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компетентності з географії в учнів основної школи. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» (014 – 

середня освіта), Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України, Київ, 2018. 

У дисертації обґрунтовано, розроблено і методично реалізовано нові 

концептуальні засади компетентнісно-орієнтованого навчання географії. 

Здійснено аналіз становлення компетентнісного підходу до навчання у 

вітчизняній і зарубіжній освіті, його теоретичних й методичних підвалин, 

нормативно-правової бази впровадження в освітній процес України. 

Розглянуто застосування понятійно-категоріального апарату компетентнісного 

навчання географії та визначено його концептуальні категорії – компетенція і 

компетентність. На підставі аналізу значної кількості теоретичних й 

методичних робіт вітчизняних та зарубіжних науковців і власних досліджень 

обґрунтовано зміст та різновиди компетентностей учнів, а саме – ключових, 

міжпредметно-інтегральних, предметних. У роботі вперше теоретично 

обґрунтовано поняття предметна географічна компетентність учнів як 

системна категорія, розроблено її зміст і структуру. Визначено, що 

структурними частинами предметної географічної компетентності учнів 

(ПГКУ) є змістовий, діяльнісний, ціннісний та світоглядний компоненти. 

Складники цих компонентів із метою підвищення ефективності проектування, 

формування й визначення рівня сформованості доцільно розглядати як окремі 

стосовно ПГКУ предметно-географічні компетентності учнів. До змістового 

компонента належать географічні знання учнів; до діяльнісного – географічні 

вміння й навички та досвід творчої діяльності з географії; до ціннісного – 
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емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської діяльності у ньому; до 

світоглядного – географічне бачення світу. 

На основі синтезу врахування специфіки когнітивних процесів, що 

поєднані між собою і впливають на пізнавальну активність учнів, 

особливостей організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

удосконалено психодидактичні засади формування ПГКУ. Вперше теоретично 

обґрунтовано зміст предметно-географічних компетентностей учнів й 

розроблено алгоритми їхнього формування. 

Представлена у роботі модель методичної системи формування ПГКУ 

базується на особливостях взаємодії її структурно-функціональних складників. 

Вона містить три підсистеми – компонентну, результувальну та регулювальну, 

і є відкритою, оскільки взаємодіє із зовнішнім середовищем. Компонентна 

підсистема складається з концептуального, змістового, процесуального та 

контрольно-корегувального компонентів. Результувальна підсистема вміщує 

очікувані результати компетентнісного навчання географії і спрямовує 

функціонування всіх складників системи. Регулювальна – визначається 

мережною структурою зв’язків методичної системи, за якої один компонент 

системи може мати багато елементів і при цьому кожен елемент взаємодіє з 

багатьма іншими компонентами та елементами.  

При здійснені диференціації методичних прийомів навчання, що 

застосовуються у процесі формування ПГКУ, було виокремлено вербальні, 

ілюстративно-демонстраційні і прикладні методичні прийоми навчання 

географії, розроблено методичні рекомендації до їхнього застосування.  

Відповідно до методичних особливостей застосування засобів 

компетентнісного навчання географії було удосконалено їхню диференціацію 

– виділено групи об’єктно-натуральних, об’єктно-замінювальних, приладно-

природничих, апаратно-забезпечувальних та інтегрованих інформаційних 

засобів. Особливу увагу приділено картографічно-геоінформаційним засобам 

навчання, оскільки вони посідають домінантне місце у процесі 

компетентнісного навчання географії. Робота над удосконаленням 
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психодидактичних підходів до проектування структури і змісту 

компетентнісно-спрямованого підручника географії дозволила визначити його 

як багатооб’єктний умовно інтерактивний інтегрований інформаційний засіб, 

що є своєрідним дидактичним комплексом, який може виступати як 

самодостатня система або універсальний засіб навчання. Електронний 

компетентнісно-спрямувальний підручник, як мультимедійний інтегрований 

інформаційний засіб навчання, поєднує змістові навчальні надбання з 

дидактичними можливостями сучасних інформаційних технологій.  

Удосконалення систематизації форм організації процесу 

компетентнісного навчання географії призвела до їх поділу на дві 

взаємопоєднані групи: організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з 

географії (у традиційному, інтерактивному й самостійному режимах навчання) 

та організація проведення компетентнісного навчання (урочна, позаурочна та 

позакласна). До основних форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів з географії віднесено: у традиційному режимі організації – фронтальна, 

індивідуальна, парна, групова й кооперовано-групова; у режимі самостійної 

роботи – ініціальна, самоорганізаційна й завершально-контрольна; у 

інтерактивному режимі організації – парно-трійкова інтерактивна, 

кооперовано-мікрогрупова інтерактивна й дискусійно-інтерактивна. До 

позаурочного навчання учнів належать домашня робота (виконання домашніх 

завдань), індивідуальні спостереження за довкіллям, участь у групових чи 

індивідуальних проектах і проведення досліджень; до позакласного навчання – 

перманентне (факультатив, гурток, клуб тощо), систематичне (предметний 

тиждень, олімпіада, турнір тощо) та епізодичне (екскурсія, похід, екологічний 

рейд тощо). 

З метою розроблення методичних рекомендацій до проведення 

компетентнісно-формувальних уроків географії було уточнено їхню 

структуру. Встановлено, що проектування компетентнісно-формувального 

уроку полягає у визначені вчителем домінантної дидактичної мети; 

конкретизації змісту предметно-географічних компетентностей на основі 
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чинної навчальної програми з географії; визначенні його макрокомпонентів і 

їхніх складників – мікрокомпонентів; обранні методів, методичних прийомів, 

засобів навчання та форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, 

за допомогою яких будуть реалізовуватись структурні компоненти уроку. У 

роботі обґрунтовано структурні особливості нетрадиційних компетентнісно-

формувальних уроків і виділено їхні різновиди. Описано сучасні технології 

навчання географії, компоненти яких доцільно використовувати вчителю 

географії під час проектування компетентнісно-формувальних уроків. 

На основі аналізу сучасних методів, видів, способів і прийомів контролю 

навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів розроблено алгоритми 

проектування і застосування компетентнісно-орієнтованих завдань з географії. 

Такі завдання компонуються у дидактичні тести, які є системою запитань і 

завдань специфічної форми й зростаючої складності, що надає змогу якісно, 

ефективно та об’єктивно оцінити структуру й виміряти рівень сформованості 

предметно-географічних компетентностей учнів. Для кращого розуміння 

сутності дидактичного тесту у дисертації розглянуто основні положення теорії 

тестового контролю. Визначено, що дидактичний тест з географії 

характеризується структурою, цілісністю, архітектурою, якістю результатів, 

предметною й логічною визначеністю змісту, науковою вірогідністю, 

репрезентативністю та формою подавання матеріалу. 

Компетентнісно-орієнтовані завдання направлені на знаходження учнем 

способів їх розв’язання з обов’язковим використанням географічних знань, 

умінь та сформованих раніше науково-ціннісних установок. Застосування 

компетентнісно-орієнтованих завдань дає змогу вчителям географії досягати 

кількох дидактичних цілей одночасно: виявляти рівень сформованості та 

розвитку ПГКУ, оцінювати спроможність учнів самостійно здобувати знання і 

обирати способи діяльності, формувати інтерес до географії та досвід творчої 

діяльності у процесі її вивчення.  

Здійснене педагогічне дослідження було спрямоване на розробку й 

апробацію компонентів методичної системи формування предметної 
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географічної компетентності в учнів основної (базової) школи, 

експериментальну перевірку ефективності їхнього системного застосування і 

створення методичного забезпечення діяльності вчителя. Програма 

педагогічного експерименту була зорієнтована на всебічний розвиток 

особистості учня, формування навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності в процесі застосування методичної системи формування ПГКУ. 

Така система розглядалася як сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних 

компонентів, зумовлених психодидактичним підґрунтям розвитку особистості 

учня й закономірностями та особливостями змісту шкільних курсів географії. 

Були розроблені методичні рекомендації та навчально-методичні матеріали, 

які надавались учителям-експериментаторам. Результати педагогічного 

експерименту, представлені в роботі, в цілому підтверджують неперервне 

суттєве зростання ефективності навчання географії учнів експериментальних 

класів, а різниця показників успішності експериментальних та контрольних 

класів не випадкова і є наслідком ефективних методичних умов, 

сконструйованих нами та впроваджених учителями, що брали участь в 

експерименті. Формувальним експериментом підтверджено, що покращення 

результатів навчання географії учнів можливе завдяки впровадженню 

запропонованої нами науково обґрунтованої методичної системи формування 

ПГКУ. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, предметна 

географічна компетентність, психодидактичні засади, навчально-пізнавальна 

діяльність, компетентнісно-формувальний урок, емпіричні й теоретичні 

знання, вміння й навички, емоційно-ціннісне ставлення, досвід творчої 

діяльності, географічне бачення світу, методична система, методичні прийоми, 

засоби навчання, компетентнісно-формувальний урок, компетентнісно-

орієнтовані завдання, експериментальне дослідження. 
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ANNOTATION 

 

Vishnikina L. P. Methodical system of the formation of subject 

geographical competence of the pupils of the main school. – Qualification 

scientific work on the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in specialty 

13.00.02 – «Theory and Methods of Teaching (Geography» (014 – secondary 

education). – Institute of Pedagogics of the National Academy of Pedagogical 

Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogics of the National Academy of 

Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

In the dissertation the new conceptual principles of competence-oriented 

geography teaching are substantiated, developed and methodically implemented. 

The analysis of the formation of a competent approach to teaching in the 

domestic and foreign education, its theoretical and methodological foundations, 

and the normative and legal basis for implementation in the educational process of 

Ukraine is carried out. The application of the conceptual-categorical apparatus of 

competence-based geography teaching is considered and its conceptual categories 

– competence and competency are defined. Based on the analysis of a large 

number of theoretical and methodological works of domestic and foreign scientists 

and our own researches, the content and varieties of competencies of students, 

namely, key, inter-subject, integral and subject competences, are substantiated. In 

the thesis for the first time the concept of the subject geographical competence of 

the student as a system category is substantiated and its content and structure are 

developed. It has been determined that the structural parts of SGCS (PGKU) are 

content, activity, value and ideological components, and their components in order 

to increase the effectiveness of designing, forming and determining the level of 

formation it is expedient to consider as separate, in reference to SGCS, subject-

geographic competences of students. The content component includes the 

geographical knowledge of students; the activity component includes geographic 

skills, skills and experience of creative activity in geography; the value component 
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includes emotional and value relation to the environment and human activity in it; 

worldview component includes the geographical vision of the world. 

On the basis of the synthesis of the specific features of cognitive processes 

that are interconnected and affect the cognitive activity of students and the 

peculiarities of the organization of educational and cognitive activity of students, 

the psychodidactic principles of the formation of the subject geographical 

competence of the student have been improved. For the first time the content of 

subject-geographical competencies of students was substantiated theoretically and 

algorithms of their formation were developed. 

The model of the methodical system of formation of SGCS presented in 

work is based on the peculiarities of the interaction of its structural and functional 

components. It contains three subsystems – component, result-oriented, and 

regulatory, and it is open, since it interacts with the external environment. 

Component subsystem consists of conceptual, content, procedural and control-

correction components. The result-oriented subsystem contains the expected results 

of competence-based geography training and directs the functioning of all 

components of the system. Regulatory subsystem is determined by the network 

structure of the links of the methodical system, in which one component of the 

system can have many elements, and each element interacts with many other 

components and elements . 

In the course of differentiation of teaching methods used in the process of 

forming SGCS, verbal, illustrative-demonstration and applied methodical 

techniques of geography teaching were singled out, methodical recommendations 

for their application were developed. 

In accordance with the methodical features of the use of means of 

competence-based training in geography, their differentiation has been improved - 

the groups of object-natural, object-substitutive, instrumental-natural, hardware-

supporting and integrated information tools have been distinguished. Particular 

attention is paid to cartographic and geoinformation means of learning, since they 

occupy a dominant position in the process of competence-based geography 
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training. The work on improving the psychodidactic approaches to designing the 

structure and content of the competence-oriented textbook of geography made it 

possible to define it as a multi-object conditionally interactive integrated 

information tool, which is a kind of didactic complex, which can act as a self-

sufficient system or a universal learning tool. An electronic competency-based 

textbook, as a multimedia integrated information learning tool, combines content 

with the teaching capabilities of modern information technology. 

