (природничо-географічні, суспільно-економічні), 

які впливають на рівень розвитку країн взагалі та України зокрема. 

 Назвіть держави, які віднесено до списку економічно розвинутих 

країн. 

 Назвіть держави з найнижчими соціально-економічними 

показниками розвитку. 

 Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів  метод «Прес»: 

«Звідки беруться гроші на добробут жителів країн»? 

І. Вивчення нового матеріалу (фрагмент). 

Головне місце в соціально-економічному розвитку будь-якої країни 

посідає державний бюджет  загальнодержавний фонд коштів, із якого 

органи державної влади отримують кошти для матеріального 

опосередкування свого функціонування. 

Бюджет  це великий кошторис, розпис доходів і видатків, що має бути 

узгоджений щодо термінів надходження та використання коштів. 

Бюджет будь-якої держави  це її фінансовий план, який складається з 

дохідної та витратної частин. 

Основна частина доходів бюджету формується за рахунок податкових 

зборів (80–90 %), а саме: податку на додану вартість, прибуткового податку, 

податку на прибуток, акцизів, податків на землю і ресурси, мита та 

неподаткових надходжень (доходи від державної власності, приватизації, 

централізованого експорту, позики). 

Витратна частина бюджету розподіляється між державним управлінням 

і витрачається на промисловість, енергетику, будівництво, національну 

оборону, заходи соціально-культурні та соціальним захистом населення 

(зарплати, пенсії, стипендії) тощо. 

За умов рівності дохідної та витратної частин бюджет країни 

вважається збалансованим. Якщо видатки  бюджетної  частини  перевищують 

доходи,  в   економіці   країни   буде   спостерігатися   дефіцит.   Профіцитний 
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бюджет має місце, коли доходи країни перевищують видатки. 

Для кожної країни найоптимальніший варіант  наявність 

збалансованого бюджету, тому що дефіцит бюджету спричиняє негативні 

наслідки для економіки країни у вигляді: підвищення рівня цін, зростання 

недовіри громадян до держави, збільшення державного боргу країни (борг 

держави перед власними громадянами й іноземними кредиторами, який стає 

економічним тягарем для населення та наступних поколінь). 

У разі дефіциту бюджету уряд країни вживає заходи, спрямовані на 

його скорочення: збільшення обсягів виробництва, скорочення витрат на 

управління, регулювання податкових пільг вільних економічних зон, 

реформування митної системи, удосконалення податкового законодавства, 

боротьба з корупцією та незаконною приватизацією державних            

підприємств. 

Проте для того, щоб застосовувати відповідні заходи, необхідно знати 

показники державного бюджету та вміти їх аналізувати (для аналізу 

виконання бюджету за допомогою формул в електронних таблицях учням 

пропонується виконати практичне завдання, працюючи за комп’ютером за 

допомогою інструктивних карток  практичне завдання «Використання 

формул в електронних таблицях для обчислення дохідної та витратної 

частини бюджету за певний рік»). 

Для виконання цього завдання потрібно виконати такі дії: 

 завантажити електронні таблиці Excel, створити новий документ у 

своїй папці, відкрити файл «Практичні роботи 10 клас / Географія. 

Інформатика / Практичне завдання_Бюджет.xlsx» та скопіювати наведену в 

документі Таблицю 1 на Лист 1, змінивши його назву на «Бюджет»             

(рис. 1); 

 підрахувати загальну суму «Доходів» та «Видатків» за рік,               

внести дані до графи 3 (за «Законом», млн. грн.) та графи 4 («Виконано», 

млн. грн.); 
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Рисунок  1      Приклад   варіанта  використання  програми  Microsoft  Offiсe                

   Exel 2007 у завданні з розрахунку державного бюджету 
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 розрахувати відсоток, який становить кожна стаття надходжень у 

загальній сумі доходів, внести дані до графи 5 (наприклад: *100 % = 56,4); 

 розрахувати відсоток виконання Закону України «Про державний 

бюджет на…рік» за кожною статтею надходжень [(Гр.4/Гр.3)*100 %], внести 

отримані дані до графи 6 (рис. 2); 

 дати відповіді на запитання: 

1) яку частку становили податкові надходження у доходах бюджету за 

визначений період? 

2) за рахунок якого податку була сформована більша частина доходів 

бюджету? (проаналізуйте графу 5); 

3) на скільки відсотків була виконана дохідна частина бюджету? Із чим, 

на вашу думку, це пов’язано? (проаналізуйте дані графи 6); 

4) що означає стаття «Цільові фонди» та які державні цільові фонди ви 

знаєте? 

5) проаналізувавши графу 5, випишіть чотири статті видатків у порядку 

зменшення відсотка, на які держава спрямувала більшу частку коштів 

бюджету. Чому, на ваш погляд, в Україні саме на ці напрями виділяється 

більше коштів із бюджету? 

6) які джерела покриття дефіциту державного бюджету вам відомі? 

 розрахувати різницю між витратною та дохідною частинами 

бюджету (розмір дефіциту) за Законом та Фактично. 

ІІ. Закріплення та корекція здобутих знань та умінь учнів. 

1. Як впливає невиконання дохідної частини бюджету на фінансування 

освіти та охорони здоров’я? 

2. Яким виявився розмір дефіциту державного бюджету? (за 

зробленими вами розрахунками). 

3. Які джерела покриття дефіциту державного бюджету вам відомі? 

4. Що таке «дефіцитний» та «профіцитний» бюджети? 
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Рисунок 2  Приклад варіанта використання програми Microsoft Offiсe                 

Exel 2007 для виконання завдання щодо розрахунку державного бюджету 
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5. Поміркуйте та вкажіть статті доходів бюджету вашої родини та що 

може вплинути на його «дефіцитність», «профіцитність»? 

6. За яким показниками характеризується рівень розвитку країни? 

7. Як між собою взаємопов’язані такі процеси в країні, як соціальний та 

економічний розвиток, державний бюджет? 

ІІІ. Домашнє завдання: 

1. Опрацювати § 31, § 33 (Географія : [підруч. для 11 кл. загальноосв. 

навч. закл. : профільн. рівень] / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг,                         

А. І. Довгань.  Київ : Генеза, 2011.  304 с. [242]) та § 2.6 (Інформатика : 

[підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. : рівень стандарту] /                             

[Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова та ін.]; за заг. ред.                                   

М. З. Згуровського.  Київ : Генеза, 2011.  304 с. [304]). 

2. Проаналізувати, якими негативними явищами був зумовлений 

бюджетний дефіцит в Україні до 2014 р. Які саме джерела покриття дефіциту 

бюджету застосовувались і чому? 

3.* Запропонувати, уявивши себе в ролі президента держави, заходи, 

спрямовані на збалансування витратної та дохідної статей бюджету, 

представивши свою відповідь у вигляді мультимедійної презентації (тез, 

моделі, табличних розрахунків тощо). 

ІV. Перевірка домашнього завдання. 
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Конспект бінарного уроку (К-спрямування) 

з географії та правознавства 

(10-й клас, профільний рівень) 

Тема. Європейський Союз (ЄС)  уроки інтеграції: успіхи, проблеми. 

Державне регулювання та органи місцевого самоврядування. Децентралізація 

влади на прикладі країн ЄС. 

Мета: сформувати в учнів уявлення про децентралізацію влади та 

вплив громадськості на органи місцевого самоврядування, сприяючи 

розвиткові вміння визначати практику проведення бюджетної 

децентралізації, засобами виховання поваги до демократичного устрою 

держави. 

Завдання уроку:  

– навчити учнів характеризувати поняття: «бюджетна 

децентралізація»; 

– вивчити основні показники, за якими визначається участь громади у 

бюджетній децентралізації; 

– розглянути особливості процесу децентралізації в країнах ЄС, у 

Швейцарії, Україні; 

– ознайомити учнів із перевагами децентралізації влади та бюджетної 

децентралізації; 

– поглибити вміння учнів порівнювати, аналізувати статистичні, 

фактичні дані; 

– розвивати навички роботи з інфографікою; 

– розвивати логічне мислення, творчу рефлексію, розумові здібності; 

– виховувати культуру спілкування, самоконтроль, самодисципліну. 

Методи: 

– пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда, пояснення); 

– інструктивно-репродуктивні (робота з інфографікою, статистичними, 

табличними даними); 
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–  дослідницький (кейс-стаді, робота з географічними картками, пошук 

самостійних рішень на поставлені запитання). 

Література:  

– Географія : підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. : профіл. 

рівень / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, В. В. Безуглий.  Київ : Генеза, 

2010.  304 с. 242; 

– Вішкіна Л. П. Федій О. А. Соціально-економічна географія світу :                 

у структурно-логічних конспектах.  Полтава : ПНПУ, 1998.  64 с. 54; 

– Наровлянський О. Д. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосв. 

навч. закл.. / О. Д. Наровлянський.  Київ : Грамота, 2010.  232 с. 218; 

– Бориславська О. Децентралізація публічної влади : досвід 

європейських країн та перспективи України / О. Бориславська, І. Заверуха, 

Е. Захарченко та ін. // Швейцарсько-український проект : підтримка 

децентралізації в Україні.  DESPRO.  Київ : ТОВ «Софія», 2012.  128 с. 

32; 

– Козина І. Case study : деякі методичні проблеми / І. Козина //                 

Рубеж.  1997.  № 1011.  С. 177189 139.  

Обладнання: географічна карта, комп’ютер, підручники, інформаційні 

картки, картки з правилами гри, кейси для кожної з груп, комп’ютерне та 

програмне забезпечення Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, 

тематична мультимедійна презентація. 

Тип уроку: урок формування нових знань (вивчення нового матеріалу). 

Структура уроку: 

І. Організаційний момент (1 хв) 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь (3 хв). 

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (1 хв). 

ІV. Вивчення нового матеріалу (25 хв). 

V. Закріплення та корекція нових знань та умінь учнів (6 хв). 
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VІ. Підсумки уроку (2 хв). 

VІІ. Домашнє завдання (2 хв). 

Хід (перебіг) уроку 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь (евристична бесіда). 

– Що таке децентралізація?  

– У чому полягає діяльність органів місцевого самоврядування? 

– Яка різниця між унітарною та федеративною державою? 

– Як називається процес переходу від унітарного до федеративного 

державного устрою? 

– Як називається одиниця, яка включає один або кілька населених 

пунктів, а також прилеглі до нього території?  

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Упродовж усіх років незалежності України держава намагається 

сформувати ефективну систему управління, яка забезпечувала б 

прогресивний розвиток її території. Звичайно, ці питання дуже важливі і їх 

потрібно розглядати в аспекті всіх останніх подій, що відбуваються в 

Україні.  

Європа протягом останнього століття також перебуває у пошуках 

ефективної системи функціонування місцевого самоврядування, тому ми 

можемо говорити про окремі аспекти реформування місцевого 

самоврядування (це і процеси бюджетної децентралізації, і участь 

громадськості у бюджетному процесі). Кабінет Міністрів України виступив з 

ініціативою щодо бюджетної децентралізації, проте питання участі 

громадськості в бюджетному процесі, відповідальності влади перед 

громадянами перебувають ще на стадії врегулювання. 

ІV. Вивчення нового матеріалу («Кейс стаді»).  

Відповідно до нормативів, місцеве самоврядування має здійснюватися 

територіальними  громадами  сіл,  селищ,  міст, як  безпосередньо, так і через 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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централізовані об’єднання, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 

органи влади. 

Організація і функціонування місцевого самоврядування в нашій 

державі здійснюються згідно з певними принципами, які охоплюють усі його 

організаційно-функціональні аспекти. До основних завдань місцевого 

самоврядування віднесено: забезпечення реалізації конституційних прав 

людини і громадянина; створення умов для забезпечення життєво важливих 

потреб та законних інтересів населення; розвиток місцевої демократії. 

Функції місцевого самоврядування визначаються згідно з цими 

завданнями, а саме: залучення населення до участі у вирішенні питань 

місцевого значення; володіння, використання та управління комунальною 

власністю; забезпечення комплексного соціально-економічного та 

культурного розвитку території; надання соціальних послуг населенню; 

забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, 

свобод і законних інтересів громадян; соціальний захист населення, сприяння 

працевлаштуванню громадян; захист прав місцевого самоврядування. 

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм 

його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. 

Територіальні громади сусідніх сіл можуть об’єднуватися в одну 

територіальну громаду, створювати єдині органи місцевого самоврядування 

та обирати єдиного сільського голову. Вони також управляють майном, що 

перебуває в комунальній власності; затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; 

затверджують бюджети адміністративно-територіальних одиниць і 

контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори; 

забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх 

результатів; утворюють, реорганізовують і ліквідовують комунальні 

підприємства, організації та установи, а також контроль за їх діяльністю;  

вирішують  інші   питання   місцевого   значення,   які  за  законом  віднесено 
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до їхньої компетенції. 

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

охоплюють: складання проекту місцевого бюджету, подання його на 

затвердження відповідної ради та забезпечення виконання бюджету; 

щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання 

бюджету; підготовка і подання до районних, обласних рад необхідних 

фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і 

обласних бюджетів; встановлення в порядку й межах, визначених 

законодавством, тарифів на побутові, комунальні (окрім тарифів на теплову 

енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які 

встановлюються Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та 

інші послуги тощо. Делеговані повноваження: здійснення контролю за 

дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на 

підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності; здійснення 

контролю за дотриманням цін і тарифів; сприяння провадженню 

інвестиційної діяльності на відповідній території. 

Постає питання: чи достатньо цих повноважень?  

Клас об’єднується у чотири групи: І  «Громада», ІІ  «Держава»,                  

ІІІ  «Бізнес», ІV  «Аналітики» (робота в складі малої групи, представлення 

кейсів). Кожна група презентує вирішення питання бюджетної 

децентралізації з позиції назви й отриманих ролей, а також представляє 

перебіг процесу бюджетної децентралізації на прикладі країн ЄС, Швейцарії, 

України.  

Групи формулюють висновки й дають відповіді на запитання: 

– На підставі яких джерел потрібно надавати права місцевим органам 

влади здійснювати формування бюджетів? 

– За рахунок чого можна збільшити дохідну частину місцевого 

бюджету? 
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– У чому полягає ефективність бюджетної децентралізації?  

– У чому проявляється довіра держави до органів місцевого 

самоврядування? 

– У чому переваги децентралізації? 

V. Закріплення та корекція нових знань, умінь учнів (дискусія). 

Кожна група пропонує запитання для загального обговорення: 

– Які виникли проблемні питання в суспільстві щодо реформи 

децентралізації влади? 

– Чи вирішить бюджетна децентралізація проблему дефіциту місцевих 

бюджетів?  

– Як урахувати етнокультурний фактор у процесі об’єднання громад? 

– Земельні питання за децентралізації: проблеми чи перспективи?  

– Які існують інструменти впливу членів територіальних громад на 

місцеву владу в реформованій системі місцевого самоврядування? 

– Чому громадянам потрібно контролювати владу? 

VІ. Підсумки уроку. 

VІІ. Домашнє завдання: 

1. Опрацювати § 10 (Географія : підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. 

закл. : профіл. рів. / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, В. В. Безуглий.  Київ : 

Генеза, 2010.  304 с.) 242 та § 16 (Наровлянський О. Д. Правознавство : 

підруч. / О. Д. Наровлянський.  Київ : Грамота, 2010.  232 с.) 218; 

2. Порівняти європейські моделі місцевого самоврядування, виявивши 

спільні та відмінні риси, занести результати до таблиці. 

3. * Підготувати есе з теми «Проблеми та перспективи процесу 

децентралізації влади в Україні». 

 

 

 

 



494 
 

 

     Додаток В 

Конспект бінарного уроку (К-спрямування) 

з географії та англійської мови 

(11-й клас, профільний рівень) 

Тема. Україна на політичній карті Європи і світу. Географічне 

положення України 

Мета: сформувати в учнів уявлення про фізико-географічне 

положення України, сприяючи розвиткові оцінки геополітичного положення 

нашої країни та її місця в Європі, світі, засобами виховання громадянської 

компетентності. 

Завдання уроку:  

– навчити учнів характеризувати поняття: «фізико-географічне 

положення держави»; 

– вивчити основні показники, за якими визначається фізико-

географічне та геополітичне положення України; 

– розглянути особливості географічного та геополітичного положення 

України на карті світу, Європи; 

– ознайомити учнів з основними позитивними та негативними 

ознаками геополітичного положення України; 

– поглибити вміння учнів у монологічному, діалогічному мовленні та 

аудіюванні; 

– розвивати навички роботи з географічною картою та просторове 

логічне мислення; 

– виховувати ціннісне ставлення особистості до держави і суспільства, 

культуру спілкування, самоконтроль, самодисципліну. 

Методи: 

– пояснювально-ілюстративні (розповідь, бесіда, пояснення); 

– інструктивно-репродуктивні (робота з комбінованою структурно-

інформаційною графікою, таблицями); 

– дослідницький (робота з географічною картою та пошук самостійних 
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рішень на поставлені запитання); 

Література: 

 Географія : Україна у світі : природа, населення : підруч. для 8 кл. 

загальноосв. навч. закл. / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. А. Покась.               

Київ : Генеза, 2008.  288 с. 354; 

  Костенко Л. В. Географія України : наочн. довідн. /                                 

Л. В. Костенко.  Харків : Веста, 2006.  152 с. 156; 

 Паламарчук Л. Б. Територія України : історико-географічний аспект / 

Л. Б. Паламарчук //  Харків : Видавнича група «Основа», 2004.  143 с.  

(Бібліотека журналу «Географія») 240; 

 Карп’юк О. Д. Англійська мова : підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. 

закл. / О. Д. Карп’юк.  Тернопіль : Астон, 2008.  260 с. 129. 

Обладнання: підручники, роздатковий матеріал, політична карта 

Європи (світу), карта «Адміністративно-територіальний устрій», контурні 

карти, слайд-презентація, тематична мультимедійна презентація. 

Тип уроку: урок формування нових знань (вивчення нового матеріалу). 

Структура уроку: 

І. Організаційний момент (1 хв) 

ІІ Актуалізація опорних знань і умінь (4 хв) 

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів (2 хв) 

ІV. Вивчення нового матеріалу (28 хв) 

V. Закріплення та корекція знань та умінь учнів (6 хв) 

VІ. Підсумки уроку (2 хв) 

VІІ. Домашнє завдання (2 хв) 

Хід (перебіг) уроку: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь (евристична бесіда). 

 Які особливості фізико-географічного положення України Вам відомі? 
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 Чому ми говоримо, що Україна  це європейська держава? 

 Які європейські держави можна порівняти за площею з Україною? 

 Порівняйте розташування на географічній карті м. Києва  столиці 

України та м. Лондона  столиці Великої Британії; яке з них є більш 

сприятливим? 

 Назвіть особливості рельєфу, клімату і ґрунтів України. Як фізико-

географічне положення України вплинуло на природні процеси? 

 Які природні зони розташовані на території України? 

 Наведіть приклади впливу фізико-географічного положення України 

на господарську діяльність. 

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Із давніх часів людина завжди цікавилася тими територіями, де 

мешкала, переважно з прагматичних міркувань. Ці уявлення можна назвати 

первинними географічними знаннями, які поступово складалися в систему 

наукових знань.  

Фізико-географічне положення країни часто називають її долею, яку не 

можна змінити. Водночас економіко-географічне положення  поняття 

історичне, воно змінюється в часі й залежить не лише від фізико-

географічних факторів (клімат, рельєф, внутрішні води, ґрунти), а й від 

економічних (наявність необхідних ресурсів, особливості відносин із 

сусідніми країнами, рівень їхнього соціально-економічного розвитку, 

положення щодо міжнародних шляхів сполучення тощо).  

Уведення в іншомовне спілкування (інтерактивна вправа «Мозковий 

штурм»): 

 Do you know from where the name «Ukraine» comes from? 

The term «Ukraine» was first mentioned in the chronicles of ancient Slavs in 

the 12th century as a geographical name for the southern lands of the ancient Rus 

State.  
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In the process of the creation of the Ukrainian nationality the name 

«Ukraine» gradually began to be associated with south western Rus territories of 

Kyiv, Chernihiv, Volyn, Podillia, Eastern Halychyna, Transcarpathia, Northern 

Bukovyna and Zaporizka regions. Later people who lived on these lands had 

became to be called Ukrainians.  

IV. Вивчення нового матеріалу (гра «Чи правда, що…»  запитання, які 

ставить учитель, починаються словами «Чи правда, що…». Учні односкладно 

відповідають («так» чи «ні»): 

 …Україна є великою європейською державою? 

 …площа України становить 607 тис. кв. км? 

 … в Україні проживає близько 7 % населення Європи? 

 …за площею Україна посідає перше місце в Європі? 

 …за чисельністю населення Україна посідає приблизно 10 місце у 

світі? 

 …Україна має вихід тільки до Чорного моря? 

 …Україна межує тільки з трьома європейськими державами? 

Формування розвитку навичок мовлення (робота в парах, діалог). 

Introducing the Topic Work in pairs. Read, dramatize the dialogues, make up your 

own one.  

 Have you ever visited Ukraine?  

No, I’ve not. But I want to see it in the future.  

– I visited this beautiful land once. It was six years ago. There could be 

great changes now.  

No doubt. 

– That’s why I’d like to go there again.  

We can do it this summer. 

– When will you have your leave? 

In August. It begins on the tenth of August. 
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– That’s very good. Mine begins on the seventh оf August. 

We’ll go to Kyiv by plane and then by bus throughout Ukraine.  

– That’s fine. I like travelling by bus. We can see more of the country. We'll 

see typical Ukrainian villages and large industrial and cultural centers.  

If we travel by bus, we can stay at any place as long as we like. Next Sunday 

I’ll come and we'll draw the route. 

Фізико-географічне положення країни  це розташування території в 

системі географічних координат відносно великих природних об’єктів і 

явищ, які зумовлюють найважливіші особливості її природи (вправа на 

визначення координат крайніх точок України). 

Україна має сім сухопутних сусідів  Польщу, Словаччину, Угорщину, 

Румунію, Молдову, Білорусь, Росію, а також п’ять морських сусідів  

Туреччину, Болгарію, Грузію, Румунію, Росію (вправа на позначення на 

контурній карті сусідніх з Україною держав).  

Загальна довжина кордонів дорівнює 7 590 км., понад одну п’яту                       

(1959 км.) становлять морські рубежі. Значна протяжність кордонів, їхня 

природна доступність створюють передумови для розвитку всебічних 

економічних і політичних зв’язків. Найближчими сусідами України є 

Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Білорусія, Молдова, Росія. Усі ці 

держави, як і сама Україна, мають різні економічні показники, але всебічна 

співпраця з ними дає можливість спільно вирішувати економічні та політичні 

проблеми, особливо останнього часу.  

Пропонується переглянути «панораму візитівок сусідніх країн» (огляд 

«візитівок» (випереджальне завдання), бесіда: 

 Where is Ukraine located? 

 What’s its territory? 

 What countries does Ukraine border on? 

 Do you agree that Ukraine is a country of remarkable beauty?  
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 What are the main rivers in our country? What do rivers provide Ukraine 

with?  

 What can you tell about the mountains on the territory of Ukraine?  

 What is the country washed by?  

 Could you name some big ports in Ukraine? What are they?  

Геополітичне положення країни  це місце країни на політичній карті 

світу відносно центрів економічного та політичного впливу (практична 

робота: визначення позитивних і негативних ознак економіко-географічного 

та геополітичного положення України; проведення на контурній карті лінії 

державного кордону України). Вправа «Тренування в аудіюванні»: 

Ukraine’s territory is 603,7 thousand square kilometers. Two such countries 

as Italy can be placed on this territory. Ukraine occupies the 42nd place in the 

World as to its territory. 

The country is situated in the south-eastern part of Central Europe. It borders 

on the Russian Federation, Belarus, Moldova, Poland, Slovakia, Hungary and 

Romania. 

The territory of the country stretches for 893 kilometers from north to south. 

Most of Ukraine’s territory consists of plains (95 %) and mountains (5 %). You 

can see the Carpathians in the west and the Crimean in the south of Ukraine. The 

highest peak in our country is Mount Hoverla in the Carpathians which is                  

2 061 meters high. 

Ukraine’s territory is washed by the Black Sea and the Azov Sea in the south. 

Close to 96 % of the river network pertains to this basin. The depth of the water 

area near the Ukrainian coast is no more than 100-120 meters. Great              

depths  near  the  shore  may be found only at the south coast of the Crimea  up 

to102 kilometers. The Azov Sea is very shallow, its shores are low, with the length 

of marine border is 1 053 kilometers. 

The Dnieper is the main river in Ukraine. It is one of the longest rivers in the 
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provide Ukraine with water. 

Ukraine has the following sea ports: Odessa, Mariupol, Kerch, Kherson. 

 Завдання: Прочитайте текст і заповніть пропуски (робота з текстом): 

Ukraine’s area is 233,088 square miles ________. It’s slightly larger than 

France. Ukraine __ mainly a vast plain with no natural ______ except the 

Carpathian Mountains in the              south-west ____  the Black Sea in the south. 

Central __ southern Ukraine is primarily steppe, with fertile ___ soils 

exceptionally suited for grain farming. In __ east there is the industrial heartland 

containing ____ reserves of mineral deposits known as the _____ Donbas or 

Donetsk Basin. 

Northern and western _______ are hilly, forested areas with many 

picturesque ______ resorts. There are two mountain ranges, the ______ on its 

western border where winter sports _____ very  popular; and the Crimean range, 

which ___ the Crimean peninsula. The Crimea is a _____ destination not only for 

Ukrainian tourists, but ___ for the people from eastern and western __ . 

Особливість України  у використанні транзитних можливостей 

території. Історично через Україну з давніх часів проходили великі 

торговельні шляхи: «із варяг у греки», «Великий шовковий шлях», р. Дніпро, 

р. Дунай. Нині інтенсивність транзитних перевезень через Україну зростає 

(«бліц-опитування», робота з картою): 

 Назвіть міжнародні транзитні нафто- та газопроводи територією 

України. 

 Укажіть діючі міжнародні паромні переправи України. 

 Назвіть найбільші річкові та морські порти України. 

Україна є членом кількох міжнародних організацій, об’єднань: 

співдружності незалежних держав (СНД), Організації за демократію й 

економічний розвиток (ГУАМ), Організації Чорноморського економічного 

співробітництва    (ОЧЕС).   Україна   –   повноправний    член    Організації 
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Об’єднаних Націй (ООН) та ЮНЕСКО. Подальшому розвитку зовнішніх 

економічних зв’язків України сприяє вступ до Світової організації торгівлі 

(СОТ) (учитель називає організації, учні  перекладають їхні назви 

англійською мовою). 

V. Закріплення та корекція знань, умінь учнів (робота в парах): 

Запропонуйте вашому партнеру розповісти англійською мовою про 

географічне положення України, назвати всі її річки, моря, гори, морські 

порти. З якими країнами вона межує?  

Ask your partner and tell him/her about the geographical location of 

Ukraine, name all rivers, seas, mountains, sea ports. What countries does Ukraine 

border on?  

VІ. Підсумки уроку. 

VІІ. Домашнє завдання:  

1. Опрацювати § 2 (Географія : Україна у світі : природа, населення 

підруч. для 8 кл. загальноосв. навч. закл. / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, 

Л. А. Покась.  Київ : Генеза, 2008.  288 с. 354) та С. 125127                

(Карп’юк О. Д. Англійська мова : підруч. для 8 кл. загальноосв. навч.        

закл. / О. Д. Карп’юк.  Тернопіль : Астон, 2008.  260 с. 129. 

2.  Write 1015 sentences about geographical position of Ukraine (about 

rivers, lakes, mountains, seas) what countries does Ukraine border on. 

3.  Виконати письмове завдання: описати положення України відносно 

світових культурних центрів. 

4. * Підготувати творче завдання Write an essay «Ukraine is today». 
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Запитання К-спрямування 

(з використанням наскрізних змістових ліній) 

Блок 1. Загальна географія (пропедевтика профілізації) 

1. В Інтернеті з’явилось інформаційне повідомлення: «1 квітня                   

2012 року підводний землетрус на півдні від о. Унікам утворив велетенські 

хвилі, які змили двоповерховий маяк, розташований на верхівці 30-метрової 

скелі. Від острова хвилі довжиною 185 км пішли в напрямку Гавайських 

островів зі швидкістю 800 км/год і приблизно через чотири години дістались 

о. Хіло. Капітан корабля, який стояв неподалік берега, не зрозумів, що під 

кораблем пройшла хвиля, однак побачив, як від берега острова спочатку 

відійшла вода, оголивши дно, а потім стали виникати хвилі 17-метрової 

висоти і за лічені секунди знищили портові споруди і зруйнували будинки». 

Укажіть, про які хвилі йдеться та як поводитись під час такої події, щоб 

зберегти своє життя, зазначивши, до яких соціально-економічних наслідків, 

екологічної небезпеки це може призвести і яку систему попередження 

населення від цунамі варто розвивати. Поміркуйте, як дбайливий господар, 

де потрібно будувати атомні станції, щоб не виникла аварія, подібна до 

«Фукусіми», та чи можуть бути взаємопов’язаними у житті дві вказані події? 

2. Уявіть собі, що ви  майбутні екологи і вам необхідно вирішити 

низку проблем, пов’язаних із біосферою Землі, тож дайте відповідь на 

запитання: чи завжди існувала в історії Землі біосфера, за яких умов вона 

може припинити своє існування і чи вплине цей процес на людину. Зокрема, 

поміркуйте з екологічних, соціально-економічних позицій про зусилля 

міжнародних організацій щодо вирішення проблем біосфери та шляхів із її 

охорони планетарного, місцевого масштабів?  

3. Укажіть, де в господарській діяльності й з якою метою воду річок 

може використовувати людина, до яких екологічних наслідків це може 

призвести, обґрунтувавши безпечність купання у таких річках. Як 

громадськість може розв’язати екологічні проблеми таких річок? 
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4. Поясніть, у яких районах земної кулі утворюються гейзери та як у 

господарській діяльності можна використовувати їх воду, поміркувавши, як 

вони впливають на екологічний стан, покращання добробуту й здоров’я 

населення. Запропонуйте шляхи ефективного використання гарячої води 

гейзерів на користь людині. 

5. Поясніть, у яку пору року випадає найбільша кількість граду на 

Землі взагалі та в Україні зокрема, обґрунтувавши вплив таких опадів на 

екологічний стан, безпеку, здоров’я, господарську діяльність людини й 

можливі шляхи ліквідації наслідків цього явища. 

6. Назвіть основні причини утворення боліт та доведіть їх користь 

(шкоду) для навколишнього середовища, екологічної ситуації, здоров’я 

людей. Поясніть, до яких наслідків призводить осушення боліт, 

запропонувавши шляхи використання боліт у господарській діяльності 

людини взагалі та в Україні зокрема. 

7. Укажіть, про яку гору йдеться: «Місцеві жителі вважають цю гору 

священною та найвищою в світі, а на її вершину вони дозволяють 

підійматися тільки вождям, проте на її вершині побувало понад                          

2500 альпіністів, перший серед яких  Джордж Еверест». Зазначте, як гори 

впливають на господарську діяльність, життя й здоров’я людей та до яких 

екологічних проблем призводить масове сходження на них альпіністів, 

провівши аналогію з Українськими Карпатами. 

8. Укажіть, яке значення мають знання з географії для вирішення  

екологічних, економічних, соціальних питань, розв’язання актуальних 

проблем розвитку окремої країни (наприклад, України) та суспільства в 

цілому? 

9. Укажіть, яка роль сучасних картографічних джерел у формуванні 

навігаційних систем щодо створення безпечного середовища для людини, 

розвитку країни й суспільства, у вирішенні екологічних проблем (на прикладі 

України). 
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10. Поясніть, яке значення, на вашу думку, мають знання з фізичної, 

економічної географії у повсякденному житті людини, виборі виду 

професійної діяльності, збереженні та зміцненні власного здоров’я, охороні 

навколишнього середовища. 

 

Блок 2. Географія України 

Модуль «Україна у світі: фізична географія» 
 

1. Розрахувавши коефіцієнт зволоження (середньорічна кількість 

опадів  400 мм., випаровування  410 мм., випаровуваність  800 мм.), 

визначте, для якої природної зони України це характерно та яким чином цей 

показник впливає на горизонт вимивання.  

Уявивши себе фермером, порадьте, які б сільськогосподарські 

культури ви вирощували б за такого показника коефіцієнта зволоження й 

укажіть заходи з охорони навколишнього природного середовища в межах 

цієї природної зони, що запобігали б несприятливим для життя, господарства 

й здоров’я населення природним процесам. 