Improving the systematization of the forms of organization of the process of 

competence-based teaching of geography led to their division into two 

interconnected groups: the organization of educational and cognitive activity of 

students of geography (in traditional, interactive and independent modes of study) 

and the organization of conducting competency training (lesson, extra-curricular 

and out of school). The main forms of organization of educational and cognitive 

activities of geography students are: in the traditional mode of organization - 

frontal, individual, pair, group and cooperative group; in the mode of independent 

work - the initial, self-organizing and final-control; for the interactive mode of the 

organization – two-three students interactive, cooperative-microgroup interactive 

and discussion-interactive. Out of school training of students include homework 

(doing home tasks), individual environmental monitoring, group or individual 

projects, and research; extracurricular training includes permanent (elective, circle, 

club, etc.), systematic (subject week, olympiad, tournament, etc.) and occasional 

(excursion, trip, ecological raid, etc.). 

In order to develop methodological recommendations for competency-

forming lessons in geography, their structure was specified. It was established that 

the designing of a competence-forming lesson consists in determining the teacher’s 

dominant didactic goal, specifying the content of subject-geographic competences 

on the basis of the current curriculum on geography, determining its macro 

components and their components - micro components, selection of methods, 

methodical methods and means of training and forms of organization of teaching -

cognitive activity of students, through which the structural components of the 
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lesson will be implemented. The structural features of non-traditional competency-

forming lessons are substantiated and their variants are distinguished. The modern 

technologies of geography teaching, the components of which it is expedient to be 

used by the geography teacher when designing competency-forming lessons are 

described. 

On the basis of analysis of modern methods, types, techiques and methods of 

control of educational activities and educational achievements of geography 

students, the algorithms for designing and applying competence-oriented tasks in 

geography have been developed. Such tasks are made up of didactic tests, which 

are a system of questions and tasks of a specific form and increasing complexity, 

which enables to evaluate the structure qualitatively, effectively and objectively, 

and measure the level of formation of subject-geographical competencies of 

students. For a better understanding of the essence of the didactic test, the main 

provisions of the theory of test control are considered in the dissertation. It is 

determined that the didactic test in geography is characterized by structure, 

integrity, architecture, quality of the results, objective and logical definiteness of 

the content, scientific reliability, representativeness and form of presentation of the 

material. 

Competence-oriented tasks are aimed at finding by the student the ways of 

their solution with the obligatory use of geographical knowledge, skills and the 

previously formed scientific and value guidelines. Application of competency-

oriented tasks enables geography teachers to achieve several didactic goals 

simultaneously: to determine the level of formation and development of the subject 

geographical competence of students, to assess their ability to independently 

acquire knowledge and to choose ways of activity, to form an interest in geography 

and experience of creative activity in the process of its study. 

The carried out pedagogical research was aimed at the development and 

testing of components of the methodological system for the formation of subject 

geographical competence of the students of the basic school, the experimental 

verification of the effectiveness of their system use and the development of 
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methodological support for the activities of the teacher. The program of 

pedagogical experiment was oriented on the comprehensive development of the 

student’s personality, the formation of skills of their independent educational and 

cognitive activity in the process of applying the methodical system of forming the 

subject geographical competence of students. Such a system was considered as a 

set of interrelated and interdependent components due to the psychodidactic basis 

for the development of the student’s personality and the principles and features of 

the content of the school’s courses in geography. The methodical recommendations 

and teaching materials, which were provided to the experimental teachers, were 

developed. The results of the pedagogical experiment presented in the work 

generally confirm the continuous significant increase in the efficiency of teaching 

the geography of students of experimental classes, and the difference between the 

experimental and control groups is not accidental and is a consequence of the 

effective methodological conditions constructed by us and implemented by the 

teachers who participated in the experiment. The formative experiment confirmed 

that improvement of the results of teaching the geography students is possible 

thanks to the introduction of our scientifically based methodical system of 

formation of SGCS. 

Key words: competence-based approach, competence, subject geographical 

competence, psychodidactic principles, educational and cognitive activity, 

competence-formative lesson, empirical and theoretical knowledge, skills and 

abilities, emotional and value attitude, experience of creative activity, geographical 

vision of the world, methodical system, methodical methods, teaching aids, 

competency-oriented tasks, experimental research. 



12 

Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації 

Монографії 

1. Вішнікіна Л. П. Компетентнісне навчання географії в основній школі 

[Текст]: монографія / Л. П. Вішнікіна. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 407 с. 

Статті у фахових наукових виданнях України 

2. Вішнікіна Л. П. Впровадження навчальних моделей у методичний 

апарат шкільного підручника з географії / Л. П. Вішнікіна // Проблеми 

сучасного підручника: збірник наукових праць № 1 (10) / За науковою 

редакцією академіка В. М. Мадзігона. – К. : Інституту педагогіки НАПН 

України. – 2010. – С. 269–279.  

3. Топузов О. М. Комплексний навчально-методичний комплект 

шкільного курсу географії в системі особистісно орієнтованого навчання / 

О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна // Проблеми сучасного підручника: збірник 

наукових праць. Випуск 11. – К. : Педагогічна думка. – 2011. – С. 130–137.  

4. Топузов О. М. Педагогічні технології як основа творчої діяльності 

вчителя географії / О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна // Педагогічний альманах: 

Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : 

РІПО, 2011. – Випуск 10. – С. 52–57. 

5. Топузов О.М. Компетентнісний підхід до навчання географії / 

О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна // Географія та основи економіки в школі. – 

2011. – № 5. – С. 34–37.  

6. Топузов О. М. Методичні прийоми навчання географії / 

О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна // Географія та основи економіки в школі. – 

2011. – № 6. – С. 33–36.  

7. Самойленко В. М. Створення та застосування тестів у навчанні 

географії / В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна // Педагогіка вищої та 

середньої школи: Збірник наукових праць. Випуск 32. – Кривий Ріг. – 2011. – 

С. 15–29.  



13 

8. Топузов О. М. Обгрунтування змісту предметних географічних 

компетенцій учнів основної школи / О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна // 

Географія та економіка в рідній школі. – 2014. – № 6. – C. 39–44.  

9. Вішнікіна Л.П. Зміст предметних географічних компетенцій учнів / 

Л. П. Вішнікіна // Імідж сучасного педагога. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. 

– №10. – С. 3–6.  

10. Вішнікіна Л. П. Психодидактичні засади формування предметної 

географічної компетентності учнів / Л. П. Вішнікіна, О. М. Топузов // 

Український педагогічний журнал. – 2016. – № 2. – С. 65–74. 

11. Вішнікіна Л. П. Теоретичні засади формування методичної системи 

компетентнісного навчання географії / Л. П. Вішнікіна // Науковий вісник 

Миколаєвського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки : Збірник наукових праць / За ред. проф. Анатолія Ситченка. 

– № 3 (54), вересень 2016. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

2016. – С. 23–28.  

12. Вішнікіна Л. П. Підручник географії як універсальний інтегрований 

засіб формування предметної географічної компетентності учнів / 

Л. П. Вішнікіна, О. М. Топузов // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. 

праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов].– К. : Педагогічна думка, 

2016. – Вип. 17. – С. 60–68.  

13. Вішнікіна Л. П. Компетентнісно-формувальний урок географії / 

Л. П. Вішнікіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Географічні науки» : Збірник наукових праць. – Випуск № 5 / 2016 р. – 

С. 83–88. 

14. Вішнікіна Л. П. Методика контролю рівня сформованості предметної 

географічної компетентності учнів / Л. П. Вішнікіна // Науковий вісник 

Миколаєвського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки : Збірник наукових праць / За ред. проф. Тетяни Степанової. 

– № 3 (58), вересень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

2017. – С. 66–72.  



14 

15. Топузов О. М. Cтановлення компетентнісної географічної освіти / 

О. М. Топузов, Л.П. Вішнікіна // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. 

праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 

2017. – Вип. 19. – С. 57–68.  

16. Вішнікіна Л. П. Застосування комп’ютеризованого навчання на 

компетентнісно-формувальних уроках географії / Л. П. Вішнікіна // 

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2017. – № 5 (141). – С. 20–24. 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав із напряму, 

з якого підготовлено дисертацію, які включено до міжнародних 

наукометричних баз 

17. Вішнікіна Л. П. Оцінювання предметної географічної компетентності 

учнів / Л. П. Вішнікіна // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and 

Psychology, ІІІ (26), Issue: 50, 2015. – C. 37–40.  

18. Вішнікіна Л. П. Компетентнісно-орієнтовані завдання з географії / 

Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва // Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, ІІІ (32), Issue: 63. Budapest, 2015. – C. 10–14.  

19. Вішнікіна Л. П. Ретроспектива розвитку компетентнісної 

географічної освіти / Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва // Science and Education a 

New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІV (43), Issue: 88, 2016. – C.37–40. 

20. Вишникина Л. П. Методическая система компетентностного 

обучения географии / Л. П. Вишникина // Могилевский меридиан, Т. 16, 

выпуск 3-4 (35-36), 2016. – C. 82–86. 

21. Вишникина Любовь. Географическое образование: предметная 

географическая компетентность / Любовь Вишникина // Проблеми на 

географията, Книга 1–2. София. Българска Академия на науките, 2017. – 

C. 121–133. 

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

22. Методика навчання географії. Навчальна програма / Міністерство 

освіти України. Інститут педагогіки АПН України. Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти. Полтавський державний педагогічний університет 



15 

імені В. Г. Короленка / укладачі: О. М. Топузов, В. М. Самойленко, 

Л. М. Булава, Л. П. Вішнікіна. – К. : ПТЗО 2009. – 36 с. (Рекомендовано 

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (лист 

№ 1.4/18 – 4602 від 20.11.09). 

23. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 

та проведення підсумкової контрольної роботи з географії у 11-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладів / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко, 

О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна, С. Л. Капіруліна, В. М. Самойленко, 

А. А. Шуканова. – К. : ДНВП "Картографія", 2011. – 128 с. (Схвалено 

Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх 

навчальних закладах (лист №1.4/18-Г-673 від 13.08.2010 р.). 

24. Методика навчання географії материків і океанів : [навчально-

методичний посібник для вчителів географії та студентів педагогічних вищих 

навчальних закладів] / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко, О. Ф. Надтока, 

Л. П. Вішнікіна, А. А. Шуканова, В. М. Самойленко. – К. : ДНВП 

«Картографія», 2011. – 128 с. (Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді 

та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах 

(лист №1.4/18-Г-674 від 22.07.2011 р.). 

25. Географія. Зошит для практичних робіт. 6 клас / О. М. Топузов, 

Т. Г. Назаренко, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна, А. А. Шуканова, 

В. М. Самойленко. – К. : ДНВП "Картографія", 2012. – 46 с. (Схвалено МОСМС 

України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист). 

26. Загальна методика навчання географії : Підручник [з грифом МОНМС 

України] / О. М. Топузов, В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна. – К. : ДНВП 

«Картографія», 2012. – 512 с. (Затверджено МОНМС України як підручник для 

вищих навчальних закладів, лист № 1/11-11996 від 20.07.2012 р.). 

27. Географія. Зошит для практичних робіт. 8 клас [навч. посіб.] / 

Топузов О. М., Назаренко Т. Г., Надтока О. Ф., Вішнікіна Л. П., 

А. А. Шуканова. – К. : ДНВП «Картографія», 2014. – 32 с. (Схвалено для 

використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії 



16 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 

України (лист ПТЗО № 14.1/12-Г-251 від 28.02.2014 р.). 

28. Географія: Підручник для 6 класу / О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко, 

О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна та ін. – К. : ДНВП «Картографія», 2014. – 

320 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 750 

від 24.06.2014). 

29. Самойленко В.М. Навчання географії : Понятійно-термінологічний 

словник (з грифом МОН України) / В. М. Самойленко, Я. Б. Олійник, 

Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 352 с. (Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України як понятійно-термінологічний словник 

для вищих навчальних закладів (протокол засідання комісії з географії НМР 

Міністерства освіти і науки України від 10 червня 2014 р.). 

30. Дидактика географії: монографія / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, 

Л. П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока, І. О. Діброва. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 

586 с. 

31. Методика навчання географії у 6 класі загальноосвітніх навчальних 

закладів: навчально-методичний посібник для вчителів географії та студентів 

педагогічних вищих навчальних закладів / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, 

Л. П. Вішнікіна та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2015. – 128 с. (Затверджено 

Міністерством освіти і науки України (наказ № 1126 від 03.10.2014). 

32. Географія: Підручник для 7 класу / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, 

Л. П. Вішнікіна та ін. – К.: ДНВП «Картографія», 2015. – 288 с. (Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України (наказ № 777 від 20.07.2015). 

33. Перевірка предметних компетентностей. Географія, 6 кл. : Збірник 

завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів : Навч.-метод. посібник / 

О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна. – Київ : Оріон, 2015. – 48 с. 

(Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 

комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-740). 



17 

34. Перевірка предметних компетентностей. Географія. 7 кл. : Збірник 

завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів : Навч.-метод. посібник / 

О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна. – Київ : Оріон, 2015. – 48 с. 

(Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 

комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-738). 

35. Географія. Зошит для практичних робіт. 7 клас: [навч. посіб.] / 

О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна, 

А. А. Шуканова. – К. : ДНВП «Картографія», 2015. – 48 с. (Схвалено для 

використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 

України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 

26.06.2015 № 14.1/12-Г-738). 

36. Географія. 10 клас. Збірник завдань для проведення моніторингу 

якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в основній 

школі / О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна, Н. І. Забуга, Н. А. Дяченко. – К. : ТОВ 

«Центр навчально-методичної літератури», 2013. – 36 с.  

37. Самойленко В. М. Методика навчання географії : Навчальний 

посібник-практикум / В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна, Т. С. Япринець. – 

Полтава: ПП Шевченко, 2014. – 190 с.  

38. Концепція географічної освіти в основній школі: проект / Інститут 

педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. М. Топузова, О. Ф. Надтоки, 

Л. П. Вішнікіної, А. С. Доброскок та ін. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 30 с.  

39. Географія. 1–11 класи : методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процессу у 2015-2016 навчальному році з коментарем 

провідних фахівців / автори-укладачі : О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, 

Л. П. Вішнікіна. – Харків : Видавництво «Ранок», 2015. – 96 с. 

40. Географія. 1–11 класи : методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процессу у 2016-2017 навчальному році з коментарем 



18 

провідних фахівців / автори-укладачі : О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, 

Л. П. Вішнікіна. – Харків : Видавництво «Ранок», 2016. – 96 с. 

41. Викладання дидактики географії : Навчальний посібник / 

В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна, І. О. Діброва. – К. : ДП 

«Прінт Сервіс», 2016. – 240 с.  

42. Географія. 1–11 класи : методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процессу у 2017-2018 навчальному році з коментарем 

провідних фахівців (О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. П. Вішнікіна). – Харків : 

Видавництво «Ранок», 2017. – 96 с. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації 

43. Вішнікіна Л. П. Проектування уроків географії / Л. П. Вішнікіна // 

Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 6-7 (731-732). – С. 3–13. 

44. Вішнікіна Любов. Структура предметної географічної 

компетентності учнів (рекомендації для вчителів географії) / Любов 

Вішнікіна, Олег Топузов // Українська професійна освіта : Науковий журнал. 

– 2017. – № 1. – С. 103–111. 

45. Вишникина Л. П. Формирование географической компетентности 

учащихся / Л. П. Вишникина, Т. С. Япринець // Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Географические аспекты устойчивого 

развития регионов», Гомель, учреждение образования "Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины", 23-24 апреля 

2015 года. – С. 124–126. 

46. Топузов О. М. Компетентнісний підхід в умовах оновленого 

навчання географії в загальноосвітній школі / О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна // 

Географія та екологія: наука і освіта: матеріали ІV Всеукраїнської конференції. 

м. Умань, 26-27 квітня 2012 р. / відп. ред. О. В. Тімець. – Умань : Видавець 

«Сочінський», 2012. – С. 189–191. 

47. Вішнікіна Л. Урок географії нетрадиційної форми / Л. Вішнікіна, 

Т. Мельничук, О. Терещенко, Ю. Хлистун // [Зб. стат. рег. наук. конф. 



19 

Географія на Полтавщині: Сучасний стан і перспективи розвитку, 5 квітня 

2012]. – Полтава: ПНПУ імені Короленка, 2012. – С. 69–73. 

48. Вішнікіна Л. П. Створення та застосування тестів з метою 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців / 

Л. П. Вішнікіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», Полтава, ПУЕТ, 

20-21 листопада 2014 р. – С. 222–224.  

49. Вішнікіна Любов. Термінологічні протиріччя компетентнісного 

підходу до навчання географії / Любов Вішнікіна // Українська географія: 

Сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – 

С. 144–146.  

50. Топузов О. М. Історичний аспект впровадження компетентнісного 

навчання географії / О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна // Матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Освітні й наукові виміри 

географії», присвяченої 25-річчю спеціальності «Географія» та 15-річчю 

кафедри географії та краєзнавства ПНПУ імені В. Г. Короленка, 25-26 квіт. 

2016 р. / відп. ред. С. М. Шевчук. – Полтава : «АСМІ», 2016. – С. 10–15. 

51. Вішнікіна Л. П. Диференціація засобів предметно-компетентнісного 

навчання географії / Л. П. Вішнікіна // Соціально-гуманітарні науки та 

сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. 26-27 травня 

2017 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД 

«Охотнік», 2017 р. – С. 19–21.  

52. Шевчук С. М. Методична система компетентнісного навчання 

географії / С. М. Шевчук, Л. П. Вішнікіна // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у 

середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання). / за заг. ред. проф. 

М. В. Гриньової. – Полтава, 18-19 травня 2017 року. – С. 330–332. 

53. Вішнікіна Л. П. Психодидактичні умови формування географічної 

компетентності / Л. П. Вішнікіна, Т. С. Япринець // Матеріали ІІ 



20 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні координати 

розвитку особистості: реалії та перспективи» 17 травня 2017 року, ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, м. Полтава. – С. 234–237.  

54. Вішнікіна Л. П. Сучасні тенденції розвитку географічної освіти / 

Л. П. Вішнікіна // Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку: матеріали 

міжнародної наково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 вересня 

2017 р.). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 182–184. 

List of the candidate’s published works on the subject of the thesis 

Scientific studies in which the main results of the thesis were published 

Monographs 

1. Vishnikina L. P. Competnce based teaching of Geography in the main 

school. [Text]: monograph / L. P. Vishnikina. – Poltava: “ASMI Ltd.”, 2017. – 

407 p. 

Articles published in the professional scientific publications of Ukraine 

2. Vishnikina L. P. Introduction of educational models in the methodical 

apparatus of the school textbook on geography. / L. P. Vishnikina // Problems of 

the modern textbook: collection of scientific works No. 1 (10) / under the scientific 

editorial board of the academician V. M. Madzigon. – K. : Institute of pedagogics 

of National Academy of Sciences of Ukraine. – 2010. – P. 269–279.  

3. Topuzov O. M. Complex educational and methodical set of the school 

course of geography in the system of personally oriented learning / 

O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina // Problems of the modern textbook: collection of 

scientific works No. 11. – K. : Pedagogical thought. – 2011. – P. 130–137.  

4. Topuzov O. M. Pedagogical technologies as the basis of the creative 

activity of the teacher of geography / O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina // 

Pedagogical almanac: collection of scientific works / the editorial board 

V. V. Kuzmenko (Head) and others. – Kherson: RIPO, 2011. – Issue 10. – 

P. 52–57. 



21 

5. Topuzov O. M. Competence based approach to studying geography / 

O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina // Geography and basics of economics in school. 

– 2011. – No. 5. – P. 34–37.  

6. Topuzov O. M. Methodical methods of teaching geography / 

O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina // Geography and basics of economics in school. 

– 2011. – No. 6. – P. 33–36.  

7. Samoilenko V. M. Creation and application of tests in teaching geography 

/ V. M. Samoilenko, L. P. Vishnikina // Pedagogy of higher and secondary schools: 

collection of scientific works. Issue No. 32. – Kryvy Rih. – 2011. – P. 15–29.  

8. Topuzov O. M. Substantiation of content of the subject geographical 

competences of the students of the main school. / O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina // 

Geography and economics in native school. – 2014. – No. 6 – P. 39–44.  

9. Vishnikina L. P. The content of the subject geographical competence of 

students / L. P. Vishnikina // The image of a modern educator. – Poltava: 

“ASMI Ltd.”– 2015. – No.10. – P. 3–6.  

10. Vishnikina L. P. Psychodidactic principles for the formation of the 

subject geographical competence of students. / L. P. Vishnikina, O. M. Topuzov // 

Ukrainian Pedagogical Journal. – 2016. – No.2. – P. 65–74.  

11. Vishnikina L. P. Theoretical principles of the formation of a methodical 

system of competence based teaching of geography / L. P. Vishnikina // Scientific 

herald of Mykolaiv National University named after V. O. Sukhomlinsky. 

Pedagogical sciences: collection of scientific works / under the editorial board of 

the professor Anatoly Sytchenko. – No.3 (54), September 2016. – Mykolaiv : 

V. O. Sukhomlinsky MNU, 2016. – P. 23–28.  

12. Vishnikina L. P. The textbook of geography as a universal integrated 

tool for the formation of the subject geographical competence of students / 

L. P. Vishnikina, O. M. Topuzov // Problems of the modern textbook: collection of 

scientific works / [editorial board; Editor in Chief – O. M. Topuzov]. – K.: 

Pedagogical thought, 2016. – Issue No.17. – P. 60–68. 



22 

13. Vishnikina L. P. Competency-forming lesson in geography / 

L. P. Vishnikina // Scientific herald of Kherson State University. Series “Geographic 

Sciences”: collection of scientific works. – Issue No. 5 / 2016. – P. 83–88.  

14. Vishnikina L. P. Methodology for controlling the level of formation of 

the subject geographical competence of students / L. P. Vishnikina // Scientific 

herald of Mykolaiv National University named after V. O. Sukhomlinsky. 

Pedagogical sciences: collection of scientific works / under the editorial board of 

the professor Tetiana Stepanova. – No.3 (58), September 2017. – Mykolaiv : 

V. O. Sukhomlinsky MNU, 2017. – P. 66–72. 

15. Topuzov O. M. Establishment of competency geographic education / 

O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina // Problems of the modern textbook: collection of 

scientific works / [editorial board; Editor in Chief – O. M. Topuzov]. – K. : 

Pedagogical thought, 2017. – Issue No. 19. – P. 57–68. 

16. Vishnikina L. P. Application of computerized training in competency-

forming lessons of geography / L. P. Vishnikina // Computer at school and in the 

family. – 2017. – No.5 (141). – P. 20–24. 

Articles published in scientific periodicals of other states on the subject 

the dissertation was prepared, which are included in the international 

science-computer bases 

17. Vishnikina L. P. Assessment of the subject geographical competence of 

students / L. P. Vishnikina // Science and Education a New Dimension. Pedagogy 

and Psychology, ІІІ (26), Issue: 50, 2015. – P. 37–40. 

18. Vishnikina L. P. Competency-oriented tasks in geography / 

L. P. Vishnikina, I. O. Dibrova // Science and Education a New Dimension. 

Pedagogy and Psychology, ІІІ (32), Issue: 63. Budapest. 2015. – P. 10–14.  

19. Vishnikina L. P. Retrospective of the development of competent 

geographic education / L. P. Vishnikina, I. O. Dibrova // Science and Education a 

New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІV (43), Issue: 88, 2016. – P. 37–40.  

20. Vishnikina L. P. Methodical system of competence training in geography / 

L. P. Vishnikina // Mogilev meridian, V. 16, Issue 3-4 (35-36), 2016. – P. 82–86.  



23 

21. Vishnikina Lubov. Geographical education: subject geographical 

competence / Lubov Vishnikina // Problems of geography, Book 1–2. Sofia. 

Bulgarian Academy of Sciences. 2017. – P. 121–133. 

Published works confirming the testing of the materials of the dissertation 

22. Methodology of teaching geography. Educational program. / Ministry of 

Education of Ukraine. Institute of Pedagogics of the Academy of Pedagogical 

Sciences of Ukraine. Institute of Innovative Technologies and Educational 

Content. Poltava State Pedagogical University named after V. G. Korolenko / 

drafters: O. M. Topuzov, V. M. Samoilenko, L. M. Bulava, L. P. Vishnikina. – K. : 

PTZO 2009. – 36 p. (Recommended by the Institute of Innovative Technologies 

and the Content of Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine 

(letter No.1.4/18 – 4602 dated 20.11.09). 

23. A manual for preparation for external independent assessment and 

conducting the final control work on geography in 11 classes of general educational 

institutions / O. M. Topuzov, T. G. Nazarenko, O. F. Nadtoka, L. P. Vishnikina, 

S. L. Kapirulina, V. M. Samoilenko, A. A. Shukanova. – K. : DNVP "Cartography", 

2011. – 128 p. (Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine for 

use in general educational institutions (letter №1.4 / 18-Г-673 dated 13.08.2010). 

24. Methodology for teaching the geography of continents and oceans: 

[instructional manual for teachers of geography and students of pedagogical higher 

educational establishments] / O. M. Topuzov, T. G. Nazarenko, O. F. Nadtoka, 

L. P. Vishnikina, A. A. Shukanova, V. M. Samoilenko. – K. : DNVP 

«Cartography», 2011. – 128 p. (Approved by the Ministry of Education and 

Science, Youth and Sports of Ukraine for use in general educational institutions 

(letter №1.4 / 18-Г-674 dated July 22, 2011). 