2. Поясніть, як впливає безконтрольне використання гербіцидів на стан 

земель і внутрішніх вод України, а також на її громадян з фінансово-

економічної, екологічної, здоров’язбережувальної точок зору? 

3. Температура повітря в світі збільшується з кожним роком унаслідок 

викидів парникових газів у атмосферу. Укажіть, який негативний вплив 

зазначене явище справить через 100 років на льодовики, природні комплекси, 

господарський комплекс, екологічну ситуацію. Визначте, чи вплине якимось 

чином це явище на здоров’я українців, пояснивши наслідки відповідних 

людських вчинків? 

4. Поясніть, як активний розвиток рекреаційних ресурсів в Україні 

вплине на матеріальне становище, добробут, здоров’я людей, екологічний 

стан навколишнього середовища та економічний розвиток країни у 

майбутньому. 
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5. Поясніть, чому процес розорювання полів під самими ярами в 

Україні дає швидкий економічний прибуток, проте завдає значної шкоди 

ґрунтовому покриву, навколишньому середовищу, людині? 

6. Аргументуйте свої відповіді на запитання: чому в окремих річках 

України значно зменшилась кількість раків; які виникають економічні, 

екологічні наслідки такої ситуації та яку роль у ній відіграє людський 

фактор? 

7. Обґрунтуйте свою думку: як вплине на екологічний стан, здоров’я та 

матеріальний добробут населення нераціональне використання лісових 

ресурсів в Україні? Запропонуйте шляхи раціонального 

природокористування. 

8. Дайте оцінку використання земельних ресурсів України під кутом 

зору впливу на економічний, екологічний стан країни, добробут та здоров’я 

людей, запропонувавши напрями ефективного обробітку та охорони 

земельних ресурсів. 

9. Поясніть роль сучасних географічних джерел (географічних карт, 

топографічних карт, електронних атласів тощо) у формуванні понять 

екологічної та економічної безпеки країни (наприклад України), 

громадянської позиції та відповідальності за власну країну й здоров’я нації. 

10. Поясніть роль державного кордону України для безпеки громадян 

країни та її розвитку, економічної, екологічної й політичної незалежності. 

11. Дайте характеристику етапів формування території України, зміни 

статусу її адміністративно-територіальних одиниць, доцільності цих змін та 

впливу на формування економічної незалежності регіонів, екологічну 

рівновагу, безпеку й здоров’я громадян. 

12. Обґрунтуйте своє бачення вирішення питання утилізації й 

переробки промислових відходів на території України, економічної й 

екологічної доцільності цього процесу, економічних витрат і соціальної 

вигоди. 
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13. Поясніть роль корисних копалин, які є на території України, у 

вирішенні питань її економічної та політичної незалежності, їх використання 

в господарській діяльності людей, раціональному природокористуванні. 

14. Запропонуйте заходи ощадного використання водних ресурсів 

України, пояснивши вплив якісної питної води на здоров’я людей та можливі 

економічні вигоди її промислової переробки й експортування.  

15. Поясніть, яку роль відіграє вода у формуванні сталого балансу та 

екологічної рівноваги в природі, обґрунтувавши правильність і 

заощадливість використання води громадянами України задля збереження 

водного балансу. 

16. Назвіть, які види ґрунтів поширені на території України, 

пояснивши, як потрібно раціонально використовувати ґрунти для 

покращання їхньої родючості, залежно від сільськогосподарської діяльності 

людей та які заходи спрямовані на їх охорону? 

17. Охарактеризуйте, який тип ґрунту поширений на вашій земельній 

ділянці та які заходи ви (ваші родичі) проводите для поліпшення родючості, 

структури, охорони грунту, пояснивши, як він використовується вами для 

отримання естетичного задоволення, економічного прибутку?  

18. Поясніть, що ви розумієте під поняттям «раціональне використання 

рослинних і тваринних ресурсів», обґрунтувавши вплив господарської 

діяльності людини на рослинний і тваринний світ і, навпаки, як рослини 

впливають на зміцнення здоров’я людини й чому їх необхідно охороняти 

взагалі та в Україні зокрема. 

19. Назвіть заходи, спрямовані на ощадне використання та дбайливе 

ставлення громадян до природних ресурсів, розв’язання проблем, які 

пов’язані зі станом довкілля в рекреаційних регіонах України. 

20. Дайте характеристику зони степу України, пояснивши, як її 

розораність впливає на зміну природно екологічного балансу території, стан 

здоров’я людей та рекреаційне значення природоохоронних територій степу. 
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21. Доведіть, як впливає зменшення площі лісів у Карпатах на зміну 

клімату, стан здоров’я населення цього регіону та поясніть, як можна 

розв’язати ці проблеми, використавши рекреаційні можливості Українських 

Карпат? 

22. Назвіть екологічні, рекреаційні проблеми Чорного та Азовського 

морів, обґрунтувавши доцільність заходів, які необхідно здійснити для 

розв’язання цих проблем. 

23. Охарактеризуйте, скориставшись тематичною картою, екологічну 

ситуацію в Україні та її вплив на здоров’я людей, перелічивши регіони, де ця 

ситуація має найбільш загрозливий стан, й окресливши економічні, соціальні 

заходи з його покращання. 

24. Поясніть, яким чином великі обсяги вирубки цінних порід дерев у 

Закарпатті впливають на екологічний, соціальний, фінансово-економічний 

стан регіону, здоров’я, матеріальний добробут місцевого населення та 

громадян України в цілому. 

25. Розкрийте особливості туризму в Україні та вашому регіоні 

зокрема, пояснивши його вплив на екологічний стан місцевості, здоров’я та 

матеріальний добробут місцевого населення. 

26. Поміркуйте, як Україна, не маючи оптимального рівня лісистості, 

могла би ефективно використовувати відповідні земельні ресурси, формувати 

екологічно стабільне середовище та як би це, у свою чергу, вплинуло на 

добробут населення, його життя та здоров’я, економічний розвиток країни 

загалом. 

27. З’ясуйте, які проблеми, пов’язані з вивезенням лісу-кругляка з 

території України в інші країни, стосуються впливу на економіку країни, 

природу, життя та здоров’я людей; наскільки ця проблема є актуальною для 

вашої області? 

28. Поясніть, яке значення має чистота атмосферного повітря для 

здоров’я  людей  та  як  залежить  його  стан  від  різних  видів  господарської  
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діяльності, запропонувавши заходи з поліпшення стану атмосферного 

повітря в Україні. 

29. Наведіть приклади використання кліматичних ресурсів у різних 

сферах діяльності людей та життя, галузях господарства, пояснивши їх вплив 

на формування сітки природоохоронних закладів і закладів оздоровлення в 

Україні. 

30. Поясніть роль води у житті людини та ступінь впливу якісної 

питної води на здоров’я людей, запропонувавши заходи ощадного 

використання водних ресурсів України й поліпшення якості вживаної води. 

31. Поясніть, яку роль відіграє вода у формуванні природного балансу, 

екологічної рівноваги, обґрунтувавши правильність, економічну доцільність, 

здоров’язбережувальний ефект використання води з метою дотримання 

природного (водного) балансу України. 

32. Назвіть, які види ґрунтів поширені на території України та як 

потрібно раціонально використовувати ґрунти з метою покращання 

родючості, позитивного впливу на добробут людей, залежно від їхньої 

сільськогосподарської діяльності й природоохоронних заходів. 

33. Поясніть, який вплив справляють рослинні й тваринні ресурси на 

людину, її здоров’я і, навпаки,  господарська діяльність людини на 

рослинний і тваринний світ, обґрунтувавши доцільність існування списку 

«Червоної книги України». 

34. Поясніть, яким чином поширюються рослини й тварини територією 

України, які явища, процеси, фактори на це впливають, обґрунтувавши 

закономірності створення природозаповідних територій та їх значення для 

здоров’я, добробуту людей? 

35. Дайте характеристику природної зони мішаних і широколистих 

лісів України, перелічивши заходи, які спрямовано на ощадне використання 

природних ресурсів, поліпшення екологічного стану довкілля, вплив на 

здоров’я та добробут людей, що мешкають у цій природній зоні. 
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36. Схарактеризуйте природну зону лісостепу України, обґрунтувавши 

значення площ під ним для господарства країни. Перелічіть заходи, 

спрямовані на ощадне використання природних ресурсів, поліпшення 

екологічного стану довкілля, вплив на здоров’я та добробут людей взагалі та 

тих, що мешкають у цій природній зоні зокрема. 

37. Доведіть свою думку: як зменшення площі лісів в Українських 

Карпатах впливає на фінансово-економічну ситуацію в регіоні та країні, 

зміну клімату довкілля, стан здоров’я й добробут населення; як можна 

розв’язати ці проблеми, раціонально використовуючи рекреаційні 

можливості Карпат? 

38. Перелічіть екологічні проблеми Чорного та Азовського морів, 

обґрунтувавши терміновість і важливість їх вирішення в Україні для 

розв’язання фінансово-економічних, соціально-політичних, рекреаційних 

проблем.  

39. Складіть план зі створення зон відпочинку у вашій місцевості, 

обґрунтувавши їх фінансово-економічну доцільність, соціально-екологічну 

спроможність, вплив на здоров’я й добробут місцевого та населення України 

в цілому. 

40. Дайте характеристику природної зони степу України, перелічивши 

заходи, спрямовані на ощадне використання природних ресурсів, поліпшення 

екологічного стану довкілля, вплив на здоров’я та добробут людей, що 

мешкають у цій природній зоні. 

Модуль «Україна у світі: економічна географія» 

1.  Поясніть, чи існує залежність між величиною коефіцієнта 

народжуваності, рівнем матеріального добробуту населення, екологічним 

станом навколишнього середовища та релігією, на прикладі України. 

2. Поясніть, як впливає на стан економіки, екології та здоров’я 

населення країн широке застосування хімічних матеріалів і технологій в           

усіх сферах   господарства   та   побуті,   запропонувавши    заходи    безпеки 
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щодо цього виробництва в світі та в Україні. 

3.  Укажіть, які є перспективи розвитку атомної енергетики світу                  

(з урахуванням економічних, екологічних, соціальних чинників), визначивши 

місце атомної енергетики України в енергетичній системі Європи, світу.  

4. Обґрунтуйте економічну, екологічну доцільність розміщення 

металургійних комбінатів повного циклу в країнах середнього рівня 

розвитку, пояснивши їх вплив на здоров’я населення, яке проживає в 

«металургійних» містах. Чи пристали б ви особисто на пропозицію стати 

мером одного з таких міст? 

5. Обґрунтуйте власну думку щодо застосування агрофірмами в Україні 

засобів захисту рослин, надавши економічну, екологічну оцінку 

використанню цих засобів у рослинництві світу та пояснивши їх вплив на 

здоров’я населення, яке споживатиме таку сільськогосподарську продукцію. 

6. Чи має, на вашу думку, будівництво автобанів економічні, 

екологічні, соціальні наслідки? Обґрунтуйте свою позицію на підтримку чи 

«проти» такого будівництва в Україні. 

7. Поясніть, яку роль в економічному розвитку, підтримці екологічної 

рівноваги та охороні здоров’я населення країни відіграють агломерації 

(мегаполіси) на прикладі України. 

8. Поясніть, як вплине на екологічний, фінансово-економічний стан 

регіонів, здоров’я та матеріальний добробут місцевого населення відкриття 

сміттєпереробних заводів на кордоні України із сусідніми європейськими 

державами. 

9. Поміркуйте, як відмова України від імпорту закордонних харчових 

продуктів вплине на економічні, політичні, екологічні її зв’язки з іншими 

країнами та на загальний фінансово-матеріальний стан і добробут її 

населення. 

10. Оцініть вплив на економіку України, екологічний стан та здоров’я 

населення  надмірного зростання кількості  жителів столиці, запропонувавши  



511 
 

 

Продовження додатку Д 

шляхи уповільнення цього процесу та рівномірності розселення громадян 

територією держави. 

11. Складіть візитну картку привабливості України, ураховуючи 

екологічний, економічний стан країни, можливості для ведення приватного 

бізнесу, індекс людського розвитку в державі та головні тенденції 

громадянської активності жителів різних її регіонів. 

12. Розв’яжіть ситуацію: влітку наступного року ви з батьками 

плануєте екскурсійну поїздку до м. Київ, але батьки стурбовані повторенням 

смогу попередніх років і не бажають втрачати час, кошти, здоров’я. Поясніть 

батькам, за яких умов можливе повторення небезпеки утворення смогу у 

великих містах, назвавши методи боротьби з цим антропогенним явищем та 

що ви  майбутній дорослий свідомий громадян держави – можете 

запропонувати з метою оптимізації ситуації? 

13. Утилізація побутового сміття  один зі шляхів часткового 

розв’язання однієї з екологічних проблем. Поясніть, як побутове сміття може 

вплинути на стан здоров’я людей, запропонувавши, з фінансово-

економічного, соціального, екологічного поглядів найефективніші технології 

утилізації побутового сміття у вашій області. Обґрунтуйте економічну 

ефективність, доцільність будівництва такого заводу у вашому               

передмісті. 

14. Поясніть, як директор щойно збудованого хімічного заводу, 

навколо якого територія (ґрунти, водойма) забруднена іонами важких металів 

високої концентрації, до яких екологічних, соціально-економічних наслідків 

це може призвести та чи є припустимим будівництво житла в такому районі? 

Запропонуйте природоохоронні заходи для створення екологічно чистої зони 

навколо заводу. 

15. Обґрунтуйте, в якому регіоні України доцільно побудувати 

підприємство чорної металургії (потужність – 6 млн. т. прокату на рік, на 

виробництво 1 т. прокату витрачається 2 т. залізної  руди) та який вплив воно  
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матиме на навколишнє середовище, здоров’я людей, запропонувавши шляхи 

захисту природного середовища від можливого забруднення? 

16. Поміркуйте, якої економіко-географічної помилки припустились 

проектанти, побудувавши неподалік одна від одної (на відстані близько 

3 км.) найпотужніші в Європі  Запорізьку АЕС та найпотужнішу в Україні 

Запорізьку ТЕС. Поясніть, до яких екологічних проблем це може призвести у 

майбутньому та як це впливає на стан довкілля, економіку, добробут, 

здоров’я населення; яка громадянська відповідальність лежить на робітниках 

цих електростанцій? 

17. Обґрунтуйте свою позицію щодо вигідності та доцільності імпорту 

м’ясної продукції з країн Європейського Союзу в Україну, пояснивши як це 

впливає на економіку держави, здоров’я, добробут її громадян, з огляду на 

технологічність процесу, економічну доцільність, політику екологічної 

безпеки тощо. 

18. Визначте, в якій сфері людської діяльності ви працюватимете в 

майбутньому. Аргументуйте вплив діяльності людей цієї професії на 

природу, екологічний стан, здоров’я та безпеку громадян України, 

пояснивши соціальну значимість та фінансову захищеність людей цієї 

професії на сучасному етапі розвитку суспільства та в майбутньому. 

19. Поясніть, де в господарстві та побуті громадяни України 

використовують флюоресценцію й наскільки це безпечно, екологічно, 

фінансово-економічно вигідно. Чи має флюоресценція якийсь зв’язок із 

біологічною здатністю скорпіонів світитись під ультрафіолетовими 

променями? 

20. Окремі види риб використовують у парфумерії. Поясніть, чи це 

безпечно, як це впливає на здоров’я людини, екологічний стан довкілля та чи 

фінансово доцільно це робити в Україні? 

21. Обґрунтуйте свою думку, яка з глобальних проблем, що 

спостерігається в Україні (нестача природних ресурсів, проблема екологічної  
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безпеки, загроза тероризму чи демографічна проблема), потребує нагального 

вирішення та поясніть чому. 

22. Укажіть, які з умов (вигідне економіко-географічне положення, 

сприятливий екологічний стан, пільговий митний режим, особливі умови 

ціноутворення), насамперед, сприяють залученню фінансових, матеріальних, 

технологічних та трудових ресурсів інших країн у покращання добробуту та 

рівня життя людей в Україні? 

23. Укажіть, чи існують в Україні міста (порівняно з найбільшими 

банківсько-фінансовими центрами Європи та світу), які можуть бути 

осередками фінансової діяльності, спрямованої на покращання економічного, 

екологічного, соціально-оздоровчого стану населення країни? 

24. Марганець  важливий компонент підвищення якості сталі. 