25. Geography. A notebook for practical work. 6th Form. / O. M. Topuzov, 

T. G. Nazarenko, O. F. Nadtoka, L. P. Vishnikina, A. A. Shukanova, 

V. M. Samoilenko. – K. : DNVP «Cartography», 2012. – 46 p. 

26. The general methodology of teaching geography: A textbook [classified 

by the Ministry of Education and Science of Ukraine] / O. M. Topuzov, 



24 

V. M. Samoilenko, L. P. Vishnikina. – K.: DNVP «Cartography», 2012. – 512 p. 

(Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine as a textbook for 

higher educational institutions, letter № 1/11-11996 dated 20.07.2012). 

27. Geography: A notebook for practical work. 8th Form [tutorial] / 

Topuzov O. M., Nazarenko T. G., Nadtoka O. F., Vishnikina L. P., 

A. A. Shukanova. – K. : DNVP «Cartography», 2014. – 32 p. (Approved for use in 

general education institutions by the Geographic Commission of the Scientific and 

Methodological Council for Education of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine (PTZO Letter No. 14.1/12-Г-251 dated February 28, 2014). 

28. Geography: A textbook for 6th Form / O. M. Topuzov, T. G. Nazarenko, 

O. F. Nadtoka, L. P. Vishnikina and others. – K. : DNVP "Cartography", 2014. – 

320 p. (Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine (Order 

number 750 dated June 24, 2014). 

29. Samoilenko V. M. Geography teaching: Concept and terminology 

dictionary (classified by the Ministry of Education and Science of Ukraine) / 

V. M. Samoilenko, Ya. B. Oliynyk, L. P. Vishnikina, I. O. Dibrova. – K. : Nika-

Centre, 2014. – 352 p. (Recommended by the Ministry of Education and Science 

of Ukraine as a terminology dictionary for higher education institutions (Minutes 

of the meeting of the Commission on Geography of NMR of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine dated June 10, 2014). 

30. Didactics of geography: monograph / V. M. Samoilenko, O. M. Topuzov, 

L. P. Vishnikina, O. F. Nadtoka, I. O. Dibrova. – K. : Pedagogical thought, 2014. – 

586 p. 

31. Methodology of teaching geography in the 6th form of general education 

institutions: a methodological manual for teachers of geography and students of 

pedagogical institutions of higher education / O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka, 

L. P. Vishnikina and others. – K.: DNVP "Cartography", 2015. – 128 p. (Approved 

by the Ministry of Education and Science of Ukraine (Order No. 1126 dated 

03.10.2014). 



25 

32. Geography: A textbook for 7th Form. / O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka, 

L. P. Vishnikina and others. – K. : DNVP "Cartography", 2015. – 288 p. 

(Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine (Order No. 

777 dated 20.07.2015). 

33. Examination of subject competencies. Geography, 6th Form.: A collection 

of tasks for assessing student achievements: Educational and methodical manual / 

O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka, L. P. Vishnikina. – Kyiv: Orion, 2015. – 

48 p. (Approved for use in general education institutions by the Commission on 

Geography of the Scientific and Methodological Council for Education of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine (the letter of the Institute of Innovative 

Technologies and Education Content dated 26.06.2015 No. 14.1/12-Г-740). 

34. Examination of subject competencies. Geography, 7th Form.: 

A collection of tasks for assessing student achievements: Educational and 

methodical manual / O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka, L. P. Vishnikina. – Kyiv: 

Orion, 2015. – 48 p. (Approved for use in general education institutions by the 

Commission on Geography of the Scientific and Methodological Council for 

Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine (the letter of the 

Institute of Innovative Technologies and Education Content dated 26.06.2015 No. 

14.1/12-Г-738). 

35. Geography: A notebook for practical work. 7th Form: [educational 

manual] / O. M. Topuzov, T. G. Nazarenko, O. F. Nadtoka, L. P. Vishnikina, 

A. A. Shukanova. – K.: DNVP "Cartography", 2015. – 48 p. (Approved for use in 

general education institutions by the Commission on Geography of the Scientific 

and Methodological Council for Education of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine (the letter of the Institute of Innovative Technologies and 

Education Content dated 26.06.2015 No. 14.1/12-Г-738). 

36. Geography: 10th Form. Collection of tasks for the monitoring of the 

quality of general secondary education based on the results of studying students in 

the main school / O. F. Nadtoka, L. P. Vishnikina, N. I. Zabuga, N. A. Dyachenko. – 

К. : LLC "Center for Educational and Methodological Literature", 2013. – 36 p.  



26 

37. Samoilenko V.M. Methodology of teaching geography: Training 

practical manual / V. M. Samoilenko, L. P. Vishnikina, T. S. Yaprynets. – Poltava: 

PE Shevchenko, 2014. – 190 p.  

38. Concept of geographic education in main school: project / Institute of 

Pedagogics of National Academy of Sciences of Ukraine / as a general edition of 

O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka, L. P. Vishnikina, A. S. Dobroskok and others. – K. : 

Pedagogical thought, 2014. – 30 p. 

39. Geography. 1–11 Forms: methodical recommendations for organizing 

the educational process in the 2015-2016 academic year with a comment by 

leading experts / authors-contributors: O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka, 

L. P. Vishnikina. – Kharkiv: “Ranok” Publishing House, 2015. – 96 p. 

40. Geography. 1–11 Forms: methodical recommendations for organizing 

the educational process in the 2016-2017 academic year with a comment by 

leading experts / authors-contributors: O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka, 

L. P. Vishnikina. – Kharkiv: “Ranok” Publishing House, 2016. – 96 p. 

41. Teaching of Didactics of Geography: Tutorial / V. M. Samoilenko, 

O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina, I. O. Dibrova. – K. : DP “Print Service”, 2016. – 

240 p.  

42. Geography. 1–11 Forms: methodical recommendations for organizing 

the educational process in the 2017-2018 academic year with a comment by 

leading experts / authors-contributors: O. M. Topuzov, O. F. Nadtoka, 

L. P. Vishnikina. – Kharkiv: “Ranok” Publishing House, 2017. – 96 p. 

Scientific works, which additionally represent the scientific results 

of the dissertation 

43. Vishnikina L.P. Designing geography lessons / L. P. Vishnikina // 

Regional studies. Geography. Tourism. – 2012. – No. 6-7 (731-732). – P. 3–13. 

44. Vishnikina Lubov. The structure of the subject geographical competence 

of students (recommendations for teachers of geography) / Lubov Vishnikina, 

Oleh Topuzov // Ukrainian Professional Education: Scientific Journal. – 2017. – 

No 1. – P. 103–111. 



27 

45. Vishnikina L.P. Forming the geographical competence of students / 

L. P. Vishnikina, T. S. Yaprynets // Materials of the International Scientific and 

Practical Conference «Geographical aspects of sustainable development of the 

regions», Gomel, the educational institution «Gomel State University named after 

Francis Skaryna», April 23-24, 2015. – P. 124–126. 

46. Topuzov O. M. Competence based approach in conditions of renewed 

teaching geography in a secondary school / O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina // 

Geography and Ecology: Science and Education: Materials of the IV All-Ukrainian 

Conference. Uman town, April 26-27, 2012 / Resp. Editor O. V. Timets. – Uman: 

Publisher «Sochinsky», 2012. – P. 189–191. 

47. Vishnikina L. Unconventional geography lesson / L. Vishnikina, 

T. Melnychuk, O. Tereshchenko, Yu. Khlystun // [Collection of articles of the 

regional scientific conference: Geography in the Poltava region. Current state and 

development prospects, April 5, 2012]. – Poltava: PNPU named after Korolenko, 

2012. – P. 69–73. 

48. Vishnikina L. P. Creation and application of tests in order to form the 

professional competence of future specialists / L. P. Vishnikina // Materials of the 

international scientific-practical conference "Actual problems and prospects of 

development of food industry, hotel-restaurant and tourist business", Poltava, 

PUET, November 20-21, 2014. – P. 222–224. 

49. Vishnikina Lubov. Terminological contradictions of the competence 

approach to the teaching of geography / Lubov Vishnikina // Ukrainian Geography: 

Modern Challenges. Collection of scientific works in 3 Volumes. – K. : Print-

Service, 2016. – V.1. – P. 144–146.  

50. Topuzov O. M. Historical aspect of the introduction of competence 

based teaching of geography / O. M. Topuzov, L. P. Vishnikina // Materials of the 

All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Educational and Scientific 

Dimensions of Geography" devoted to the 25th anniversary of the specialty 

"Geography" and the 15th anniversary of the Department of Geography and Local 



28 

History PNPU named after V.G. Korolenko, April 25-26, 2016 / resp. ed. 

S. M. Shevchuk. – Poltava: «ASMI», 2016. – P. 10–15. 

51. Vishnikina L. P. Differentiation of means of subject-competence 

teaching geography / L. P. Vishnikina // Social and Humanitarian Sciences and 

Modern Challenges. Materials of the II All-Ukrainian Conference. May 26-27, 

2017, the city of Dnipro. Part II / Scientific editor O.Yu. Vysotsky. – Dnipro : SPD 

«Okhotnik», 2017. – P. 19–21. 

52. Shevchuk S. M. Methodological system of competence based teaching of 

geography / S. M. Shevchuk, L. P. Vishnikina // Materials of the International 

scientific and practical conference "Methodology of teaching natural sciences in 

secondary and high school" (XXIV Carishean Readings). / under the general 

editorship of the professor M.V. Grynyova. – Poltava, May 18-19, 2017. – 

P. 330–332. 

53. Vishnikina L. P. Psychodidactic conditions for the formation of 

geographical competence / L. P. Vishnikina, T. S. Yaprynets // Materials of the II 

All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Psychological Coordinates of 

Personality Development: Realities and Prospects", May 17, 2017. PNPU named 

after V.G. Korolenko, Poltava city. – P. 234–237. 

54. Vishnikina L. P. Modern trends in the development of geographical 

education / L. P. Vishnikina // Region - 2017: Optimal Development Strategy: 

Materials of the International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, 

September 19-20, 2017). – Kh. : KhNU named after V.N. Karazin, 2017. – 

P. 182–184. 



29 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ...................................................................................... 32 

ВСТУП ................................................................................................................. 33 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У СИСТЕМІ 

ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ............................................................ 47 

1.1. Географічні компетентності учнів у теорії і методиці шкільної 

освіти .......................................................................................................... 47 

1.2. Упровадження компетентнісного підходу до навчання 

географії у вітчизняній шкільній освіті .................................................. 61 

1.3. Структура предметної географічної компетентності учнів ........... 72 

1.4. Обґрунтування змісту предметно-географічних 

компетентностей учнів ............................................................................. 83 

Висновки до розділу 1 .............................................................................. 91 

РОЗДІЛ 2. ПСИХОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ................................................................................... 95 

2.1. Психодидактичні засади навчально-пізнавальної діяльності 

учнів ............................................................................................................ 95 

2.2. Вплив основних когнітивних процесів на навчально-пізнавальну 

діяльність учнів з географії .................................................................... 101 

2.3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі 

компетентнісного навчання географії ................................................... 110 

2.4. Алгоритми формування предметно-географічних 

компетентностей учнів ........................................................................... 114 

Висновки до розділу 2 ............................................................................ 137 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ 

ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ............................................ 141 

3.1. Структурно-функціональні складники методичної системи 

формування предметної географічної компетентності учнів ............. 141 



30 

3.2. Методи й методичні прийоми формування предметно-

географічних компетентностей учнів ................................................... 151 

3.3. Засоби компетентнісного навчання географії ............................... 189 

3.3.1. Диференціація засобів навчання ......................................... 189 

3.3.2. Картографічно-геоінформаційні засоби компетентнісного 

навчання географії .......................................................................... 198 

3.3.3. Компетентнісно-спрямований підручник з географії ....... 211 

3.4. Форми організації процесу компетентнісного навчання 

географії ................................................................................................... 223 

3.4.1. Систематизація форм організації процесу 

компетентнісного навчання географії .......................................... 223 

3.4.2. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності 

з географії в режимі самостійної роботи ...................................... 241 

3.4.3. Інтерактивний режим організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів із географії .......................................................... 248 

3.4.4. Форми проведення позаурочного і позакласного 

компетентнісного навчання географії .......................................... 252 

Висновки до розділу 3 ............................................................................ 264 

РОЗДІЛ 4. КОМПЕТЕНТНІСНО-ФОРМУВАЛЬНІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ . 270 

4.1. Різновиди, структура та проектування компетентнісно-

формувальних уроків географії ............................................................. 270 

4.2. Нетрадиційні види компетентнісно-формувальних уроків 

географії ................................................................................................... 293 

4.3. Застосування на компетентнісно-формувальному уроці 

географії елементів навчальних технологій ......................................... 311 

Висновки до розділу 4 ............................................................................ 334 

РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ 

ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ............................................ 340 



31 

5.1. Організація педагогічного дослідження ефективності 

застосування методичної системи формування предметної 

географічної компетентності в учнів основної школи ........................ 340 

5.2. Контроль рівня сформованості предметно-географічних 

компетентностей учнів ........................................................................... 356 

5.3. Методика перевірки й оцінювання предметно-географічних 

компетентностей учнів ........................................................................... 368 

5.4. Тестовий контроль навчальних досягнень учнів .......................... 385 

5.5. Компетентнісно-орієнтовані завдання з географії ....................... 395 

5.6. Результати експериментального навчання та їх аналіз ................ 402 

Висновки до розділу 5 ............................................................................ 415 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .................................................................................. 418 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......................................................... 426 

ДОДАТКИ .......................................................................................................... 489 

 



32 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

ГІС – географічні інформаційні системи 

ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти 

КОЗ – компетентнісно-орієнтовані завдання 

КСП – компетентнісно-спрямований підручник 

КФ – компетентнісно-формувальний (урок) 

МОН – Міністерство освіти і науки (України) 

НКФ – нетрадиційний компетентнісно-формувальний (урок) 

ПГКУ – предметна географічна компетентність учнів 

ПНГ – програмоване навчання географії 

 



33 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Єднання України з 

європейською спільнотою передбачає докорінні зміни в питаннях не лише 

державної політики та економіки, а й у питаннях розвитку освіти. Зокрема, 

для адаптації випускників закладів загальної середньої освіти до умов 

ринкових відносин у суспільстві нині недостатньо лише тематичних заданих 

знань, умінь та навичок, що набуваються в процесі навчання. Важливим 

освітнім завданням стало формування в учнів компетентностей, які мають 

ґрунтуватися на реаліях майбутньої життєдіяльності учнів. З огляду на 

сказане, сучасна предметна дидактика, і дидактика географії зокрема, 

орієнтується на освітні потреби учнів та виклики суспільства до рівня їхньої 

освіченості, тобто всебічно розвиває компетентнісний підхід до навчання. 

Значущість такого підходу зумовлено тим, що його спрямовано на 

розв’язання актуальної освітньої проблеми, яка полягає в тому, що, 

незважаючи на засвоєння теоретичних знань і практичних умінь, учні 

неспроможні їх застосовувати в конкретних життєвих ситуаціях.  

За таких умов саме географічна освіта має сприяти підготовці 

випускників ЗЗСО до самостійних рішень у різноманітних суспільно - та 

природничо-географічних сферах буття.  

Компетентнісний підхід до навчання на теренах України було обрано 

за обов’язковий на державному рівні, про що свідчать Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.), Закон України «Про 

вищу освіту» (2014 р.) й Закон України «Про освіту» (2017 р.). 

Визначальними категоріями такого підходу є ключові, міжпредметні та 

предметні компетентності учнів, які розглядаються на загальнодидактичному 

рівні і як терміни вже отримали широке застосування і в дидактиці географії.  

Запровадження компетентнісного підходу до географічної освіти є 

кардинальним шляхом її оновлення й зумовлює потребу в системному 

підході до змісту географічної освіти, прогнозування її результативного 
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складника та розроблення методичного апарату формування предметної 

географічної компетентності учнів (ПГКУ) основної школи, яка за Законом 

України «Про освіту» 2017 р. відповідає базовій середній освіті. 

Підготовка компетентного учня, здатного розв’язувати проблеми 

різного рівня складності на основі здобутих знань, умінь і навичок та досвіду 

їхнього застосування, ціннісних ставлень та географічно-позиційного 

сприймання довкілля, є однією з цілей компетентнісного навчання географії.  

Модернізація сучасної дидактики географії передбачає теоретичне 

обґрунтування і прикладне розроблення методики саме предметно-

компетентнісного навчання географії. Проблеми визначення структури й 

змісту предметної географічної компетентності учнів, удосконалення 

методичного апарату формування такої компетентності й встановлення 

критеріїв оцінювання рівня її сформованості вимагають ретельного вивчення 

та розв’язання. 

За таких умов розроблення методичного апарату формування 

предметної географічної компетентності учнів має спрямовуватися на 

оновлення підходів до застосування методів і методичних прийомів 

навчання, засобів та форм організації навчання географії. З-поміж 

різноманітних навчальних занять з географії конче потрібно приділити 

особливу увагу оновленню структури і змісту уроку географії та надання 

йому компетентнісно-формувального характеру.  

Одним із перспективних шляхів розвитку предметно-компетентнісного 

навчання географії є застосування компетентнісно-орієнтованих завдань, 

безпосередньо спрямованих на формування та динамічну перевірку рівня 

сформованості предметної географічної компетентності учнів. Особливості 

проектування та застосування таких завдань вимагають теоретичних 

досліджень та випробування у практичній навчальній діяльності.  

Розвиток методики навчання географії в окреслених напрямах, на нашу 

думку, забезпечить упровадження компетентнісного підходу до навчання 

географії на теренах України і, як наслідок, входження нашої держави в 



35 

Європейський освітній простір. Вивчення взаємозв’язків формування 

предметної географічної компетентності учнів основної школи та їхнього 

розумового розвитку й виховання, а також розробка методичної системи, яка 

забезпечує такий зв’язок відповідно до вікових особливостей дітей і 

різнобічних потреб суспільства є однією з найактуальніших проблем у 

вітчизняній географічній освіті. Саме її розв’язання значною мірою 

визначатиме успішність життєдіяльності учнів у майбутньому.  

Отже, предметно-компетентнісне навчання географії більше відповідає 

сучасним викликам суспільства у сфері освіти, ніж традиційне. Воно 

передбачає визначення сукупності загальних принципів та цілей географічної 

освіти, відбір її змісту, організацію освітнього процесу та оцінки освітніх 

результатів.  

Вищенаведене зумовило вибір теми дисертаційного дослідження 

«Методична система формування предметної компетентності з географії 

в учнів основної школи». 

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

Основні напрями дослідження відповідають на законодавчому рівні 

інноваціям у середній освіті, зокрема положенням Державної програми 

«Освіта (Україна ХХІ століття)», законам України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

27 серпня 2010 року №1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової 

соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 року», законам України «Про вищу освіту» (2014 р.) 

та «Про освіту» (2017 р.), реформі МОН України «Нова українська школа» 

(2017 р.). Дисертацію виконано згідно з тематичним планом відділу навчання 

географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України «Науково-

методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної 

освіти в основній школі» (державний реєстраційний № 0112U000397). Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту педагогіки НАПН 

України (протокол № 7 від 22.05.2013 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді з 
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координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол №5 від 28.05. 2013 р.). 

Мета дослідження – наукове обґрунтування, розробка і апробація 

методичної системи формування предметної географічної компетентності 

учнів в основній школі. 

Завдання дослідження:  

1. На основі аналізу теоретико-методичних підвалин компетентнісного 

підходу до навчання географії та його запровадження у вітчизняній шкільній 

освіті обґрунтувати структуру ПГКУ і зміст її компонентів. 

2. Визначити психодидактичні засади формування ПГКУ у процесі 

навчання географії. 

3. Розробити модель методичної системи формування ПГКУ та її 

структурно-функціональні складники. 

4. Здійснити диференціацію методичних прийомів навчання географії, 

використовуваних у процесі формування ПГКУ. 

5. Уточнити класифікацію сучасних засобів навчання географії 

відповідно до методичних особливостей їхнього застосування для 

формування ПГКУ. 

6. Систематизувати традиційні та інноваційні форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання географії та 

описати методичні особливості їхнього застосування з метою формування 

ПГКУ. 

7. Удосконалити структуру компетентнісно-формувальних уроків 

географії та розробити методичні рекомендації до їхнього проектування й 

проведення. 

8. На основі аналізу сучасних методів, видів, способів і прийомів 

контролю навчальних досягнень учнів з географії побудувати алгоритми 

проектування та застосування компетентнісно-орієнтованих завдань з 

географії. 
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9. Експериментально дослідити педагогічну доцільність розробленої 

методичної системи формування ПГКУ і створити методичне забезпечення її 

впровадження в шкільну практику.  

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес географічної 

освіти в закладах загальної середньої освіти. 

Предмет дослідження – концептуальні засади, критерії та компоненти 

методичної системи формування предметної географічної компетентності в 

учнів основної школи. 

Гіпотеза дослідження: упровадження в навчально-виховний процес 

основної школи методичної системи формування ПГКУ підвищить 

ефективність їхнього всебічного розвитку учнів, формування навичок 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності та здатності застосовувати 

навчальні досягнення з географії для розв’язання важливих для життя 

завдань і проблем за умов: 1) побудови процесу навчання географії на основі 

конкретизації кінцевого компетентнісного результату як комплексу окремих 

предметно-географічних компетентностей учнів; 2) обґрунтування і 

конкретизації змісту окремих предметно-географічних компетентностей 

учнів з географії; 3) системного застосування взаємопов’язаних компонентів 

методичної системи формування ПГКУ; 4) наскрізного контролю рівня 

сформованості ПГКУ за допомогою компетентнісно-орієнтованих завдань.  

Теоретико-методичну основу дослідження становили:  

на концептуальному рівні: Державний стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти (2011 р.), Закони України «Про вищу освіту» 

(2014 р.) та «Про освіту» (2017 р.); реформа Міністерства освіти і науки 

(МОН) України «Нова українська школа» (2017 р.); доповідь міжнародної 

комісії з освіти ХХІ століття «Освіта: прихований скарб»; проекти 

«Визначення і відбір компетентностей: теоретичні і концептуальні засади» 

(DESECO), Eurydice (аналіз європейських національних програм і реформ 

щодо включення в них ключових компетентностей), TIMSS (дослідження 

якості математичної і природознавчої освіти), PISA (визначення рівнів 
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освіченості і ключових компетентностей, розробка системи їхнього 

оцінювання) та інші рішення, проекти і програми Європейського парламенту 

та Ради Європи, що стосуються перебігу сучасного освітнього процесу; 

Хартії географічної освіти 1992 та 2016 років.  

на психолого-педагогічному рівні: компетентнісний, діяльнісний та 

особистісно-орієнтований підходи до навчання (І. Бех, Н. Бібік, В Бондар, 

С. Бондар, М. Бурда, Л. Ващенко, Л. Величко, М. Гриньова, В. Ільченко, 

Т. Засєкіна, В. Кремень, О. Кривонос, О. Локшина, В. Луговий, І. Макаревич, 

Н. Морзе, О. Овчарук, Л. Паращенко, М. Піддячий, І. Підласий, О. Пометун, 

Г. Пустовіт, І. Родигіна, С. Рудишин, О. Савченко, О. Слюсаренко, Ж. Таланова, 

С. Трубачева, В. Болотов, Ж. Делор, І. Зимня, В. Кальней, В. Краєвський, 

Дж. Равен, Г. Селевко, В. Сітаров, А. Хуторськой, С. Шишов та ін.). 

на методичному рівні: дидактичні й методичні основи географічної 

освіти (О. Браславська, О. Варакута, Т. Гільберг, М. Елькін, Л. Зеленська, 

С. Кирилюк, С. Кобернік, В. Корнєєв, М. Криловець, Л. Круглик, Н. Муніч, 

О. Надтока, Т. Назаренко, С. Науменко, В. Обозний, М. Откаленко, 

Л. Паламарчук, С. Пальчевський, Л. Покась, В. Самойленко, П. Скавронський, 

О. Топузов, С. Тросюк, Г. Уварова, Б. Чернов, Є. Шипович, П. Шищенко, 

І. Шоробура, В. Яценко, І. Барінова, М. Бахір, Р. Гайсин, А. Даринський, 

І. Душин, А. Лобжанідзе, В. Максаковський, І. Матрусов, Г. Обух, О. Павленко, 

Л. Панчешнікова, Г. Понурова, Д. Субетто, В. Сухоруков, Д. Фінаров, 

О. Хлєбосолова та ін.). 