Родовища, придатні для його промислової розробки, зосереджені в кількох 

країнах світу, у тому числі й України. Поясніть, як збільшення виробництва 

сталі в Україні вплине на економічний стан її регіонів, соціальну зайнятість 

населення, екологію та рівень захворюваності місцевого населення? 

25. Обґрунтуйте фінансово-економічну, соціальну, екологічну, 

здоров’язбережувальну доцільність створення «Силіконової долини» в 

Україні. 

26. Аргументуйте свою позицію щодо доцільності (фінансової, 

економічної, соціальної, екологічної) ведення малого та середнього бізнесу 

(зокрема, з вирощування шампіньйонів та розведення равликів) на теренах 

України, запропонувавши, як свідомий громадянин, заходи уряду щодо його 

оптимізації. 

27. Розкрийте, що таке економічний поділ праці, перелічивши 

позитивні та негативні наслідки глобалізації, її вплив на розвиток світової 

економіки та економіки регіонів України, соціальний стан населення. 

28. Укажіть, яке значення має сільське господарство у сучасному світі 

та   які   заходи   спрямовані   на   збереження   та  раціональне  використання  
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сільськогосподарських угідь у світі та Україні, обґрунтувавши вплив якості 

сільськогосподарської продукції на здоров’я населення, екологічний стан 

території. 

29. Які товари вітчизняного виробника ви могли б запропонувати для 

реалізації на світовому ринку, з урахуванням їхньої економічної, екологічної, 

соціальної та цінової, логістичної доцільності? 

30. Обґрунтуйте, як вплине впровадження ринку земельних  ресурсів на 

поліпшення економічного, екологічного та політичного становища України у 

світі та добробут її громадян? 

31. Поясніть, яку роль відіграють лісові насадження в екологічному 

балансі планети та який вони справляють вплив на здоров’я населення 

України, перелічивши заходи, які б сприяли збереженню, відтворенню лісів у 

зв’язку зі зменшенням їх площ (на планеті й в Україні) та інтенсивністю 

використання? 

32. Дайте оцінку розвитку чорної металургії України та наслідків 

негативного впливу роботи підприємств чорної металургії на природне 

середовище, здоров’я людей, обгрунтувавши переваги використання 

вторинної сировини для виробництва металів. 

33. Дайте оцінку розвитку галузей хімічної промисловості України та 

їхнього впливу на природне середовище, здоров’я людей, навівши приклади 

утилізації відходів хімічної промисловості у світі та у вашій області. 

34. Визначте місце України на світовому ринку у виробництві харчових 

продуктів та його вплив на здоров’я громадян, вартість продуктового кошика 

українців, за умов, що він складається лише з продуктів вітчизняного 

виробництва або зарубіжних виробників.  

35. Поясніть, які чинники розміщення основних виробництв хімічних 

речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і 

пластмасових виробів впливають на екологічний стан місцевості, фінансово-

економічний  стан  України,  зазначивши заходи, що унеможливлюють вплив  
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негативних наслідків технологічного виробництва та розміщення цих 

підприємств, у т.ч. на здоров’я місцевого населення, зокрема вашої області?  

36. Охарактеризуйте основні чинники розміщення найпотужніших в 

Україні нафтопереробних заводів, розкривши їх значення для економіки 

країни, вплив на якість життя та здоров’я людей, чистоту навколишнього 

середовища. 

37. Обґрунтуйте думку, чи може виробництво лляних тканин в Україні 

бути перспективним під кутом зору логістики, економічного розвитку 

держави, екологічного стану навколишнього середовища, впливу на здоров’я 

та якість життя людей? 

38. Поясніть, яких заходів, на вашу думку, слід вжити, щоб українські 

швейні виробництва стали конкурентоспроможними на світовому ринку та 

чи вплине це на добробут, здоров’я населення, екологічний стан 

навколишнього середовища? 

39. Поміркуйте, як вплинув би розвиток рибного господарства в 

Україні на зміну екосистем, добробут, підвищення якості життя та здоров’я 

українців, з огляду на той факт, що в раціоні українців риби й морепродуктів 

вкрай мало (близько 12 кг. на одну особу в рік), тоді як у країнах Європи їх 

споживають 26-35 кг. на рік, за умови,  якби споживання риби й 

морепродуктів у раціоні українців збільшилось? 

40. Поміркуйте, знаючи про те, що у світі на людину припадає в 

середньому 44 кг. м’яса, у високорозвинутих країнах  понад 120 кг., у 

Данії  300 кг., а в Україні  45 кг., як вплине занепад тваринницької галузі в 

нашій країні на забезпечення українців м’ясом і м’ясопродуктами, їхнє 

здоров’я й життя, економіку держави, зміну екологічного середовища та чи 

матиме вплив така ситуація на добробут вашої родини? 

41. Поміркуйте, які наслідки матиме аграрна реформа в Україні, метою 

якої є переведення сільськогосподарського виробництва на ринкові 

відносини   в    розвитку   дрібних  фермерських  господарств  на   фінансово-  
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економічний, соціальний, екологічний стан та рівень життя й здоров’я 

українців? 

42. Охарактеризуйте основні чинники розміщення металургійних 

підприємств в Україні та їхнє значення для економіки країни, життя й 

здоров’я людей, природи, назвавши шляхи зменшення їх негативного впливу. 

43. Поясніть, яке значення має розвиток машинобудування для 

економіки України та як він впливає на екологічний стан території держави, 

рівень життя та стан здоров’я населення? 

44. Обґрунтуйте значення водних видів транспорту для України, їх  

переваги та недоліки, розкривши вплив на економічний розвиток держави, 

екологічну ситуацію, рівень життя та стан здоров’я населення, указавши 

найбільші шляхи сполучення нашої держави з країнами-сусідами. 

45. Поясніть, чи впливають швидкі темпи розвитку інтернет-торгівлі в 

Україні на добробут її населення, його якість життя та здоров’я, стан 

навколишнього середовища? 

46. Дайте характеристику впливу економіко-географічного положення 

України на її соціально-економічний розвиток, політичну та екологічну 

безпеку, торгово-економічну політику. 

47. Поясніть значення державного кордону України для її безпеки, 

економічної та політичної незалежності, розвитку суспільства, спокою й 

захисту громадян. 

48. Поясніть, що таке «геополітика», описавши геополітичну, 

економічну, політико-географічну, соціально-політичну та еколого-

природоохоронну стратегію України. 

49. Поясніть, як впливають соціально-економічні, політичні, природні, 

екологічні чинники та територіальні відмінності густоти населення України 

на міграційні потоки й процес відтворення населення. 

50. Поясніть, яке значення мають знання з економічної географії 

України у вашому повсякденному житті, виборі виду професійної діяльності,  
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здійсненні торговельно-купівельних операцій, організації відпочинку, 

збереженні та зміцненні власного здоров’я? 

51. Наведіть приклади взаємозв’язку між густотою населення України 

та фінансово-економічною, соціально-політичною, геоекологічною 

ситуацією в країні. 

52. Дайте оцінку економічної ситуації в Україні, визначивши її місце 

серед економік інших країн світу та пояснивши вплив економіки на 

зростання добробуту населення, зміну стану навколишнього середовища й 

здоров’я громадян. 

53. Поясніть значення сільського господарства у сучасному світі для 

його народонаселення, ступінь впливу якості сільськогосподарської 

продукції на здоров’я населення, екологічний стан території, перелічивши 

заходи, спрямовані на збереження та раціональне використання 

сільськогосподарських угідь в Україні.  

54. Проаналізуйте доцільність та обсяги виробництва електроенергії 

різними типами електростанцій в Україні, їхній вплив на розвиток економіки 

та електроенергетики країни, навколишнє середовище та здоров’я              

громадян. 

55. Охарактеризуйте позитивні й негативні наслідки діяльності 

підприємств видобувної промисловості України на природне середовище та 

соціум у зв’язку зі зростанням потреб економіки у використанні корисних 

копалин.  

56. Визначте місце України на світовому ринку у виробництві харчових 

продуктів, обґрунтувавши вплив підприємств харчової промисловості на 

здоров’я українців, їхню безпеку. З яких продуктів здебільшого він 

складається та які чинники на це впливають? 

57. Поясніть роль туризму в розвитку малого й середнього бізнесу в 

Україні, обґрунтувавши його економічні, екологічні, історичні, суспільні 

цінності, зокрема для вашої області. 
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58. Поясніть значення металургійного виробництва в господарстві 

України та чи існують такі підприємства у вашій області, оцінивши ризики 

сучасних технологій виробництва чавуну й сталі з позиції безпечності для 

життя, здоров’я людей, природи. 

59. Обґрунтуйте свою думку щодо перспективності виробництва 

вовняних виробів в Україні та його значення для економічного розвитку 

держави, екологічного стану, впливу на здоров’я та матеріальний добробут 

населення. 

60. Поясніть, які заходи, на вашу думку, слід вжити, щоб українські 

швейні виробництва стали конкурентоспроможними на світовому ринку та 

як це вплинуло б на добробут, здоров’я населення, екологічний стан 

навколишнього середовища? 

61. Обґрунтуйте, яке значення мають водні види транспорту для 

України в цілому та як вони, зокрема, впливають на економічний розвиток 

держави, екологічну ситуацію, життя й здоров’я населення, назвавши 

проблеми, що виникають у зв’язку з їх експлуатацією? 

62. Укажіть перспективи розвитку сільського господарства в Україні у 

зв’язку зі збільшенням вартості мінеральних добрив та поміркуйте, як це 

позначиться на ціні сільськогосподарської продукції, забезпеченні людей 

якісними продуктами харчування? 

63. Поясніть вплив безконтрольного використання пестицидів, 

гербіцидів у сільському господарстві на екологічний, фінансово-економічний 

стан країни, здоров’я та добробут населення України. 

64. Поясніть, чи вплине безконтрольна міграція населення України на 

захід на її економічну безпеку, фінансову стабільність, екологічний стан, 

здоров’я та добробут населення. 

65. Розкрийте перспективи розвитку текстильної промисловості 

України під кутом зору економічного потенціалу, екологічної безпеки та 

можливості забезпечення населення недорогими натуральними тканинами. 
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66. Поясніть, як впливає нелегальний видобуток бурштину в Україні на 

її екологічний, фінансово-економічний стан, здоров’я та матеріальний 

добробут населення. 

67. Обґрунтуйте вплив підприємств харчової промисловості на 

фінансово-економічний, соціальний стан, навколишнє середовище, добробут 

населення області, на території якої вони розташовані, назвавши найбільші 

торгові марки вітчизняного товаровиробника та ті, що розташовані на 

території вашої області. 

Блок 3. Географія світу 

Модуль «Загальні проблеми, тенденції країн світу» 

1.  Поміркуйте, як вплинула епоха сучасної науково-технічної 

революції на економічний, соціальний стан населення Землі, екологічну 

ситуацію планети в цілому та України зокрема? 

2. Поясніть, чи впливають особливості географічного положення 

країни на рівень її соціально-економічного розвитку, екологічний стан, 

здоров’я населення (на прикладі України), обґрунтувавши свою відповідь.  

3. Назвіть, які історичні події економічного, політичного плану 

призвели до змін на політичній карті світу ХХ та ХХІ століть і як це 

вплинуло на глобалізацію екологічної, продовольчої проблем людства. 

Визначте, яким чином це позначилось на Україні. 

4. Поясніть, чи впливає низький рівень розвитку галузі охорони 

здоров’я на фінансово-економічний розвиток, екологічну ситуацію, здоров’я 

населення різних країн світу та прибулих до них мігрантів?  

5. Поясніть як неконтрольована зовнішня міграція може вплинути на 

економічний та екологічний стан країни, до якої мігрують люди, та на 

соціологізацію, здоров’я й безпеку її мігрантів. 

6. Укажіть, чому економічно розвинутим країнам світу, що мають 

власні розвідані родовища корисних копалин, вигідно економічно й 

екологічно  здійснювати  такі  поставки   з-за   кордону,   зокрема,   важливих 
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енергетичних ресурсів, та яке значення має таке рішення щодо майбутнього 

наступних поколінь громадян держави? 

7. Обґрунтуйте, які заходи Ви запропонували б країні з перехідним 

типом економіки щодо вирішення проблем: демографічної кризи, подолання 

воєнного конфлікту, забезпечення енергетичними ресурсами, ліквідації 

сміттєзвалищ? 

8. Обґрунтуйте економічні, соціальні, екологічні переваги 

північноамериканської економічної інтеграції та оцініть ефективність такого 

варіанта для інших країн світу, у тому числі України. 

9. Поясніть, як, використовуючи високоякісні трудові ресурси й 

сприятливе географічне положення, нові індустріальні країни змогли 

створити сучасну економіку та підвищити рівень життя й добробуту своїх 

громадян? 

10. Поясніть перспективи розвитку рибної промисловості у зв’язку з 

підвищенням температури води й рівня забруднення Світового океану та як 

це вплине на здоров’я споживачів і ціну готової продукції, зокрема в 

Україні? 

11. Поясніть, чому в розвинутих країнах більшість економічно 

активного населення працює в офісах, а не в аграрному й видобувному 

секторах, як це впливає на економічний, екологічний, соціальний стан країн? 

12. Назвіть два лісових пояси земної кулі та галузі господарства, де 

використовується ліс, указавши, до яких екологічних наслідків призводить 

масова вирубка лісів, та її вплив на здоров’я людей. Розкрийте методи 

ефективного використання цього виду ресурсів в Україні. 

13. Поясніть, як впливають на стан економіки, екології та здоров’я 

населення надпотужні нафтопереробні заводи, які працюють у Сінгапурі, 

Саудівській Аравії, Венесуелі, на Багамських островах, запропонувавши 

заходи безпеки щодо цього виробництва у вказаних країнах та 

опосередкованого впливу на Україну. 
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14. Обґрунтуйте, чому багато колишніх постсоціалістичних країн 

Європи обрали за взірець (із економічної, екологічної, соціальної точок зору) 

Німеччину, а не Казахстан чи Грузію, і чи можна очікувати, що з часом за 

взірець оберуть й Україну? 

15. Швидкість використання природних ресурсів набагато перевищує 

можливості щодо їх відтворення. Поясніть, чи можна віднайти вихід із такої 

ситуації за умови екологічно грамотного господарювання, реалізації у 

глобальному масштабі стратегій розумного самообмеження, 

ресурсозбереження, логістики, упровадження нових технологій природо-

користування, які сприятимуть збереженню здоров’я та безпеки життя 

населення різних країн світу взагалі та України зокрема? 

16. Поясніть, як екологічні, економічні умови окремих країн можуть 

впливати на міграційні потоки в регіоні, світі та які наслідки для здоров’я 

мігрантів, соціального стану й іміджу країни-донора і країни-реципієнта це 

матиме? 

17. Поясніть, чи задовольнить потреби людей у питній воді раціональне 

використання водних ресурсів, порівняно з показниками попередніх років, та 

як це в майбутньому вплине на загальний стан довкілля й покращання умов 

життя населення світу взагалі та України зокрема? 

18. Поясніть, чи існує взаємозв’язок між густотою населення та 

геоекологічною, економічною ситуацією в світі й Україні, якщо демографічні 

показники значно погіршились і суттєво відрізняються в різних областях 

країни? 

19. Поясніть, як впливає урбанізація на екологічну безпеку, здоров’я, 

рівень життя населення, особливості виробництва в поліцентричних 

агломераціях світу, порівняно з Україною? 

20. Укажіть, які зміни на політичній карті світу (кількісні, якісні) 

можуть відбутись у ХХІ столітті та як це вплине на економічний, соціальний, 

екологічний стан населення взагалі та України зокрема? 
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21. Поясніть, як зміниться екологічний стан довкілля та здоров’я людей 

в результаті раціонального використання природних ресурсів та їх подальшої 

повної переробки в країнах світу взагалі та Україні зокрема? 

22. Оцініть переваги використання альтернативних відновлюваних 

джерел енергії для потреб країн світу взагалі та України зокрема, аналізуючи 

негативні наслідки впливу діяльності ТЕС на здоров’я людей та екологічний 

стан природного середовища. 

23. Охарактеризуйте вплив тенденцій у воєнно-промисловому 

комплексі світу взагалі та України зокрема (із огляду на те, що він           

забезпечує обороноздатність країн світу) на зростання високотехнологічних 

експортно-імпортних поставок, навколишнє середовище та здоров’я               

людей. 

24. Поясніть, які екологічні, економічні наслідки може мати загальне 

підвищення температури повітря Землі та як це може вплинути на здоров’я 

людей взагалі та в Україні зокрема? 

25. Обґрунтуйте переваги та недоліки розташування великої кількості 

промислових підприємств у портових містах під кутом зору економічної 

доцільності, соціальної спрямованості, екологічної безпеки (на прикладі 

кількох країн світу, у тому числі України). 

26. Укажіть, які економічні, соціальні, екологічні наслідки має значна 

зовнішня трудова міграція українців, запропонувавши шляхи вирішення цієї 

проблеми. 

27. Які екологічні, економічні, соціальні наслідки має процес 

розширення географії машинобудівної промисловості в країнах «Великої 

сімки», запропонувавши шляхи вирішення цієї проблеми, аргументуйте її 

актуальність для території України та її громадян. 

28. Назвіть, які чинники забезпечують розвиток сільського 

господарства в країнах світу, що є потужними виробниками 

сільськогосподарської   продукції,   та   яке   це  має  значення  для   розвитку  
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економіки, збереження природного середовища, життя, здоров’я населення 

цих країн, у тому числі й України? 

29. Поясніть, чому окремі розвинуті країни, що є бідними на руди 

кольорових металів і майже їх не видобувають, є провідними виробниками 

готових металів у світі та як це впливає на економіку, екологічний стан цих 

країн, життя та здоров’я населення? Якою мірою така ситуація стосується 

України? 

30. Охарактеризуйте основні чинники, що визначають розміщення 

підприємств хімічної промисловості у світі та наведіть приклади виробництв, 

які мають сировинну, споживчу, енергетичну та водну орієнтацію в їх 

розміщенні, обґрунтувавши значення цих підприємств для економіки країн 

світу взагалі та України зокрема, вплив на якість життя та стан здоров’я 

людей, навколишнє природне середовище. 

31. Дайте характеристику основних чинників, що впливають на 

розміщення підприємств важкого машинобудування в країнах світу та 

Україні, пояснивши значення машинобудівних підприємств для економіки 

країн, добробуту населення та який їх вплив на природу, умови життя та 

здоров’я людей. 

32. Поміркуйте, чи існує залежність між площею країни та рівнем її 

соціально-економічного розвитку, добробутом населення, екологічним 

станом навколишнього середовища (на прикладі США, України, Ватикану, 

Брунею). 

33. За прогнозами соціологів, у період до 2050 року чисельність 

населення у 45 розвинутих країнах зменшиться. Поміркуйте, чи вплине 

скорочення населення цих країн на демографічну ситуацію у світі, рівень 

життя їхнього населення, світу в цілому та України, міграційні процеси, 

економічну ситуацію, стан навколишнього середовища? 

34. Поміркуйте, чи існує залежність між природним приростом 

населення,  рівнем   соціально-економічного   розвитку,  екологічним  станом  
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навколишнього середовища та переважаючою релігією країни (на прикладі 

Канади та України)? 

35. Поясніть, як старіння населення світу може провокувати проблеми, 

пов’язані з екологічним станом навколишнього середовища, забезпеченням 

фінансової стабільності як населення в цілому, так і системи охорони 

здоров’я зокрема, запропонувавши ефективні шляхи вирішення цієї 

проблеми у світі та в Україні. 

36. Поміркуйте, як процес урбанізації впливає на стан навколишнього 

середовища, здоров’я людей, фінансово-економічний стан країн (міст) світу, 

обгрунтувавши актуальність цієї проблеми для України. 

37. Поясніть, яким чином може впливати забезпеченість паливними 

корисними копалинами на розвиток окремої країни, стан її навколишнього 

середовища, добробут та здоров’я людей, обґрунтувавши це на прикладі 

різних країн світу, у тому числі й України. 

38. Поміркуйте, як нераціональний обробіток ґрунту, перевипас худоби 

у посушливих регіонах світу може вплинути на рівень землезабезпеченості 

населення, розвиток господарства країни, добробут населення, екологічну 

рівновагу, навівши приклади різних країн світу, у тому числі України? 

39. Доведіть існування закономірностей у розміщенні головних 

виробників металургії, машинобудування та рівні розвитку країни, добробуту 

й здоров’я людей, екологічного стану навколишнього середовища (на 

прикладі країн Європи, Азії, Америки та України зокрема). 

40. Поміркуйте, як рівень розвитку різних видів транспорту впливає на 

економіку країни (світу), добробут та здоров’я населення, екологічний стан 

довкілля, обґрунтувавши вашу думку на прикладі України. 

41. Висловіть своє ставлення щодо потреби участі України в діяльності 

міжнародної політично-військової організації Північноатлантичного альянсу 

(НАТО) та поясніть, як, на вашу думку, членство України в НАТО вплине на 

політичну,  соціальну,  фінансову,   економічну,  екологічну   ситуацію  в  ній 
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країні і наскільки членство в цій організації є гарантією безпеки країни та її 

громадян?  

42. Доведіть, що вікова структура населення будь-якої країни світу, у 

тому числі й України, залежить не тільки від природного руху населення та 

тривалості життя, а й від історичних подій (насамперед пов’язаних із 

воєнними діями), екологічної ситуації, демографічної політики, міграційних, 

економічних процесів тощо. 

43. Зробіть прогноз, щодо зміни кількості людей, які сповідують світові 

релігії у різних регіонах Землі, у тому числі в Україні, пояснивши, як це 

впливає на політичну ситуацію, міграційні процеси, економічну стабільність, 

здоров’я та добробут населення, екологічний баланс у світі загалом та 

конкретному регіоні.  

44. Сформулюйте своє ставлення до безробіття як соціального явища, 

обґрунтувавши власну думку щодо його впливу на продуктивність праці, 

розвиток соціальної сфери й економіки країни, екологічний стан, міграційні 

процеси, здоров’я людей та ступінь актуальності для країн Африки, Азії, 

Америки, Європи, у тому числі України. 

45. Поясніть, що таке ТНК та яка їх роль у світовій економіці й 

економіці України, формуванні екологічної культури громадян, їхньому 

професійному становленні, зміні обсягів виробництва? 

46. Поясніть значення поняття «економічний поділ праці», 

перелічивши позитивні й негативні наслідки глобалізації для світової 

спільноти та суспільства в цілому, її вплив на розвиток, як світової 

економіки, так й економіки України. 

47. Назвіть відомі вам типи економічних систем світу, пояснивши, до 

якого типу можна віднести Україну та як впливають економічні, ресурсні 

чинники на розміщення підприємств, який досвід економічного розвитку 

країн світу можна би було з користю для своїх громадян запозичити Україні 

та наскільки доцільно це робити? 
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48. Поміркуйте, яким чином ресурсозабезпеченість конкретної країни 

(у тому числі України) може не зменшуватись, а збільшуватись, беручи до 

уваги такі чинники, як забезпеченість корисними копалинами, зміна 

природного та штучного приросту населення, стан навколишнього 

середовища та, як результат,  рівень соціально-економічного розвитку 

країни? 

49. Перелічіть глобальні проблеми людства, окресливши ступінь їх 

актуальності для України та шляхи вирішення екологічної, енергетичної, 

демографічної проблем.  

50. Поясніть, які чинники забезпечують розвиток сільського 

господарства в країнах світу, що є потужними виробниками 

сільськогосподарської продукції, та яке це має значення для розвитку 

економіки, збереження природного середовища, життя та здоров’я населення 

цих країн, поміркувавши, якою мірою це стосується України? 

 

Модуль «Регіони та країни» 

Концепт «Європа» 

1.  Поміркуйте, чому дуже якісні тканини, вироблені у країнах Європи, 

не витримують конкуренції на світовому ринку з аналогічною продукцією 

країн, що розвиваються, та який вплив має ця ситуація на фінансово-

економічний, екологічний стан, трудові ресурси двох груп країн? 

2. Поміркуйте, чи впливає на економіку, екологію та безпеку населення 

імпорт продуктів харчування, які Велика Британія закуповує у країн – 

колишніх своїх колоніях, тоді як у самій країні в сільському господарстві 

зайнято лише 2 % її економічно активного населення? 

3. Укажіть, які економічні, екологічні, соціальні наслідки має висока 

інтенсивність сільськогосподарського виробництва Німеччини та як це 

впливає на здоров’я її сільського населення (висока інтенсивність 

сільськогосподарського  виробництва забезпечується широкою механізацією,  
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електрифікацією, використанням добрив і сучасних засобів боротьби зі 

шкідниками), провівши аналогію з Україною? 

4. Поясніть, як вплинула електрифікація залізничного транспорту Італії 

на екологічний стан навколишнього середовища, безпеку населення цієї 

країни та всієї Європи, визначивши переваги й недоліки цього виду 

транспорту на сучасному етапі розвитку світового господарства.  

5. Поясніть, які перспективи розвитку має паливно-енергетична 

промисловість Франції, якщо пригадати, що ця промисловість працює на 

імпортній нафті та природному газі, крім того, ціна на світовому ринку на цю 

сировину зростає. Обґрунтуйте, як це впливає на ціну енергоносіїв у самій 

країні, на екологію та здоров’я її громадян. 

6. Які економічні, соціальні та екологічні показники країн Східної та 

Західної Європи зумовили суттєві відмінності між ними; запропонуйте 

заходи, які б зробили цю різницю менш відчутною.  

7. Поясніть, як на економіку та екологічний стан Білорусі впливає 

державна форма власності більшості підприємств та яке це має значення для 

населення країни, 74 % якого проживає у містах? 

8. Поясніть, як впливають на нерівномірність розселення населення 

Землі природні чинники, соціально-економічні, екологічні умови життя 

людей, їхня господарська діяльність, відмінності в сучасній демографічній 

ситуації й історичних особливостях заселення (на прикладі 

східноєвропейських країн взагалі та України зокрема)? 

9. Оцініть, як вплине на господарство, здоров’я населення, екологічний 

стан прилеглих регіонів будівництво швидкісної автомагістралі сполученням 

Варшава  Дніпро, запропонувавши вигідніший маршрут прокладання 

магістралі? 

10. Обґрунтуйте, які демографічні, політичні та економічні наслідки 

може мати «міграційна криза» в Європі для світу, самої Європи і України 

зокрема. 
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11. Поясніть, яким чином значні обсяги вирубки цінних порід дерев у 

країнах Скандинавії впливають на екологічний, фінансово-економічний стан 

регіону, здоров’я, матеріальний добробут місцевого населення та чи 

позначається це якоюсь мірою на відповідній ситуації в Україні? 

12. Поясніть, які існують перспективи розвитку альтернативного 

виробництва електроенергії в країнах Європи у зв’язку з підвищенням 

попиту на сучасні енергоносії, указавши на екологічні, соціально-економічні 

наслідки цього виробництва для жителів регіону взагалі та України зокрема? 

13. Обґрунтуйте, чи впливає процес міграції людей на економічний 

рівень розвитку, фінансування заходів міграційної політики урядів, 

пов’язаних із забезпеченням стабільності, гідного стану здоров’я, 

збалансованості екологічного навантаження в країнах Західної Європи та 

якою мірою такі проблеми є актуальними для України? 

14. Поясніть, чи вплине підвищення рівня розвитку підприємств 

машинобудування на стан навколишнього середовища, здоров’я людей, 

зростання рівня добробуту населення країн Західної Європи, порівняно зі 

Східною Європою? 

15. Поясніть, чи покращить ситуацію в країнах Європейського Союзу 

збільшення кількості трудових мігрантів із України та як це позначиться на 

економічному, екологічному, соціальному стані нашої країни? 

16. Як зменшення посівних площ під зернові культури в Польщі може 

позначитись на економіці, екологічному стані та соціальній стабільності в ній 

та в Україні? 

17. Поясніть, як впливає концентрація підприємств хімічної 

промисловості Європи на екологічний стан навколишнього середовища, 

рівень розвитку країн, здоров’я людей та чи може це мати якісь наслідки для 

України? 

18. Поміркуйте, чи вплине збільшення експорту автомобілів із країн 

Європи в  Україну  на  соціально-економічні процеси в ній, чистоту довкілля,  
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здоров’я та якість життя населення двох країн (України та будь-якої країни 

Європи  за власним вибором). 

19. Поясніть, які чинники визначають привабливість території для 

іноземних туристів і чому саме Європа займає провідні позиції в 

міжнародному туризмі та як це впливає на фінансово-економічний стан 

регіону окремих його країн, екологічний стан місцевості, добробут і здоров’я 

населення, обґрунтувавши перспективність розвитку міжнародного туризму 

для України. 

20. Поясніть, які перспективи розвитку альтернативного виробництва 

електроенергії існують в країнах Європи, у зв’язку з підвищенням попиту на 

сучасні енергоносії та які в майбутньому будуть екологічні, соціально-

економічні наслідки цього для промисловості регіону, здоров’я громадян, 

зокрема України? 

21. Охарактеризуйте основні чинники, що впливають на розвиток 

транспорту держав світу, Європейського регіону та України, указавши його 

значення щодо розвитку економіки, впливу на рівень життя та стан здоров’я 

людей, навколишнє середовище. 

22. Поясніть, чи впливає кількість трудових мігрантів Італії на розвиток 

її економіки, рівень безробіття, благоустрою, стан навколишнього 

середовища, добробут і здоров’я населення, обґрунтувавши актуальність 

цього впливу для України. 

23. Доведіть, що фізико- та економіко-географічне положення Великої 

Британії позитивно впливає на розвиток її економіки, зовнішньоекономічну 

діяльність, домінування окультурених ландшафтів, здоров’я, духовний та 

емоційний стан населення. 

24. За масштабами туризму Італія посідає одне з перших місць у світі 

(понад 50 млн іноземних туристів протягом року). Поміркуйте, як туризм 

країни впливає на розвиток економіки, соціальну, екологічну ситуацію, 

здоров’я,  добробут,  міграційну  ситуацію,  духовний  стан населення країни, 
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порівнявши з особливостями туризму в Україні. 

25. Молдова має достатній потенціал для розвитку економіки, проте ця 

країна – одна з найбідніших у Європі. Поміркуйте, як можна вирішити 

проблему низького рівня її фінансового, соціально-економічного розвитку, 

високого рівня безробіття, масового виїзду людей за кордон, зубожіння й 

бідності населення, погіршення стану навколишнього середовища, 

зазначивши основні статті експортно-імпортних взаємовідносин цієї країни з 

Україною. 

26. Укажіть, які економічні, соціальні, екологічні наслідки має 

розташування гирла Дунаю на території України для українців? 

27. Назвіть політичні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні 

наслідки та переваги запровадження безвізового режиму з Україною для 

країн Європи та нашої країни й українців.  

Концепт «Азія» 

1. Поміркуйте, чи може країна, яка не має армії, гарантувати безпеку 

своїм громадянам і чи впливає факт її відсутності на екологічний, 

економічний стан, зокрема пригадавши, що, наприклад, після трагедії в 

Хіросімі й Нагасакі Японія не бере участі в жодних військових блоках та не 

утримує армії.  

2. Укажіть, які економічні, соціальні та екологічні наслідки спричинили 

таку ситуацію, що бідна на корисні копалини Японія стала однією з 

найрозвинутіших країн світу з найбільшим показником тривалості життя, 

зіставивши її з Україною?  

3. Обґрунтуйте економічну, екологічну доцільність можливого 

переселення (експансії) китайців до Індії, В’єтнаму, Японії, Казахстану та те, 

якою мірою уряд Китаю готовий до такого кроку. Охарактеризуйте наслідки 

цього для країн, до яких вони можуть переселитися, у тому числі й України. 

4. Поясніть, чому в Індії, яка посідає четверте місце у світі за 

показником  внутрішнього  валового продукту, є висока частка населення, що  
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перебуває за межею бідності, живе в жахливих екологічних умовах, як можна 

знизити цей відсотоки та наскільки це важливо для України? 

5. Оцініть вплив на економіку, екологічний стан та здоров’я населення 

країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону будівництва сховищ ядерних та 

промислових відходів на територіях острівних держав, пригадавши шляхи 

вирішення аналогічних проблем в Україні. 

6. Укажіть, як розвиток технополісів у Китаї впливає на довкілля, 

здоров’я людей, перерозподіл зайнятих у сферах людської діяльності, 

наповнення бюджету цієї країни, порівняно з Україною. 