Методи досліджень. Для виконання поставлених завдань і перевірки 

висунутої гіпотези дослідження застосовувалися такі методи: 

– теоретичні: аналіз й узагальнення психолого-педагогічної і 

методичної наукової літератури та описи власної педагогічної діяльності 

вчителів географії з метою з’ясування стану досліджуваної проблеми та 

теоретико-методичних засад компетентнісного підходу до навчання 

географії; аналіз чинних освітніх документів для виявлення стану 

впровадження компетентнісно-орієнтованого навчання в Україні; історичний 
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– з метою визначення тенденцій розвитку понятійно-категоріального 

апарату; системно-структурний аналіз проблеми дослідження; порівняльний 

аналіз теоретичних і прикладних аспектів традиційного та компетентнісно-

орієнтованого навчання географії; класифікація, порівняння, 

систематизування та узагальнення для виявлення закономірностей і 

тенденцій процесу визначення змісту предметно-географічних 

компетентностей у географічній освіті; синтез і моделювання для 

проектування концептуальних засад, критеріїв та складників методичної 

системи формування ПГКУ;  

– емпіричні: анкетування, тестування, бесіди з метою виявлення рівня 

сформованості ПГКУ і ставлення вчителів до компетентнісно-орієнтованого 

навчання географії; педагогічне спостереження й вивчення педагогічного 

досвіду організації урочної, позаурочної та позакласної роботи вчителів для 

з’ясування стану досліджуваної проблеми у шкільній практиці навчання 

географії в основній школі; педагогічний експеримент з метою перевірки 

педагогічної ефективності розробленої методичної системи та її коригування;  

– математично-статистичні: статистична обробка результатів 

педагогічного експерименту з метою кількісного та якісного аналізу, 

забезпечення достовірності й перевірки ефективності запровадження в 

освітній процес розробленої методичної системи формування ПГКУ. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося протягом 

2009-2017 рр. та охоплювало три етапи науково-педагогічного пошуку. 

На першому пошуково-теоретичному етапі (2009–2013 рр.) 

опрацьовано філософську, психолого-педагогічну та методичну літературу з 

питань компетентнісного навчання, базових нормативних документів з 

географічної освіти. Проаналізовано стан упровадження компетентнісного 

підходу до навчання географії в основній школі. Теоретично обґрунтовано 

проблему, визначено об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, 

розроблено модель методичної системи формування ПГКУ та методичні 

матеріали, необхідні для її впровадження у шкільну практику. 



40 

На другому експериментально-дослідному етапі (2014–2017 н. р.) 

впроваджено й експериментально досліджено ефективність застосування 

компонентів методичної системи формування ПГКУ. 

На третьому теоретико-аналітичному етапі дослідження (2017 р.) 

узагальнено одержані результати, сформульовано основні положення, 

загальні висновки, визначено перспективи подальшого вивчення цієї 

проблеми. Було завершено підготовку до друку монографії, оформлено 

рукописи дисертації та автореферату. 

Експериментальну базу дослідження становили заклади загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) Полтавської, Дніпропетровської та Київської 

областей. Різними формами пошуково-експериментальної роботи були 

охоплені учні 6-8 класів основної школи, що навчалися за оновленою 

навчальною програмою. У проведені експериментального дослідження брали 

участь 973 учня і 31 учитель географії. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 

обґрунтовано, розроблено та структурно реалізовано методичну систему 

формування ПГКУ. При цьому: 

вперше: 

– теоретично обґрунтовано поняття «предметна географічна 

компетентність учня»; 

– з’ясовано зміст і розроблено структуру ПГКУ; 

– висвітлено зміст предметно-географічних компетентностей як 

складників ПГКУ; 

– побудовано алгоритми формування предметно-географічних 

компетентностей учнів; 

– ідентифіковано структурно-функціональні складники методичної 

системи формування ПГКУ; 

– диференційовано методичні прийоми навчання географії, що 

застосовуються у процесі формування ПГКУ; 
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– представлено методичні рекомендації до проектування та проведення 

компетентнісно-формувальних уроків географії; 

– запропоновано методику перевірки й оцінювання предметно-

географічних компетентностей учнів; 

– на основі аналізу сучасних методів, видів, способів і прийомів 

контролю навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів з географії 

створено алгоритми проектування й застосування компетентнісно-

орієнтованих завдань із географії; 

удосконалено:  

– психодидактичні засади предметно-компетентнісного навчання 

географії; 

– диференціацію сучасних засобів навчання географії та визначено 

методичні особливості їхнього застосування у процесі формування ПГКУ; 

– систематизацію форм організації навчально-пізнавальної діяльності з 

географії у традиційному, інтерактивному й самостійному режимах роботи 

учнів; 

– структуру компетентнісно-формувальних уроків географії; 

– вимоги до структури компетентнісно-спрямованого підручника 

географії; 

– методику тестового контролю навчальних досягнень учнів; 

отримали подальший розвиток:  

– педагогічні підходи до формування географічних компетентностей 

учнів у позаурочному та позакласному навчанні географії; 

– прикладні аспекти застосування методів навчання географії; 

– систематизування нетрадиційних видів уроків географії; 

– застосування засобів комп’ютеризованого предметно-

компетентнісного навчання географії; 

– методичні аспекти організації та виконання учнями практичних робіт із 

географії; 
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– методичні аспекти організації та виконання учнями домашньої 

роботи з географії; 

– застосування на компетентнісно-формувальних уроках географії 

елементів навчальних технологій. 

Практичне значення отриманих результатів полягає, по-перше, у 

розробленні та впровадженні в практику основної школи створеної автором 

моделі методичної системи формування ПГКУ та навчально-методичного 

забезпечення такого впровадження: підручників, навчальних і методичних 

посібників, дидактичних матеріалів, довідників, компетентнісно-орієнтованих 

завдань. 

По-друге, теоретичні висновки дослідження використано у процесі 

розробки відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки 

НАПН України проекту Концепції географічної освіти в основній школі 

(2014 р.), написання Методичних рекомендацій щодо організації навчально-

виховного процесу з географії у 2016–2017 та 2017–2018 навчальних роках, 

створення комплексного навчально-методичного комплекту шкільного курсу 

географії.  

По-третє, розроблені автором компетентнісно-орієнтовані завдання з 

географії використовувалися під час здійснення моніторингу якості загальної 

середньої освіти серед учнів 10-х класів у 2013 році. 

По-четверте, за результатами дослідження вдосконалено підготовку 

майбутніх учителів географії у закладах вищої освіти. Було розроблено 

Навчальну програму дисципліни «Методика навчання географії» (у 

співавторстві), яка була рекомендована Інститутом інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України. На основі цієї програми створено відповідне 

навчально-методичне забезпечення і впроваджено його у освітній процес 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Крім того, було у співавторстві написано підручник для студентів закладів 

вищої освіти «Загальна методика навчання географії», який був затверджений 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в 2012 році.  
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Розроблені у процесі дослідження теоретичні положення й методичні 

рекомендації використовуються на курсах підвищення професійної 

кваліфікації вчителів географії в інститутах післядипломної освіти 

педагогічних кадрів. 

Результати дослідження упроваджено в практику ЗЗСО м. Полтави і 

Полтавської області (довідка № 182 від 02.11.2017 р. – Полтавський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, 

довідка № 0201-15/53 від 16.01.2018 р. – Полтавська обласна адміністрація, 

Департамент освіти і науки), Черкаської області (Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради, довідка № 26/01-18 від 24.01.2018 р.), Дніпропетровської області 

(Криворізька гімназія № 127 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, довідка № 2075 від 22.01.2018 р.), Київської області (Білоцерківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської міської ради 

Київської області, довідка № 01-22/41 від 22.02.2018 р.). 

Положення й результати дослідження впроваджено в систему роботи 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(довідка № 064/01-60/11 від 10.01.2018 р.), Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (довідка № 48 від 19.01.2018 р.), Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 94/01 

від 22.01.2018 р.). 

Особистий внесок автора. У спільних працях – підручниках та 

навчально-методичних посібниках, розроблених у співавторстві з 

О. Топузовим, Я. Олійником, В. Самойленком, О. Надтокою, Т. Назаренко, 

А. Шукановою, І. Дібровою, Т. Япринець – авторка запропонувала методичну 

модель змісту та структури ПГКУ, реалізувала її змістові та методичні 

складники.  

Внесок автора в наукові статті, що написані в співавторстві з 

О. Топузовим, В. Самойленком та І. Дібровою, полягає в розробленні їхніх 
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концептуальних засад, змістової частини та аналізі отриманих результатів 

дослідження. 

Загалом усі надбання дисертації, які характеризуються науковою 

новизною, мають практичне значення і є предметом захисту, належать 

винятково авторові та є його особистим науковим доробком. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та 

результати проведених досліджень було оприлюднено на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» 

(м. Полтава, ПУЕТ, 20–21 листопада 2014 р.); Міжнародній науковій 

конференції «Педагогіка і психологія в епоху зростаючого потоку інформації – 

2015» (м. Будапешт, 3 травня 2015 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Педагогіка і психологія в епоху глобалізації – 2015» (м. Будапешт, 

22 листопада 2015 р.); Міжнародній  науково-практичній конференції 

«Географічні аспекти стійкого розвитку регіонів», Гомельський державний 

університет імені Франциска Скорини (м. Гомель, 23–24 квітня 2015 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Наука без кордонів – розвиток у 

21 сторіччі» (м. Будапешт, серпень 2016 р); Всеукраїнській науковій 

конференції «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, 2010 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Методика навчання природничих дисциплін 

у середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання) (м. Полтава, 

18–19 травня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку» (м. Харків, 19–20 вересня 

2017 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми сучасного 

підручника» (м. Київ, 2011 р.); ІV Всеукраїнській конференції «Географія та 

екологія: наука і освіта» (м. Умань, 26–27 квітня 2012 р.); ХІІ з’їзді 

Українського географічного товариства (м. Вінниця, травень 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю 

спеціальності «Географія» та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства 

ПНПУ імені В. Г. Короленка «Освітні й наукові виміри географії (м. Полтава, 
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25–26 квітня 2016 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» 

17 травня 2017 року, ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава; 

ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-гуманітарні науки та 

сучасні виклики» (м. Дніпро, 26–27 травня 2017 р.); Серпневій веб-конференції 

«Учені НАПН України – українським учителям», Національна академія 

педагогічних наук України (м. Київ, серпень 2016 р.); Серпневій веб-

конференції «Учені НАПН України – українським учителям», Національна 

академія педагогічних наук України (м. Київ, серпень 2017); Регіональній 

конференції «Географія на Полтавщині: Сучасний стан і перспективи розвитку» 

(м. Полтава, 5 квітня 2012 р.); Регіональній науковій конференції «Система 

неперервної географічної освіти на Полтавщині» (м. Полтава, 19–20 квітня 

2013 р.); Обласному науково-методичному семінарі «Форми організації 

навчального процесу з географії», ПОІППО імені М. В. Остроградського 

(м. Полтава, 23 квітня 2013 р.); Обласному науково-практичному семінарі 

«Шкільна географічна освіта та її пріоритетні завдання на етапі впровадження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» ПОІППО 

імені М. В. Остроградського (м. Кременчук, 14 травня 2014 р.); на авторських 

курсах лекцій з проблем компетентнісного підходу до навчання географії в 

Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

імені М. В. Остроградського (м. Полтава, 2012–2017). 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 54 працях, з яких: 

1 монографія; 5 статей у наукових періодичних виданнях інших держав, що 

включені до міжнародних наукометричних баз, із напряму підготовленої 

дисертації (у т.ч. 3 одноосібні); 15 статей у фахових наукових виданнях 

України (у т.ч. 5 одноосібних); 1 програма, 3 підручники, понятійно-

термінологічний словник і 8 навчальних посібників для закладів загальної 

середньої освіти і закладів вищої освіти з відповідним грифом Міністерства 

освіти і науки України (у співавторстві); 8 інших навчально-методичних 

праць, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації; 12 публікацій у 
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періодичних виданнях і матеріалах й тезах конференцій та з’їздів (у т.ч. 

5 одноосібних).  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

з теми «Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної діяльності 

школярів у процесі вивчення фізичної географії» за спеціальністю 13.00.02 – 

теорія та методика навчання (географія) захищена в 2009 році. Матеріали 

кандидатської дисертації у тексті докторської дисертації не 

використовувались.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти 

розділів й висновків до них та загальних висновків. Список використаних 

джерел налічує 602 найменувань (з них 14 латиницею) на 64 сторінках. 

23 додатки розміщено на 141 сторінці. Дисертація, повним обсягом 

630 сторінок, містить 397 сторінок основного тексту, 21 рисунок і 44 таблиці.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У СИСТЕМІ 

ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

1.1. Географічні компетентності учнів у теорії і методиці шкільної 

освіти 

 

На сучасному етапі географічна освіта здійснюється на новій 

концептуальній основі, що ґрунтується передусім на реалізації 

індивідуального, діяльнісного й компетентнісного підходів до навчання. 