7. Поясніть, як стан довкілля і відтворення населення між собою 

взаємопов’язані та як впливають на рівень зайнятості населення й характер 

демографічної політики урядів азіатських країн щодо особливого становища 

жінки в суспільстві, порівняно з Україною? 

8. Дайте економічну оцінку використанню водних ресурсів у країнах 

Південно-Західної Азії під кутом зору впливу на екологічний стан та 

здоров’я людей, запропонувавши напрями ефективного використання водних 

ресурсів. 

9. Поясніть, як впливає ресурсозабезпеченість Китаю на сучасний 

екологічний, фінансовий стан Східної Азії, здоров’я, матеріальний добробут 

її населення та чи позначається це якимось чином на ситуації в Україні? 

10. Поясніть, як ви розумієте висловлювання: «Океан  найбільший 

сусід, найважливіший партнер та союзник Японії, один із творців її історії й 

культури. Океан допоміг відстояти країну за часів монгольської навали, він 

пом’якшує клімат країни, поліпшує здоров’я, дає мільйони тонн 

морепродуктів, з його дна японці видобувають марганцеві конкреції, а з 

океанічної води вилучають уран»? 

11. Перерахуйте економічні, екологічні, соціальні чинники, які 

сприяли стрімкому розвитку країн  «азіатських тигрів», навівши приклади 

відомої  на  світовому  ринку  продукції,  що   ними   експортується,  поясніть  
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доцільність та дієвість перенесення цього прикладу економічного розвитку 

країн Азії на українське підґрунтя. 

12. Поясніть, історичні, фінансово-економічні, соціальні причини 

виникнення «азіатського дива» й екологічні, безпекові наслідки для 

місцевого населення та України зокрема. 

13. Протягом останнього десятиліття Китай збільшує інвестиції в 

країни Західної Європи. Так, у 2010 р. китайська автомобільна корпорація 

«Geely automobile holdings limited» придбала шведського автовиробника 

«Volvo», а в 2011 р. китайська державна корпорація CITIC (China international 

trust and investment corporation) придбала 30 % французької енергетичної 

компанії GDF Suez. Спрогнозуйте подальший сценарій впливу китайської 

економіки на економіку європейських держав, у тому числі України, 

урахувавши всі економічні, соціальні, екологічні ризики. 

14. Нафтовидобувним країнам Перської затоки (окрім Саудівської 

Аравії та Кувейту) не вдалося створити на своїй території потужну 

нафтопереробну промисловість. Основні підприємства цієї галузі 

зосереджені в США, країнах Західної Європи. Спрогнозуйте фінансово-

економічні, соціальні, екологічні наслідки будівництва нафтопереробних 

заводів у нафтовидобувних країнах для світової економіки взагалі та України 

зокрема, з урахуванням того, що сира нафта коштує набагато менше, ніж 

продукти її переробки. 

15. З причин невисокої культури господарювання, обмеженого 

життєвого простору та зростаючої кількості населення невпинно деградує 

навколишнє середовище Азії. Зокрема, інтенсивний видобуток корисних 

копалин, без здійснення природоохоронних заходів, екстенсивне ведення 

сільського господарства, вирубка лісів  усе це призводить до забруднення 

повітря, води, ґрунтів тощо. До того ж часті конфлікти та війни ускладнюють 

екологічну ситуацію. Поясніть, за яких соціально-політичних, фінансово-

економічних  умов  можна  зупинити  цей  негативний  вплив  на навколишнє  
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середовище, запропонувавши заходи з поліпшення стану довкілля в регіоні, з 

огляду на його вплив на інші країни, у тому числі Україну? 

16. Однією з найбільших соціальних проблем Індії є значна частка 

населення, що перебуває на межі (та за межею) бідності, – за офіційними 

даними, понад 20 % людей (переважно в сільській місцевості). Поміркуйте, 

як можна знизити цей відсоток, запропонувавши для реалізації в Індії досвід 

інших країн (у тому числі України) у боротьбі з бідністю, перелічивши 

доцільні фінансово-економічні, соціально-політичні, екологічно-безпекові 

заходи. 

17. Поясніть, як особливості історичного розвитку території, 

природних умов, традицій народу Китаю вплинули на розрив у рівнях 

соціального, економічного, екологічного розвитку між найрозвинутішими 

приморськими провінціями країни і містами центрального підпорядкування, 

з одного боку, та внутрішніми частинами країни, з іншого, запропонувавши 

способи подолання регіональних диспропорцій у розвитку країни. 

18. Обґрунтуйте, чому Азійський регіон має найвищі темпи розвитку 

машинобудування в сучасному світі та як це впливає на його економічний 

розвиток, екологічний стан місцевості, здоров’я населення, пояснивши, що 

доцільно робити з метою запобігання негативним наслідкам такого впливу. 

Якою мірою ця проблема є актуальною для України? 

19. Поміркуйте, як через невисоку культуру господарювання, 

обмежений життєвий простір та зростання кількості населення в Азії 

змінюються навколишнє середовище та екологічна ситуація, запропонувавши 

свої способи поліпшення стану довкілля в регіоні, обгрунтувавши 

доцільність подібних змін в Україні.  

Концепт «Америка» 

1.  Обґрунтуйте економічні, соціальні, екологічні переваги 

північноамериканської економічної інтеграції та оцініть ефективність такого 

варіанта для інших країн світу, у тому числі України. 
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2. Укажіть, до яких економічних, екологічних, соціальних наслідків 

може призвести скорочення фермерських господарств США та як можна 

призупинити цей процес і чи потрібно, з громадянського погляду, втручатись 

у нього? 

3. Визначте, чи існує зв’язок між економічним потенціалом Канади та 

характеристикою її як однієї з країн із найкращим у світі місцем для 

проживання, у тому числі за екологічними умовами, та яким чином вона 

змогла випередити за «індексом людського розвитку» (HDI) США, Японію, 

країни Європи, указавши частку української діаспори в народонаселенні цієї 

країни? 

4. Поясніть, чому стрімка урбанізація в країнах Латинської Америки 

спричиняє економічні, екологічні проблеми та як можна подолати ці 

негативні наслідки, зазначивши, наскільки ця проблема є актуальною для 

України. 

5. Поясніть, чому для покращання рівня життя населення Латинської 

Америки необхідно вирішувати одночасно проблеми економічного, 

екологічного, соціального плану, обґрунтувавши, досвід яких країн варто для 

цього запозичити їх урядам? 

6. Запропонуйте варіанти вирішення проблеми наявності фавел у 

бразильських передмістях, обґрунтувавши свою громадянську позицію та 

оцінивши вплив запропонованих заходів на здоров’я їхніх жителів, 

господарство та екологічний стан міст, біля яких вони розташовуються. 

7. Поясніть, як впливає стрімкий розвиток науково-технічного прогресу 

на добробут, економічний розвиток країн Північної та Південної Америки, 

здоров’я людей, екологічний стан навколишнього середовища на прикладі 

США, Бразилії, провівши аналогію з Україною? 

8. Проаналізуйте, які негативні наслідки для екології, здоров’я 

місцевих жителів, природного середовища регіону та світу має 

функціонування  великих  металургійних  комплексів,  комбінатів  у  країнах  
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Північної Америки, навівши приклади переваг використання вторинної 

сировини у виробництві металів. 

9. Порівняйте частку енергії, виробленої атомними електростанціями у 

структурі електроенергетики Канади та України, надавши оцінку економічної 

доцільності їх функціонування, впливу на навколишнє середовище, екологію, 

здоров’я людей. 

10. Порівняйте, як впливає на екологічний стан, здоров’я населення 

модернізація підприємств чорної металургії США та України? 

11. Вологі екваторіальні ліси Амазонії дають близько 50 % деревини. 

Аргументуйте думку, як вплине на економічну, соціальну, екологічну 

ситуацію у світі та Україні збільшення (зменшення) використання деревини з 

цього регіону? 

12. Характерною проблемою Північної Америки є забруднення водних 

об’єктів. Поміркуйте: якби ви були підприємцем, чи взяли б участь у проекті 

з очищення водних об’єктів США, на узбережжях яких мешкає левова частка 

місцевого населення, проаналізувавши фінансово-економічні, соціальні, 

екологічні ризики та можливі переваги. 

13. Як правило, трубопровідний транспорт  підземний. Проте у 

Трансаляскінському нафтопроводі труби прокладені по поверхні землі та на 

спеціальних опорах. Поясніть, порівняно з Україною, чому під час 

спорудження цього нафтопроводу було прийнято саме таке конструкційне 

рішення та як воно вплинуло на безпеку населення регіону, наскільки воно 

фінансово обґрунтоване, екологічно та економічно вигідне для цього регіону 

та України? 

14. Латинська Америка має два транспортні коридори  

Панамериканське шосе та Трансамазонську магістраль. Поясніть, як 

вплинули ці коридори на економічний розвиток, зайнятість населення, 

екологічну безпеку країн, через які вони прокладені, запропонувавши 

оптимізаційні заходи дбайливого господарювання. 
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15. Обґрунтуйте, чи слід інвестувати кошти в економіку країн 

монокультури (так звані бананові республіки) Латинської Америки, 

прорахувавши фінансово-економічні, екологічні, соціально-демографічні 

переваги та ризики? 

16. Наведіть приклад економічного, екологічного лідерства країн 

Північної та Південної Америки на світовому ринку, пояснивши його 

соціальні наслідки на світовому, регіональному рівнях та для України 

зокрема. 

17. Назвіть економічні, екологічні, соціальні наслідки створення 

мегаполісів Америки для регіону, світу та визначте, наскільки ці проблеми є 

актуальними для України. 

18. Поясніть, про яку країну йдеться: «у цій країні португальською 

мовою розмовляють у 14 разів більше людей, аніж у самій Португалії»; 

опишіть її сучасний економічний, екологічний стан та добробут місцевого 

населення, пояснивши, що приваблює українських туристів у цій країні. 

19. Поміркуйте, чи мають США політичний, фінансовий, соціальний, 

економічний вплив на інші країни світу, у тому числі Україну, та як можна 

змінити цей вплив у всіх сферах діяльності країн, включно також із 

питаннями екології, миру і безпеки, здоров’язбереження, використання 

природних ресурсів, фінансування тощо? 

20. Поміркуйте, як впливає скорочення площ екваторіальних лісів 

Південної Америки внаслідок господарської діяльності на екологічну 

ситуацію, здоров’я людей, економічний розвиток країн Південної Америки, 

світу та України зокрема. 

Концепт «Африка» 

1.  Дайте оцінку використання водних ресурсів в країнах Африки, 

порівняно з Україною, під кутом зору впливу на розміщення підприємств, 

екологічний стан, здоров’я людей, запропонувавши шляхи раціонального 

використання та охорони водних ресурсів у країнах Африки та в Україні. 
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2. Поясніть, чому для вирішення економічних, екологічних, соціальних 

проблем африканських країн, як і України, необхідна міжнародна                  

співпраця. 

3. Розкрийте економічні, соціальні, екологічні наслідки демографічного 

вибуху в країнах Африки та його вплив на інтенсивність міграційних потоків 

у світі, Європі, Україні. 

4. Поясніть перспективи розвитку атомної енергетики в країнах 

Африки та її вплив на економічну, соціальну, екологічну ситуацію в регіоні й 

опосередкованість такого впливу на українців. 

5. Відомо, що в окремих країнах тропічної Африки частка молоді серед 

місцевого населення становить 40–50 %. Поясніть, порівнюючи з Україною, 

які соціально-економічні, фінансово-господарські, екологічні, демографічні 

чинники зумовлюють таку особливість вікового складу населення. 

6. Назвіть причини перенесення кількох столиць країн Африки (Нігерії, 

Танзанії, Кот-д’Івуару тощо) з одного місця на інше, пояснивши, якими 

позитивними та негативними наслідками (з фінансово-економічного, 

соціально-політичного, екологічного, демографічного, здоров’язбережного 

поглядів) цей процес супроводжувався, навівши приклади та зіставивши із 

ситуацією в Україні.  

7. Господарство країн Африки здавна розвивалося в приморській та 

припортовій зонах. Обґрунтуйте переваги та недоліки такого розташування 

промислових підприємств, порівнявши з Україною під кутом зору 

економічного розвитку країн, екологічної безпеки та здоров’я людей. 

8. Поясніть, чому тваринництво в африканських країнах має 

екстенсивний характер і чи можна змінити такий стан справ у перспективі, 

обґрунтувавши до яких екологічних проблем призводить екстенсивне 

тваринництво в Африці та як це позначається (з фінансового, соціального, 

екологічного погляду) на розвитку сільського господарства регіону взагалі. 

Пригадайте, чи притаманна така ситуація Україні. 
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9. Поясніть, чому більшості країн Африки не вдається вирішити 

продовольчу проблему та як ця проблема впливає на здоров’я населення, 

його вікову структуру й тривалість життя, порівнявши показники із 

середніми по Україні. Запропонуйте шляхи (фінансово-економічні, 

соціально-політичні, еколого-природоохоронні та ін.) розв’язання цієї 

проблеми. 

10. Поміркуйте, як низький рівень розвитку галузі охорони здоров’я 

та освіти впливає на соціальний, економічний, екологічний стан розвитку 

країн Африканського континенту, добробут і здоров’я місцевого населення. 

Запропонуйте ефективні заходи, які можна було б запозичити з України, що 

сприяли би поліпшенню ситуації в країнах Африки. 

Концепт «Австралія та Океанія» 

1.  Укажіть, які екологічні, економічні, соціальні проблеми вдалось 

вирішити, побудувавши й ввівши в дію у 2017 р. в Австралії одну з 

найпотужніших у світі енергоакумулючих станцій та наскільки це можливо в 

Україні? 

2. Порівняйте вплив демографічної політики на кількість населення, 

стан навколишнього середовища (екологічної ситуації) Австралії та України, 

обґрунтувавши її вплив на економічний розвиток, здоров’я, добробут 

населення цих країн. 

3. Висловіть власну думку щодо ролі і місця альтернативних джерел 

електроенергії Австралії, порівняно з Україною, в економіці, екології цих 

країн та вплив на здоров’я й добробут їх народонаселення. 

4. Дайте оцінку станові розвитку хімічної промисловості Австралії та 

перспектив, шляхів оновлення щодо зменшення шкідливих викидів, 

негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей, 

пояснивши, чи існують такі проблеми в Україні. 

5. Поясніть, як впливає поширення спеціалізованих птахоферм у 

приміських  зонах  на   забезпеченість   продуктами   харчування   тваринного  
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походження, розвиток «зеленого туризму», зайнятість, добробут населення 

Австралії, у порівнянні з Україною? 

6. Порівняйте структуру зовнішньої торгівлі Австралії та Канади, 

обґрунтувавши (з економічного, соціального, екологічного поглядів) 

переваги й недоліки цього виду економічних зв’язків, а також шляхів 

удосконалення зовнішньоекономічних відносин цих країн між собою та з 

Україною. 

7. Поміркуйте, з якою метою в Австралії була споруджена найдовша в 

світі дротяна огорожа завдовжки 5,5 км, довівши або спростувавши 

фінансово-економічну, соціальну, екологічну доцільність цього проекту. 

Пригадайте, що ви знаєте про спорудження різнофункціональних стін на 

територіях інших країн світу, у тому числі України. 

8. Поясніть, чому японські та південнокорейські компанії віддають 

перевагу вугіллю, що імпортується з Австралії, хоча Китай, який є 

найбільшим виробником у світі, розташований набагато ближче. Чи є такі 

зв’язки економічно обґрунтованими, соціально значимими, екологічно 

безпечними та перспективними для Азіатського регіону взагалі та України 

зокрема? 

9. Чимало країн Океанії мають значні рекреаційні ресурси. Поміркуйте, 

чому цей регіон відвідує незначна кількість туристів, запропонувавши 

власний проект його соціально-економічного розвитку, з урахуванням 

екологічної, здоров’язбережної, безпекової ситуації для населення. 

10. Доведіть, наскільки вигідно вкладати інвестиції в економіку країн 

Океанії, зокрема країнам Європи та України, пояснивши взаємозв’язок 

спеціалізації країн Океанії з раціональним природокористуванням, 

підвищенням рівня життя населення, зростаючою соціальною привабливістю 

регіону. 

11. Аргументуйте, чи є характерним для країн Океанії та Австралії 

поняття  «сталий  розвиток»;  поясніть,  що  означає  це  поняття  та  які  його  
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економічні, соціальні, екологічні показники, довівши типовість цього 

поняття й стуації (чи, навпаки, атиповість) для України. 

 

Блок 4. Фінансова грамотність 

1.  Поясніть, яким чином приватний сектор економіки, визначаючи за 

мету соціальну спрямованість бізнесу, може розв’язувати екологічні 

проблеми, пов’язані з використанням ґрунтів людиною та їх впливом на 

здоров’я нації. 

2. Укажіть, як виробництво сільськогосподарської продукції (без 

генетично модифікованих організмів) впливає на здоров’я людини та 

навколишнє середовище і чи потрібно збільшувати кількість такої продукції 

в Україні, запропонувавши напрями фермерської діяльності, в яких, із 

вашого громадянського погляду, це найдоцільніше робити. 

3. Обґрунтуйте, хто принесе більше прибутку в сукупний внутрішній 

валовий продукт України  ткаля, яка плете нитки на веретені й не завдає 

шкоди здоров’ю, навколишньому середовищу, чи ткаля, котра працює на 

ткацькому верстаті; працівник, який виготовляє цей верстат; представники 

хімічної промисловості, котрі створюють синтетичні волокна  лавсан, 

капрон, поліестер? 

4. Поясніть, чому країни Організації виробників та експортерів нафти, 

маючи високі показники валового внутрішнього продукту на одну особу, 

високий рівень добробуту, індустріалізації, значні показники експорту-

імпорту у світовій економіці, справляють незначний вплив на світову 

економіку, політику та екологію? 

5. Назвіть, якими товарами, виготовленими країнами «Великої сімки», 

користується ваша родина. Чи не вважаєте ви, що сім’я витрачає значно 

більше коштів із родинного бюджету на ці товари, ніж витратила би на 

аналогічні товари державного товаровиробника й чи впливає цей вибір на 

стан здоров’я членів родини та її бюджет? 
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6. Поясніть, чи покращується фінансово-економічне, соціально-

безпекове, екологічно-природоохоронне становище жителів тих малих країн, 

що стають офшорними зонами для великих країн та які небезпеки за цим 

криються й чому міжнародні організації не запроваджують санкції до таких 

країн? Поміркуйте, чи є ця проблема актуальною для України. 

7. Обчисливши рівень безробіття у певній державі (кількість трудових 

ресурсів становить 18 млн. осіб, кількість офіційно зареєстрованих 

безробітних  5,5 млн. осіб), укажіть, які наслідки для рівня розвитку 

держави має цей процес і чи може він вплинути на стан здоров’я людей. Які 

заходи (соціально-економічні, фінансово-екологічні) для розв’язання 

проблеми безробіття в такій країні ви запропонували би та які з цих заходів 

були б актуальними для реалізації в Україні з метою уникнення подібних 

проблем на державному рівні?  

8. Поміркуйте, обгрунтувавши свою точку зору, чим ви, як споживач і 

громадянин, послуговуєтесь під час купівлі риби на ринку товарів: її 

корисними властивостями як продукту харчування, ціновою політикою, 

екологічною безпечністю місця вилову, належністю до списку 

червонокнижних риб України? 

9. Поясніть, як збільшення інвестицій, що є показником оцінки 

депресивності територій, може активізувати господарську діяльність у 

регіоні, підвищити рівень зайнятості населення та його доходи, припинивши 

занепад соціальної сфери та розширивши систему заходів із охорони 

навколишнього середовища (на прикладі України). 

10. Поміркуйте, як підприємець і продавець деревини на ринку товарів 

України, чим ви передусім керувалися б: її екологічністю, збалансованістю 

ціни  якості, відновністю на теренах держави, місцем походження чи 

особистою вигодою та користю? 

11. Порівняйте частку первинного сектору економіки у структурі 

внутрішнього  валового  продукту  України та  економічно  розвинутих  країн  
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світу, пояснивши вплив цього факту на екологічний стан регіонів, здоров’я 

населення. 

12. На гектарі широколистяного лісу в Україні, за умов біологічної 

рівноваги, мешкає близько 200–300 кг гусениць. Припустимо, що людина 

вирішила провести експеримент і знищила всю гусінь. Спрогнозуйте 

розвиток подій у цьому біогеоценозі, обґрунтувавши до яких економічних, 

екологічних наслідків призведе такий експеримент. 

13. Пірнальник за перлинами, добуваючи перлини, отримує за це 

кошти. Поміркуйте, де йому краще оселитися (на березі річки у промисловій 

зоні Франції, біля рисових полів Китаю, на узбережжі Червоного моря, на 

озері Синевір), з урахуванням економічних, екологічних, соціальних ризиків, 

щоб його прибуток був найбільшим, і до якого віку він зможе цим займатися 

без шкоди здоров’ю, з огляду на всі труднощі професії. 

14. Українські вчені з метою задоволення потреб споживачів 

внутрішнього та зовнішнього ринків розробили зонди для дослідження вен 

людини. Поміркуйте, зонди з якою спрямованістю (від основи вен до їхнього  

розгалуження чи у зворотному напрямі) матимуть більше практичне 

значення та для людей яких професій, зважаючи на всі фінансово-економічні 

ризики, указавши з якого екологічно-безпечного матеріалу їх можна 

виготовляти. 

15. Обґрунтуйте думку, чи існує зв’язок між невисокими показниками 

внутрішнього валового продукту на одну особу в країні зі значною кількістю 

населення та економічною політикою держави, конфліктами в субрегіоні, 

станом навколишнього середовища, узявши за приклад сучасну ситуацію в 

Україні.  

16. Поясніть, як державне та приватне виробництво впливає на валовий 

внутрішній продукт та рівень економічного розвитку країни, екологічну 

безпеку навколишнього середовища, здоров’я та добробут населення, 

наприклад України. 



543 
 

 

Закінчення додатку Д 

17. Поясніть, що таке КВЕД та яке його значення для економіки 

України, її громадян, пригадавши коли його запроваджено і з якою метою та 

як це співвідноситься з визначенням екологічної доцільності й поняттям 

здоров’язбереження? 

18. Поясніть, як екологічні чинники щодо розміщення виробництва 

можуть вплинути на здоров’я та безпеку громадян, наприклад України, у 

зв’язку з нехтуванням ними заради фінансової вигоди під час будівництва 

промислових підприємств? 

19. Поясніть, яку роль у національній економіці, формуванні світового 

господарства та щодо стану навколишнього середовища відіграє транспорт та 

як впливають міжнародні транспортні відносини на цінову політику щодо 

імпортних товарів, а отже,  на споживчий кошик пересічного українця? 

20. Аргументуйте, чим відрізняються між собою криві попиту та 

пропозиції на вітчизняні та зарубіжні дитячі розвивальні ігри, пригадавши, 

якими українськими розвивальними іграми ви користувались (чи зараз 

послуговуєтесь) та з чим був пов’язаний ваш вибір: із ціною, якістю, 

функціональністю, екологічністю, безпечністю, привабливістю, 

розрекламованістю, громадянською позицією? 
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Додаток Ж 

Анкета для заступників директорів закладів загальної середньої освіти              

з визначення створених умов для реалізації процесу навчання географії 

на профільному рівні 
 

1. Чи проводяться у вашому закладі освіти дослідження стану НМЗ 

навчальних предметів та тих, які вивчаються на профільному рівні? 

а) так, проводяться систематично; 

б) ні; 

в) проводяться за окремим напрямом (за яким саме?) 

2. Які перешкоди постають у вашій роботі щодо НМЗ із географії 

взагалі та на профільному рівні зокрема? 

а) відсутність фінансування; 

б) недостатність фінансування; 

в) безініціативність учителів; 

г) незацікавленість адміністрації закладу; 

д) інші (які саме?).  

3. Які заходи (за останні два роки) вжито в закладі освіти для 

поліпшення стану НМЗ предметів природничого циклу, зокрема географії? 

а) оновлення дидактичного забезпечення відповідно до нових 

нормативних вимог; 

б) оснащення кабінетів природничо-математичних предметів сучасним 

навчальним обладнанням із географії; 

в) поповнення фонду шкільної бібліотеки новою навчально-

методичною, науково-популярною, довідковою літературою з географії; 

г) забезпечення закладу освіти підручниками профільного рівня; 

д) інші (які саме?). 

4. Що, на вашу думку, найбільшою мірою впливає на організацію 

процесу навчання географії на профільному рівні? 

а) умотивованість учнів; 

б) рівень НМЗ; 
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в) підготовленість учителів до реалізації процесу навчання на 

профільному рівні; 

г) наявність НМКт та НМКс; 

д) мобільність учителів; 

е) сітка годин на вивчення предметів у навчальних планах, програмах; 

є) інше (що саме?)  

5. Чи створено у закладі освіти фонд ЕЗНП, ППЗ з географії? 

а) так; 

б) ні; 

в) планується створення; 

г) немає необхідності у створенні подібного фонду. 

6. Назвіть актуальні проблеми в роботі шкільної бібліотеки: 

а) несистематичне оновлення фонду навчально-методичною, науково-

популярною та довідковою літературою з географії; 

б) недостатнє поповнення фондів необхідною сучасною літературою за 

вибором учителів географії; 

в) несвоєчасне забезпечення учнів підручниками з географії до початку 

навчального року; 

г) незабезпеченість паралелі класів підручниками одного автора; 

д) інше (що саме?)  

7. Чи приділяється вами увага вивченню професійних потреб учителів 

географії за напрямом профільного навчання з метою підвищення рівня 

їхньої фахової майстерності? 

а) так; 

б) ні; 

в) інколи. 

8. Які пропедевтичні дії вчинено в закладі з метою поетапного 

впровадження ідей НУШ у практику навчання географії учнів старших класів 

на профільному рівні? 
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Анкета для вчителів географії закладів загальної середньої освіти щодо 

визначення готовності навчати географії на профільному рівні 
 

1. Яку кваліфікаційну категорію ви маєте? 

а) спеціаліст; 

б) другу; 

в) першу;  

г) вищу. 

2. Укажіть ваш педагогічний стаж: 

а) до 5 років; 

б) від 5 до 10 років;  

в) від 10 до 20 років; 

г) понад 20 років. 

3. Чи працюєте ви у класах профільного рівня навчання географії? 

а) так; 

б) ні (якщо ні, уточніть, чи бажали би працювати). 

4. Яким НМЗ ви будете користуватися під час навчання учнів географії 

на профільному рівні? 

5. Чи існує в закладі навчальний кабінет для проведення занять із 

географії? 

а) так, спеціалізований; 

б) так, комбінований зі споріднених предметів; 

в) так, комбінований із різних шкільних предметів; 

г) ні. 

6. Чи відповідає цей кабінет вимогам Положення про навчальні 

кабінети з природничо-математичних предметів? 

а) так; 

б) частково; 

в) ні. 

7. Що  нового  придбав  заклад  освіти  (за  останні  два  роки)  для 
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покращання  НМЗ процесу навчання географії? 

8. Чи почали ви моделювати процес навчання географії учнів старших 

класів із одночасним використанням чотирьох змістових ліній НУШ в одній 

темі (завданні, уроці тощо) на компетентнісно орієнтованій основі? 

а) так; 

б) частково; 

в) ні. 

9. Зазначте відомі вам чинні навчальні програми та підручники з 

географії профільного рівня. 

10. Чи є у вас можливість самостійно обирати підручник, за яким ви 

будете навчати учнів географії? 

а) так; 

б) ні; 

в) інколи. 

11. Чи використовуєте в роботі ЕЗНП, ППЗ, ГІСи, Е-збірники? 

а) так (якщо використовуєте, то назвіть які саме); 

б) інколи; 

в) ні. 

12. Яким чином у переважній більшості випадків поповнюється НМЗ 

змісту навчання географії у закладі освіти? 

а) за бюджетні кошти; 

б) за власний рахунок; 

в) за рахунок спонсорської допомоги; 

г) інше (як саме?). 

13. Які знання щодо навчання географії на профільному рівні ви:                

 а) здобули самостійно;                                       

б) маєте потребу в отриманні?  

14. До розроблення якої складової НМЗ процесу навчання географії 

учнів 10–11-х класів  на профільному рівні ви здатні долучитися особисто? 
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Анкета для учнів 10–11-х класів закладів загальної середньої освіти 

щодо визначення рівня готовності вивчати географію                                         

на профільному рівні 
 

1. Укажіть рівень, на якому ви вивчаєте географію: 

а) стандарт; 

б) академічний; 

в) профільний; 

г) не можу відповісти. 

2. Чи зацікавлені ви вивченням географії на профільному рівні? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково (поясніть чому). 

3. Якщо відповідь «ні», то вкажіть причину: 

а) не цікаво; 

б) важко; 

в) не зрозуміло; 

г) інше. 

4. Де відбуваються уроки географії у закладі освіти? 

а) у класній кімнаті;  

б) у різних кабінетах; 

в) у спеціалізованому кабінеті (природничих дисциплін); 

г) інше. 

5. Чим для здобуття інформації на уроках географії ви послуговуєтеся 

найчастіше? 

а) підручником; 

б) схематичним зображенням; 

в) тематичними картами атласів; 

г) роздатковими матеріалами (колекціями корисних копалин, текстами 

документів, уривками художніх творів, статистичними даними тощо); 
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д) додатковою літературою з предмета (якою саме?); 

е) інтернет-ресурсами (спеціалізовані сайти, віртуальні карти, інтернет-

посібники (комплекси), ГІСи); 

є) важко відповісти. 

6. Чим ви користуєтесь у підготовці домашнього завдання з географії? 

а) лише підручником; 

б) підручником та навчальними посібниками (якими саме?); 

в) інтернет-ресурсами; 

г) свій варіант. 

7. За підручником якого автора відбувається навчання географії? 

8. Чи містить підручник достатню для розуміння вами географії 

кількість матеріалів змістового, довідникового, практичного спрямування?  

а) так; 

б) ні; 

в) частково (якими матеріалами варто його доповнити?). 

9. Оберіть критерії, яким має відповідати «сучасний підручник»: 

а) цікаво викладений навчальний матеріал; 

б) багато ілюстрацій; 

в) до кожної теми дібрано багато фактів; 

г) значна кількість узагальнень; 

д) навчальний матеріал має практичне спрямування; 

е) творчі вправи доповнюють зміст параграфів; 

є) багато географічних карт; 

ж) свій варіант. 

10. Чи забезпечує заклад освіти учнів підручниками з географії? 

а) так; 

б) ні.  

11. Якщо на попереднє запитання ви дали відповідь «ні», то вкажіть 

причину: 
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а) затримка у доставці до школи підручників до початку навчального 

року; 

б) відсутність у школі підручників та посібників; 

в) відсутність підручників для профільного навчання; 

г) учитель рекомендував інші підручники; 

д) кількість підручників замала та не вистачає  кожному; 

е) підручник купили батьки. 

12. Яке НМЗ із географії, якого наразі немає, ви хотіли би мати: 

а) для навчання на уроці (перелічте); 

б) для навчання в позаурочний час (перелічте); 

в) для навчання самостійно вдома (перелічте); 

г) інше (укажіть). 

13. Якої тематики спецкурси з географії профільного рівня навчання 

хотіли би ви відвідувати? 

14. Чи використовують учителі географії на уроці, або як домашні 

завдання,  запитання компетентнісного, логістичного спрямування, де 

проблема розглядається під кутом зору чотирьох змістових ліній: 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 

15.Чи обізнані ви зі змістом поняття «логістика»? 

16. Перелічіть цікаві для вас навчальні поняття (теми), яким, на вашу 

думку, на уроках географії приділяється замало уваги та на вивчення яких 

варто було би виділити більше часу. 

17. Чи проводять у вашому закладі заходи інтегрованого спрямування? 

18. Наскільки часто на уроках із інших навчальних предметів учителі 

використовують інформацію географічного змісту? 

а) доволі часто; 

б) епізодично; 
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в) дуже рідко; 

г) зовсім не використовують. 

19. Оберіть із запропонованого переліку те, що вам найкраще вдається 

робити під час навчання географії, доповнивши, якщо цей перелік здається 

неповним: 

а) умієте організувати своє робоче місце та час; 

б) умієте працювати самостійно; 

в) умієте працювати за допомогою комп’ютера; 

г) умієте складати план; 

д) умієте писати та складати конспект; 

е) умієте писати повідомлення, тези, доповіді, реферати, відповідно до 

вимог або без них; 

ж) умієте виконувати творчі завдання; 

з) умієте виконувати інтегровані завдання; 

и) умієте працювати з географічними картами; 

к) умієте констрювати, моделювати ( у т.ч. засобами ГІС, логістики); 

л) умієте виконувати тестові вправи (у т.ч. Е-збірників, рівня ЗНО); 

м) умієте навести приклади, зокрема практичного спрямування; 

н) умієте самоконтролювати та самооцінювати; 

п) власне доповнення. 