Компетентнісний підхід дає змогу розв’язувати проблему, яка виникла через 

протиріччя між потребою забезпечити якість географічної освіти й 

неможливістю розв’язати таке завдання традиційним шляхом. Наразі 

географічна освіта, що заснована на поєднанні наукових знань із світом 

людських потреб, покликана сприяти підготовці випускників навчальних 

закладів усіх рівнів до самостійної діяльності в різноманітній географічній 

реальності. Запровадження компетентнісного підходу до географічної освіти 

є кардинальним шляхом її оновлення. 

У преамбулі Закону України «Про освіту», що набув чинності у вересні 

2017 р., ідеться: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості 

та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей…» (курсив автора) [424]. 

Відповідно до Державного стандарту компетентнісний освітній підхід є 

однією з методологічних основ сучасної вітчизняної загальної середньої 

освіти. За визначенням, наведеним у зазначеному стандарті, такий підхід 

передбачає, що результатами освіти стануть компетентності особистості, 

тобто здатності ефективно діяти у відповідних сферах життєдіяльності [147]. 
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До розробки науково-теоретичних і науково-методичних засад 

компетентнісного підходу до навчання залучалися вітчизняні й зарубіжні 

науковці І. Бех [27, 28], Н. Бібік [31, 32], В. Бондар [35, 36], С. Бондар [37], 

М. Бурда [52], Л. Ващенко [59], Л. Величко [61], М. Гриньова [134], Т. Засєкіна 

[176], В. Ільченко [187], О. Кривонос [258], О. Локшина [288], В. Луговий [290, 

291], І. Макаревич [297], Н. Морзе [336, 337], О. Овчарук [223, 371, 372], 

Л. Паращенко [223], М. Піддячий [222], І. Підласий [404], О. Пометун [417], 

Г. Пустовіт [430], І. Родигіна [440-443], С. Рудишин [446], О. Савченко [448, 

449], О. Слюсаренко [222], Ж. Таланова [222], С. Трубачева [223], В. Болотов 

[34], Ж. Делор [148], І. Зимня [181-183], В. Кальней [564], В. Краєвський [253, 

254], Дж. Равен [434, 435], Г. Селевко [463, 464], В. Сітаров [469], 

А. Хуторськой [544-549], С. Шишов [564] та ін.  

Здійснюючи аналіз становлення ідеї компетентнісного підходу до 

навчання в освіті зарубіжжя, прослідковуючи зміни сутнісних характеристик 

такого підходу протягом часу, О. Овчарук стверджує: «…Одним зі шляхів 

оновлення змісту освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними 

потребами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація навчальних 

програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його 

запровадження» [223, с. 6]. 

Н. Бібік, аналізуючи проблему запровадження компетентнісного підходу 

до навчання у вітчизняній освіті, як важливий аргумент називає необхідність 

узгоджувати освітні системи в глобалізованому світі з метою надання молодій 

людині елементарних можливостей інтегруватися в різні соціуми, 

самовизначатися в житті [31]. 

Обґрунтовуючи філософські основи компетентнісного підходу в освіті як 

його методологічного базису, І. Родигіна констатує, що компетентнісний підхід 

як педагогічний феномен має синкретико-синтетичну сутність, що реалізується 

на перетині низки усталених філософських течій: екзистенціалізму, 

прагматизму, позитивізму, біхевіоризму, діалектичного матеріалізму, релігійної 

філософії [441]. 
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В. Луговий, О. Слюсаренко і Ж. Таланова, дослідження яких 

присвячені компетентнісний освіті у вищій школі, наголошують на тому, що 

утвердження компетентнісного підходу як парадигмального вдосконалення в 

освітній науці вже сьогодні проявляється в посиленні її здатності теоретично 

й емпірично описувати, пояснювати та передбачати результати освіти; 

науково-методологічно забезпечувати вимірювану якість освіти; створювати 

науково обґрунтовані засади для розроблення методів i технологій 

ідентифікації, стандартизації, досягнення, оцінювання результатів освіти 

[222]. 

Аналізуючи питання впровадження компетентнісного підходу в 

початкову освіту, О. Савченко зазначає, що за компетентнісного підходу до 

навчання простежується спрямованість на результатне навчання школярів, 

зосередженість на змінах особистості дитини як суб’єкта учіння. 

Порівнюючи знаннєвий та компетентнісний підходи, вона ідентифікує такі 

ознаки останнього: зміст навчання формується «від результату»; надається 

перевага самостійній пошуковій діяльності учнів, проектуванню навчальних і 

життєвих ситуацій для застосування предметних та ключових 

компетентностей; залучаються діти до самоконтролю, рефлексії [448]. 

Особливості компетентнісно-орієнтованого підручникотворення на 

прикладі підручників з математики визначає М. Бурда: «Компетентнісна 

орієнтація змісту підручника передбачає врахування при його відборі 

структури і рівнів навчальної математичної діяльності учнів» [52, с. 80]. 

Ми вважаємо доцільним погодитися із В. Сітаровим, який зазначає, що 

основна спрямованість компетентнісного підходу в освіті полягає в 

посиленні діяльнісного й особистісного аспектів у навчанні, у забезпеченні 

зростання особистісного досвіду учня, тобто цей підхід є більш ємним, 

багатогранним, варіативним, оскільки включає в себе не тільки знання в 

якійсь галузі, але змістовно визначається ціннісними орієнтаціями індивіда 

[469].  
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Сучасна дидактика географії в контексті компетентнісного підходу 

представлена працями О. Браславської (Тімець), О. Варакути, Т. Гільберг, 

М. Елькіна, Л. Зеленської, С. Кирилюк, М. Криловця, О. Надтоки, 

Т. Назаренко, С. Науменко, В. Обозного, Л. Паламарчук, Л. Покась, 

В. Самойленка, П. Скавронського, О. Топузова, С. Тросюк, Г. Уварової, 

В. Яценка, І. Барінової, М. Бахіра, Р. Гайсина, І. Душиної, А. Лобжанідзе, 

В. Максаковського, О. Павленко, Д. Субетто, В. Сухорукова, Д. Фінарова, 

О. Хлєбосолової та ін.  

Проблемі впровадження компетентнісного підходу до навчання 

географії був присвячений цикл робіт автора дисертації [68, 70, 73, 74-78, 81, 

82, 84-87, 89-92, 94, 95, 150, 172, 458, 502-505].  

Аналіз публікацій з методики навчання географії виявив розлоге коло 

інтересів науковців, методистів та вчителів, пов’язаних із впровадженням 

компетентнісного підходу до навчання географії. 

Так, проблема формування професійної компетентності вчителя 

географії висвітлена в роботах О. Браславської (Тімець) [39, 40, 499], 

О. Варакути [55], М. Елькіна [164], Л. Зеленської [179], С. Кирилюк [426], 

М. Криловця [259], Л. Паламарчук [383, 386], Л. Покась [39], В. Саюк, [460], 

Г. Уварової [520], І. Барінової [13], О. Лобжанідзе [13], Д. Субетто [489], 

В. Сухорукової [489] та ін. 

Реалізації компетентісного та діяльнісного підходів до навчання 

географії присвячені праці О. Браславської (Тімець) [498], Т. Гільберг [121, 

122], О. Надтоки [345], Т. Назаренко [347, 348], Л. Паламарчук [384], 

Л. Покась [414, 415], В. Самойленко [150, 172, 457], О. Топузова [172, 457, 

502, 504, 505, 513], С. Тросюк [516], В. Душиної [159, 320], В. Максаковського 

[299, 300], Д. Фінарова [533], П. Шищенко [565] та ін. 

Питаннями контролю компетентностей учнів у географічній освіті 

займалися Л. Вішнікіна [74, 75, 77, 81, 150, 172, 396, 397], О. Надтока [396, 

397], Т. Гільберг [123], С. Науменко [351-353], В. Самойленко [172, 458], 
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О. Топузов [172, 396, 397, 509], В. Яценко [587-589], М. Бахір [20], 

О. Хлєбосолова [539, 540] та ін. 

Формуванню ключових, міжпредметних і предметних компетентностей 

учнів присвячені праці С. Бабійчук [6], О. Браславської (Тімець) [39], 

О. Нехомяж [358], Л. Паламарчук [222, 387], В. Обозного [368], Н. Овсюк 

[370], П. Скавронського [470], О. Топузова [509, 515], С. Тросюк [517] та ін. 

Практичні аспекти формування географічної компетентності учнів 

висвітлювали методисти і вчителі-практики І. Журавля, Т. Євтушевська, 

В. Кость, О. Куліда, М. Познякова, Г. Савлук, Н. Фідря, Н. Чернявська та ін. 

Як бачимо, за останні роки компетентнісний підхід до навчання став 

провідним вектором розвитку географічної освіти в Україні, оскільки в ньому 

чітко простежується спрямованість на результативне навчання школярів, 

зосередженість на змінах особистості дитини як суб’єкта учіння.  

Варто нагадати, що в Державному стандарті базової і повної загальної 

середньої освіти України (2011 р.) зазначається, що «компетентнісний підхід 

до навчання передбачає спрямованість навчально-виховного процесу на 

досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, 

міжпредметна і предметна (галузева) компетентності» [147].  

Дослідженню історичного аспекту розвитку компетентнісного 

навчання, визначенню тенденцій розвитку компетентнісного підходу в 

європейській освіті присвятили свої роботи І. Гушлевська, О. Локшина, 

О. Овчарук, О. Пометун, Е. Абель, К. Абромс, Дж. Думас, А. Зольні, 

П. Лафрин’єр, Ж. Майз, Дж. Равен, В. Сітаров та ін. 

О. Овчарук у 2004 р. констатувала: «Протягом останнього десятиліття 

розвинені країни Європи та світу, серед яких Австрія, Велика Британія, 

Канада, Нова Зеландія, Німеччина, Франція, деякі країни Східної Європи: 

Угорщина, Румунія, Молдова, Литва, Латвія та ін. – розпочали ґрунтовну 

дискусію, яка й досі триває на міжнародному рівні, навколо того, як дати 

людині належні знання, вміння та компетентності для забезпечення її 



52 

гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко 

розвивається» [223, с. 6]. 

Компетентнісно-орієнтована (competence-based education) освіта, проте, 

почала формуватися в 1960-ті роки в США в загальному контексті 

запропонованого Н. Хомським (Масачусетський університет) поняття 

«competence» в царині теорії мови. Н. Хомський зазначав, що потрібно 

розмежовувати «competence» як знання мови і її застосування, тобто реальне 

використання в конкретних ситуаціях. Отже, учений подає два тлумачення 

терміна – як «компетенція» і «компетентність» – та зазначає, що 

компетентність не є безпосереднім відображенням компетенції.  

Р. Уайт у роботі «Motivation reconsidered: the concept competence» 

(1959 р.) категорію «competence» наповнює особистісним складником, 

насамперед мотиваційним [417, 602]. 

У 60–70-ті роки ХХ ст. закладається розуміння відмінностей між 

поняттями «компетенція» і «компетентність», причому останнє трактується 

як те, що ґрунтується на знаннях, інтелектуальному та особистісно-

зумовленому досвіді соціально-професійної життєдіяльності людини.  

Відповідно до зазначеного вище, переклад терміна «competence» 

залежить від змісту, який у нього вкладається. Якщо йдеться не лише про 

знання й уміння як обізнаність на рівні розпізнавання, запам’ятовування, 

розуміння та репродуктивного відтворення особою, а й про спроможність 

такої особи застосовувати їх з метою розв’язування реальних життєвих 

завдань, то термін «competence» доцільно перекладати як «компетентність». 

Розвиток компетентнісного підходу до освіти в Європі пов’язаний із 

формуванням єдиного загальноєвропейського освітнього простору з огляду 

на базові принципи країн – членів ЄС, а саме: полікультурність, мобільність, 

професійна підготовка для всіх, підвищення якості професійної освіти, 

створення спільного європейського дому тощо [597, 600]. 

Перші важливі документи з європейської міжнародної освіти було 

затверджено в рамках діяльності ЮНЕСКО. У 1984 р. Комітет міністрів Ради 
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Європи як стратегічний напрям розвитку освіти закріпив впровадження 

міжнародного виміру у зміст шкільної та педагогічної освіти, що має 

ґрунтуватися на формуванні міжнародних професійних компетентностей. 

У 1980–1990 рр. спостерігалося становлення стратегій 

інтернаціоналізації єдиного освітнього простору, які й визначили пріоритетні 

завдання інтернаціоналізації освіти на міжнародному рівні за підтримки 

міжнародних організацій ЮНЕСКО, ООН, Міжнародного бюро освіти, 

Інституту освіти ЮНЕСКО, ОЕСР, Міжнародного інституту планування 

освіти та ін. Цей період характеризується застосуванням категорії 

компетенція / компетентність у теорії і практиці навчання, управлінні, 

керівництві, менеджменті та навчанні спілкування [182, 601].  