20. Чи задоволені ви рівнем власної підготовки до вивчення географії 

на профільному рівні? 

а) цілком задоволений(а) підготовкою; 

б) швидше задоволений(а), аніж навпаки; 

в) не переймаюся з цього приводу; 

г) швидше незадоволений(а), аніж навпаки; 

д) зовсім незадоволений(а). 

21. Яку би допомогу від учителя ви хотіли би мати, щоби бути більше 

підготовленими до вивчення географії на профільному рівні? 
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№ 
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Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

Форма 

участі 

1 2 3 4 5 6 

1 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

Менеджмент за 

умов трансформа-

ційних інновацій: 

виклики, реформи, 

досягнення 

м. Суми 
1012.05. 

2007  
Тези 

2 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Географічна освіта і 

наука в Україні 
м. Київ 

2629.03. 

2008  

Тези,  

виступ 

3 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Вища освіта 

України у контексті 

інтеграції до 

європейського 

освітнього простору 

м. Київ 
2729.11. 

2008 

Стаття,  

виступ 

4 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

Інноваційний роз-

виток суспільства за 

умов кроскультур-

них взаємодій 

м. Суми 
2629.04. 

2010  
Виступ 

5 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

Проблеми вихован-

ня патріотизму 

підростаючої 

особистості в 

умовах глобалізації 

м. Черкаси 16.05.2011 Виступ 

6 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Інновації як чинник 

суспільного 

розвитку: теорія та 

практика 

м. Суми 
1920.05. 

2011 
Стаття 

7 
Міжнародні 

науково-

практичні 

конференції 

Обдаровані діти – 

інтелектуальний 

потенціал держави 

м. Алушта  
2125.09. 

2011 Стаття, 

виступ з 

доповіддю, 

презентація 

8 

пгт. Гаспра  

2529.09. 

2012 

9 
2630.09. 

2013  

10 
Міжнародні 

педагогічні 

конгреси 

Інновації в освіті: 

виклики сучасності 

пгт. Курпати  
2628.09. 

2012  
Участь 

11 пгт. Гаспра  
0204.10. 

2013  

Стаття, 

доповідь, 

презентація 
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12 

Міжнародний 

фестиваль 

педагогічних 

інновацій 

Інновації у неперер-

вному розвитку 

професійної ком-

петентності педаго-

гічного працівника 

м. Черкаси 
1819.09. 

2014 

Стаття,  

участь 

13 

Міжнародна 

науково-

практична  

веб-конференція 

Теорія і практика 

підвищення кваліфі-

кації педагогічних 

працівників 

м. Полтава 31.10.2014 Виступ 

14 
Міжнародний 

проект 

Освіта XXI ст.: 

зміни в контексті 

розвитку інформа-

ційного суспільства 

м. Суми 20152016 Участь 

15 

Міжнародний 

(україно-

естонський) 

проект  

«Міксіке в Україні». 

Прангліміне-2018  
м. Львів 20162019 Координація 

16 
Міжнародні 

семінари-

наради 

Розвиток регіональ-

ного та міжнародно-

го співробітництва 

за допомогою он-

лайн інструментів 

м. Яремче 
2326.08. 

2016 
Виступ 

17 
м. Суми –       

м. Тарту 
17.10.2016 Виступ 

18 

Міжнародний 

форум  

Інноватика в 

сучасній освіті 
м. Київ 

2527.10. 

2016 

Виступ 

Міжнародна 

виставка 
World Edu Участь 

19 

Міжнародний 

(українсько-че-

ський) семінар 

за участю Асо-

ціації з міжнаро-

дних питань  

Усна історія як 

метод і джерело 
м. Суми 21.04.2017 Виступ 

20 

Міжнародний 

форум 

Інноватика в 

сучасній освіті 
м. Київ 26.10.2017 

Виступ 

Міжнародна 

виставка 

Освіта за кордоном 

«World Edu» 
Участь 

21 
Міжнародний 

семінар 

Global values in the 

new program. 

National geographic 

learning 

м. Суми 20.12.2017 Виступ 

22 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Географія в Київсько-

му національному 

університеті ім.Тараса 

Шевченка: 85 років – 

досягнення та перспе-

ктиви (GTSNU) 

м. Київ 
3031.03. 

2018 

Доповідь, 

виступ,     

тези 
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23 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Людина віртуальна: 

нові горизонти 
м. Рубіжне 

3031.03. 

2018 

Модерація 

(голова) ро-

боти секції 

№ 2, допо-

відь, висту-

пи, тези 

24 
Міжнародна 

конференція 

Scientific and profes-

sional conference 

pedagogy and 

pspcholody in an era 

of increasing flom of 

information – 2018  

Ibelo in 

Budapest 
29.04.2018 

Стаття, 

участь 

25 

Міжнароднай 

навукова-

практычнай 

канферэнцыі  

Праблемы сучаснага 

падручніка  

г. Мінск, 

Рэспубліка 

Беларусь 

1819.05. 

2018 

Стаття, 

тези, виступ 

26 

Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція 

Обдаровані діти   

інтелектуальний 

потенціал держави 

м.Чорноморськ 
Одеської 

області 

0208.07. 

2018 

Стаття, 

виступ 

27 

Міжнародна 

виставка 

Інноватика в 

сучасній освіті 
м. Київ 

2325.10. 

2018 

Виступи 

Міжнародна 

виставка 

Освіта за кордоном 

«World Edu» 
Участь 

28 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Лабіринти 

реальності 
м. Рубіжне 

3031.10. 

2018 

Доповіді 

(пленарне 

засідання), 

секції, стаття 

29 

Всеукраїнський 

семінар-нарада 

(із міжнарод-

ною участю) 

Перспективи 

розвитку 

регіонального та 

міжнародного спів-

робітництва. 

Україно-естонський 

освітній проект 

«Міксіке в Україні» 

с. Славське 

Львівської 

області 

0709.09. 

2017 

Виступ, 

доповідь, 

презентація 

30 

Всеукраїнська 

координаційна 

рада (із міжна-

родною участю) 

08.09.2017 Виступ 

31 
Всеукраїнські 

з’їзди 

Українського 

географічного 

товариства 

Географічна освіта і 

наука в Україні: 

географія в 

інформаційному 

суспільстві 
 

м. Київ  

2629.03. 

2008 

Стаття, 

участь 

32 
Україна: географія 

цілей, можливостей 
 

2427.04. 

2013 

Стаття 

Виступ 

33 

Українська 

географія: сучасні 

виклики 
 

м. Вінниця 
1721.05. 

2016 

Стаття, 

виступ 
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34 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

семінар 

Робота методичних 

служб з підвищення 

кваліфікації 

вчителів  

м. Суми 
0304.12. 

2008  

Організація, 

доповідь, 

презентація 

35 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

семінар 

Особливості органі-

зації діяльності 

науково-методич-

них установ відпо-

відно до сучасного 

законодавства 

м. Київ 
2022.10. 

2009 
Участь 

36 

Всеукраїнський 

педагогічний 

консиліум 

Сучасні підходи до 

професійної діяль-

ності педагогічних 

працівників та 

їхньої атестації 

м. Черкаси 
1819.10. 

2010 

Виступ 

 

37 

Всеукраїнський 

установчий се-

мінар (україно-

швейцарський 

проект) «Спри-

яння розвитку 

освіти для демо-

кратії в Україні» 

Освіта для 

демократичного 

громадянства в 

Україні 

м. Київ 
1617.11. 

2010 

Виступ 

 

38 

Всеукраїнський 

семінар за 

сприяння 

фонду Friedrich 

Ebert Stiftung 

Емоційний інтелект 

і сучасна школа 

 

м. Миргород 

 

2730.11. 

2010 

Участь 

 у тренінгах 

39 

Всеукраїнська 

відео- 

конференція 

Модернізація освіти 

для сталого 

розвитку 

м. Рівне –  

м. Суми 
02.12.2010 Участь 

40 

Всеукраїнські 

науково-прак-

тичні семінари 

членів творчої 

групи з реаліза-

ції Всеукраїн-

ського науко-

во-пошукового 

проекту  

Критеріальний 

підхід до оцінки 

діяльності      

районних 

методичних 

кабінетів як 

науково-

методичних  

установ 

м. Ірпінь 
1415.12. 

2010 
Участь 

м. Ялта 
2426.05. 

2011 

Доповідь, 

презентація 

м. Київ 
2010, 

20162018 
Участь 

м. Ромни  
1719.10. 

2012 

Організація, 

доповідь, 

презентація 

41 

Всеукраїнська 

науково-прак-

тична конфе-

ренція (з міжна-

родною участю) 

Краєзнавство: 

науково-

методологічний та 

практичний аспекти 

м. Суми 
1516.06. 

2011 
Стаття 
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42 

Всеукраїнський 

ярмарок 

Педагогічні 

інновації у системі 

післядипломної 

педагогічної освіти  м. Київ 14.12.2012 

Виступ, 

презентація 

Всеукраїнський 

методичний 

турнір 

Моє покликання – 

методист  

Організація 

проведення, 

виступ 

43 
Всеукраїнська 

конференція 

Всеукраїнська шко-

ла новаторства як 

форма підвищення 

фахової 

майстерності 

м. Київ 
 

13.12.2012 Участь 

44 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Формування духов-

но-моральних цін-

ностей особистості 

в умовах реалізації 

нової моделі школи 

екологічної 

культури 

м. Рівне 
1011.04. 

2014 

Стаття, 

доповідь 

(он-лайн) 

45 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Інноваційні освіт-

ньо-виховні страте-

гії в сучасному 

світі: змістовий та 

стратегічний аспект 

м. Суми 
2627.11. 

2015 

Рецензуван-

ня збірника 

наукових 

статей, 

участь 

46 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Освітні й наукові 

виміри географії 
м. Полтава 

2526.04. 

2016 

Стаття, 

виступ, 

участь 

47 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

семінар 

Використання 

географічного 

потенціалу засобами 

краєзнавства у 

формуванні фахової 

компетенції вчителя 

м. Вінниця 
1821.05. 

2016 
Участь 

48 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Особистісно-профе-

сійна компетен-

тність педагога: 

теорія і практика 

м. Суми 28.02.2017 
Організація, 

доповідь 
 

49 
Всеукраїнські 

конференції  

Учені НАПН 

України – 

українським 

учителям 

м. Київ 

 

30.08.2017 Доповіді, 

презентації 
 50 30.08.2018  

51 
Всеукраїнський 

«круглий стіл» 

Роль географічної 

освіти в сучасному 

українському 

суспільстві 
 

м. Київ 14.11.2017 Участь 
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52 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Інноваційне педаго-

гічне проектування 

в умовах реформу-

вання освіти 

м. Суми 30.11.2017 

Організація, 

доповіді,пре-

зентація, 

виступи 

53 

Всеукраїнська 

науково-

методична 

конференція 

Особистісно-профе-

сійна компетен-

тність педагога: 

теорія і практика 

м. Суми 28.02.2018 

Доповідь, 

презентація, 

виступ 

54 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція  

Проектування розвит-

ку та психолого-педа-

гогічного супроводу 

обдарованої молоді 

м. Зборів  
2425.04. 

2018 

Доповідь, 

виступ,     

тези 

55 

Всеукраїнський 

круглий стіл                   

(з міжнарод-

ною участю) 

Професійний розви-

ток педагога в умовах 

реформування освіти: 

можливості, виклики, 

перспективи 

м. Львів 26.04.2018 

Стаття, 

виступ, 

участь 

56 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

Педагогіка партнер-

ства – шлях до кон-

структивної взаємо-

дії суб’єктів освіт-

нього процесу 

м. Київ 24.10.2018 
Доповідь, 

презентація 

57 

Всеукраїнська 

науково-

методична 

конференція 

Особистісно-про-

фесійна компетен-

тність педагога: 

теорія і практика 

м. Суми 20.02.2019 

Доповідь, 

презентація, 
виступ, 

стаття 

58 
Регіональні 

семінари 

Форми та методи ро-

боти з інтелектуально 

обдарованою 

учнівською молоддю: 

профільне та 

допрофільне навчання  

м.Решетилівка 

м. Ромни 
20082009 

Організація, 

модерація, 

доповіді, 

презентація, 

виступи 

59 
Обласний 

семінар-нарада 

Компетентнісний 

підхід у навчанні: 

ціннісно-

мотиваційний 

компонент 

м. Охтирка 
2223.10. 

2008 

Доповідь, 

виступ 

60 

Обласний 

науково-

практичний 

семінар  

Профільна, допро-

фільна підготовка 

школярів: пробле-

ми, перспективи 

м. Глухів 
1415.10. 

2009 

Організація, 

доповідь, 

презентація 

61 

Обласний  

науково-

практичний 

семінар  

Інтерактивні техно-

логії в організації 

методичних форм 

роботи педагогів з 

учнями 

м. Буринь 
1718.04. 

2013 

Організація, 

доповідь, 

презентація 
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62 

Обласна  

науково-

практична 

конференція 

Обдарована 

молодь – успішна 

держава 

м. Суми 26.11.2014 

Організація, 

керівництво 

секцією, те-

зи, виступ, 

презентація 

63 

Обласний  

науково-

практична 

конференція 

Науково-дослідна 

діяльність в школі 
м. С-Буда 

0708.09. 

2016 

Організація, 

модерація, 

виступ, 

доповідь, 

презентація 

64 

Обласні 

педагогічні 

читання  

Гуманна педагогіка м. Суми 
02.03. 

2016 
Виступ 

65 

Обласний 

мобільний 

консультпункт 

Власна методична 

розробка 
м. Суми 05.09.2016 

Організація, 

виступ 

66 

Обласний 

науково-

методичний 

веб-квест 

Професійний 

дайджест педагога у 

контексті 

самореалізації 

творчої особистості 

м. Лебедин 
2122.09. 

2016 

Організація, 

модерація, 

виступ, 

доповідь, 

презентація 

67 

Обласний 

науково-

практичний 

семінар 

Активні форми 

методичної  

К-взаємодії: 

ярмарок та аукціон 

методичних ідей і 

напрацювань 

м. С-Буда 
0405.09. 

2017 

Організація, 

модерація, 

виступи, 

доповідь, 

презентація 

68 
Обласний 

семінар 

Сучасні технології  

навчання 
м. Суми 01.11.2017 Участь 

 

69 

Обласний 

науково-

практичний 

семінар 

К-взаємодія учасни-

ків освітнього про-

цесу в умовах рефо-

рмування освіти 

м. Лебедин 
1617.05. 

2018 

Організація, 

модерація, 

виступи, 

доповідь, 

презентація 

70 
Обласні серпневі 

локації 

Методичний поступ 

до нової української 

школи 

м. Суми 28.08.2018 
Модерація, 

організація 

71 

Обласний 

науково-

практичний 

семінар 

Пропедевтика про-

філізації – превен-

тивна дія переходу 

до НУШ 

м. Конотоп 
1920.09. 

2018 

Модерація, 

виступи, 

доповідь, 

презентація 

72 
Обласний 

семінар 

Інтеграція змісту 

предметів природ-

ничого циклу – 

вимога нової 

української школи 

м. Суми 28.11.2018 

Модерація, 

виступи, 

доповідь, 

презентація 



574 
 

 

Закінчення додатку Л 

1 2 3 4 5 6 

73 

Обласний 

організаційно-

методичний 

вебінар 

Моніторингові 

дослідження  
м. Суми 20.12.2018 Виступ 

74 

Обласна 

навчально-

методична 

сесія 

Особливості 

організації науково-

методичної роботи з 

учителями-

словесниками в 

об’єднаній 

територіальній 

громаді 

м. Суми 16.01.2019 

Виступи, 

доповідь, 

презентація 

75 Обласні 

семінари-

навчання 

Знаннєво-

компетентнісна 

парадигма 

формування 

сучасного учителя 

м. Суми 

15-16.02. 

2019 

Організація, 

модерація, 

доповіді, 

презентації, 

виступи 
76 22.02.2019 

77 

Обласний 

стартап міні-

EdCamp Sumy 

Нова освіта – 

співпраця чи 

відчуження 

м. Суми 23.03.2019 Участь 
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