Зокрема, у роботі Дж. Ровена «Компетентність у сучасному 

суспільстві», що вийшла друком у Лондоні в 1984 р., подається розгорнуте 

тлумачення компетентності як явища, що складається з великої кількості 

незалежних одне від одного компонентів. Деякі компоненти належать 

переважно до когнітивної сфери, а деякі – до емоційної [435]. 

Надалі поширюється компетентнісний підхід до професійної 

підготовки дорослих. Наприклад, у гамбурзькій декларації з освіти дорослих 

(the hamburg declaration on adult learning 1997 р.). Пріоритетом проголошено 

необхідність формування міжнародних професійних компетентностей для 

сучасного ринку праці [594]. 

У документах ЮНЕСКО освітнього спрямування було визначено 

перелік компетентностей, що мають розглядатися як бажаний результат 

освіти. У доповіді міжнародної комісії з освіти ХХІ століття «Освіта: 

прихований скарб» (1996 р.) Жак Делор назвав основні глобальні 

компетентності. Провідна компетентність за Жаком Делором полягає в тому, 

щоб «навчитися робити щось не лише з метою отримання професійної 

кваліфікації, а в ширшому значенні – для компетентності, що вможливлює 

подолання різноманітних численних перешкод та співпрацювання у групі» 

[148, 155].  
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У цьому ж році на симпозіумі у Берні (27–30 березня 1996 р.) за 

програмою Ради Європи розглядалося питання визначення ключових 

компетентностей (key competencies). В. Хутмахер оприлюднив затверджені 

Радою Європи визначення п’яти груп ключових компетентностей: соціально-

трудові, загальнокультурні, комунікативні, інформаційні та навчально-

пізнавальні [182, 597].  

З метою розуміння змісту таких компетентностей доцільно навести їх 

відповідно до шкільної освіти: 

– соціально-трудові – виконання ролі громадянина, виборця, 

споживача, клієнта, виробника, представника, члена сім’ї; обізнаність у 

питаннях економіки, у сфері професійного самовизначення; уміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти на користь собі та суспільству; 

володіння етикою трудових і громадських стосунків; 

– загальнокультурні – знання та досвід діяльності на теренах 

національної та світової культури; розуміння ролі науки й релігії в житті 

людини, духовних і моральних засад життя; розуміння культурологічних 

засад соціальних та суспільних явищ і традицій; досвід опанування 

географічної картини світу, що поширюється до загальноцивілізаційного 

розуміння; 

– комунікативні – пов’язані з оволодінням способами взаємодії з 

іншими людьми, навичками роботи у групі, колективі; здатністю виконувати 

різноманітні соціальні ролі; умінням презентувати себе, свою школу, країну в 

ситуації міжкультурного спілкування; умінням виступати з усними 

повідомленнями, ставити питання, дискутувати, вести ділове спілкування в 

усній або письмовій формі;  

– інформаційні – навички оперування навчальною інформацією в 

освітній царині та в довкіллі; уміння користуватися сучасними засобами 

інформації, інформаційними технологіями, геоінформаційними системами; 

пошук, аналіз і відбір необхідної інформації, її перетворення, збереження й 

передавання; 



55 

– навчально-пізнавальні (уміння вчитися) – сукупність 

компетентностей учнів у царині самостійно-пізнавальної діяльності, що 

містить елементи логічної, методологічної та загальнонавчальної діяльності. 

До цієї групи компетентностей належать способи визначення мети навчання, 

планування, аналізу, рефлексії та самооцінки. Учень опановує креативні 

навички здобування знань безпосередньо з довкілля, застосування прийомів 

навчально-пізнавальної діяльності в нестандартних ситуаціях. 

Дещо пізніше перелік ключових компетентностей був доповнений 

здоров’язбережувальними, які спрямовані на опанування способів фізичної, 

духовної й емоційної саморегуляції та саморозвитку учнів. До цих 

компетентностей належать досвід орієнтації та екологічної діяльності в 

довкіллі, загальна екологічна культура, способи збереження безпеки 

життєдіяльності в різноманітних природних і соціальних умовах, піклування 

про особисте здоров’я [591, 598].  

Пізніше, у 1997 році, у Лісабонській конвенції «Про визначення 

кваліфікацій, що належать до вищої освіти в європейському регіоні» було 

сформульовано концепцію міжнародного визнання результатів освіти й 

висунуто вимоги до академічної спільноти щодо вироблення конвертованих 

загальнозрозумілих критеріїв такого визнання. Надалі в ході Болонського 

процесу активно розроблялися різноманітні версії таких критеріїв [417].  

Отже, у 90-х рр. ХХ століття в умовах кардинальних суспільно-

економічних трансформацій європейських суспільств на арену виходить 

сучасна «результативна» модель освітніх стандартів, яка характеризується 

окресленням кінцевого результату навчання й запровадженням об’єктивних 

вимірників, за допомогою яких можна оцінити отримані результати. 

Компетентнісний підхід розповсюджується не лише на освіту дорослих, а й 

починає визначати напрями модернізації навчання школярів [157]. 

Щоб прослідкувати генезис поняття «компетентність», варто 

зазначити, що Міжнародна комісія Ради Європи розглядає це поняття як 

загальні або ключові вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, 
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ключові уявлення, опори, або опорні знання. Компетентності, на думку 

експертів Ради Європи, передбачають спроможності особистості сприймати 

й відповідати на індивідуальні та соціальні потреби; комплекс ставлень, 

цінностей, знань і навичок [449, 600].  

Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для 

навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, 

Performance and Instruction (IBSTPI) поняття компетентності визначається як 

спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання 

або роботу, які містять набір знань, навичок і відношень, що дають змогу 

особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, 

які підлягають досягненню певних стандартів у галузі професії або виду 

діяльності [372]. 

Проте у визначенні поняття «компетентність» дотепер немає 

однозначності. З початку 80-х років OЕCD (Organisation for Economic 

Cooperation and Development) – Організація економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) – систематично й детально розглядає проблему 

впровадження ключових компетентностей у зміст освіти. З метою 

визначення змісту таких компетентностей у 1997 році група експертів з 

різних галузей (освіти, бізнесу, праці, здоров’я тощо) започаткувала 

програму «Визначення і відбір компетентностей: теоретичні і концептуальні 

засади» (DESECO) [591].  

У рамках цієї програми здійснюється систематизування та 

узагальнення досвіду окремих країн у визначенні й відбору ключових 

компетентностей. Експерти DESECO визначають компетентність 

(competency / competencе) як здатність успішно задовольняти індивідуальні 

та соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання. На їхню 

думку, «кожна компетентність побудована на комбінації (поєднанні) 

взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних навичок, цінностей, 

емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що можна 

мобілізувати для активної дії» [371, 591]. 
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У третьому тисячолітті остаточно відбувається перехід освіти 

європейських держав на компетентнісні засади, який характеризується 

модифікацією «результативної» моделі освітніх стандартів у 

«компетентнісну». Така модель передбачає опис результатів навчання у 

форматі компетентностей, які учні мають набути [288, 590, 600, 602]. 

У рамках реалізації лісабонської стратегії (саміти Ради Європи 1996 р. 

та 2000 р. у Лісабоні) було схвалено та затверджено 10-річну робочу 

програму спільноти «Освіта й підготовка – 2010», у якій проблема 

формування ключових компетентностей посіла одне з чільних місць. Надалі 

у 2001 р. відбулися робочі засідання представників країн Євросоюзу з 

вивчення нових базових компетентностей. За результатами їхнього звіту, що 

був представлений на Європейській раді в Стокгольмі, робоча група 

експертів запропонувала такі вісім основних галузей ключових 

компетентностей: (фундаментальні) навички рахування та письма, базові 

навички в галузях математики, природничих наук та технологій, іноземні 

мови, ІКТ-навички та використання технологій, уміння навчатися, соціальні 

навички, підприємницькі навички та загальна культура [289, 598, 601].  

Крім того, у 2001 р. було створено робочу групу «Ключові 

компетентності», до завдань якої входило розв’язування низки питань щодо 

розробки ключових компетентностей. Робота групи спиралася на міжнародні 

дослідження, а саме: результати проектів DeSeCo, Eurydice (аналіз 

європейських національних програм і реформ щодо включення в них 

ключових компетентностей), PISA (визначення рівнів освіченості і ключових 

компетентностей, розробка системи їхнього оцінювання) тощо. Результати 

досліджень показали, що, незважаючи на відсутність єдиної термінології і 

загальноприйнятої системи понять, перед усіма національними освітніми 

програмами постала проблема формування змісту компетентностей 

[288, 598]. 

Пізніше, у 2006 році, у відповідь на нові світові виклики, коли кожен 

громадянин потребуватиме пристосування широкого спектру ключових 
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компетентностей до швидких змін у взаємопов’язаному світі, Європейський 

парламент та Рада Європи розробили рекомендації щодо ключових 

компетентностей ціложиттєвої освіти [600].  

У Додатку «Ключові компетентності для освіти впродовж усього життя 

– європейські рекомендації» було названо вісім ключових компетентностей:  

1. Спілкування рідною мовою. 

2. Спілкування іноземними мовами. 

3. Математична компетентність та основні компетентності у 

природничих і точних науках. 

4. Цифрова (інформаційна – авторське тлумачення) компетентність. 

5. Навчання вчитися. 

6. Соціальна і громадянська компетентність. 

7. Ініціативності та взаємодії. 

8. Знання культури і культурне самовираження. 

Як бачимо, серед восьми ключових компетентностей називається 

математична компетентність та основні компетентності у природничих і 

точних науках. У документі декларується: «Компетентність у природничих 

науках належить до здатності й бажання використовувати природу знань і 

методологію, щоб пояснити природний світ задля визначення питань та 

виокремлення очевидних висновків». Крім того, зазначається: 

«Компетентність у природничих і точних науках передбачає розуміння змін, 

спричинених людською діяльністю та відповідальність кожного 

індивідуального громадянина» [600]. 

До сучасних тенденцій розвитку змісту шкільної освіти в країнах 

Європейського Союзу варто віднести передусім трансформацію його змісту 

на компетентнісних засадах. Структурування змісту освіти в рамках чітко 

визначених стандартів відповідно до потреб дорослого життя 

детермінуються економічними потребами, вимогами ринку праці [461, 

с. 171]. 
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Наприклад, в освітніх стандартах, що були розроблені з метою 

запровадження у школах Німеччини, було визначено шість ключових 

компетентностей (навчання впродовж життя, знання, які можна 

застосовувати, навчання вчитися, методологічні і / або інструментальні 

компетентності, соціальні компетентності та ціннісні орієнтації, які школа 

повинна сформувати в учнів для досягнення ключових освітніх цілей, а учні 

мають набути в конкретному класі. Ці компетентності сформульовано в 

спеціальних термінах, які можуть бути трансльовані в конкретні завдання та 

оцінені за допомогою тестів [596]. 

Ураховуючи міжнародні оцінки високого рівня навченості учнів 

Фінляндії, доцільно навести основні підходи до визначення ключових 

компетентностей в освітній системі цієї країни, які включають пізнавальну 

компетентність (знання і навички); уміння оперувати в умовах змін та 

вмотивованість; соціальна, особистісна, творча, комунікативна, 

адміністративна та стратегічна компетентності; уміння діяти паралельно в 

різних напрямах [288].  

Відповідно до зазначеного вище, ключові компетентності в освітніх 

системах різних країн Європи відрізняються, проте не мають протиріч із 

ключовими компетентностями, уміщеними в рекомендаціях Європейського 

парламенту та Ради Європи щодо ціложиттєвої освіти.  

Задля визначення ефективності формування компетентностей учнів у 

системі світової середньої освіти здійснюються міжнародні дослідження, які 

проводять ІЕА (The International Association for the Evaluation of Educational 

chievement) – Міжнародна асоціація оцінювання досягнень в освіті та 

Організація економічної співпраці і розвитку [157]. 

Доволі масштабними є такі дослідження, як TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) – дослідження якості 

математичної і природознавчої освіти; PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) – дослідження якості читання й розуміння тексту; 

PISA (Program for International Student Assessment) – міжнародна програма 
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оцінки навчальних досягнень учнів. Отже, у рамках таких досліджень 

оцінювання якості природничої й математичної освіти здійснюють 

моніторингові дослідження TIMSS і PISA [157]. 

TIMSS – міжнародне порівняльне дослідження якості природничо-

математичної освіти учнів 4-х та 8-х класів. Воно започатковане в 1995 р. і 

проводиться кожні чотири роки. Його метою є, по-перше, оцінка якості 

математичної та природничої освіти в початковій та основній школі, по-

друге, виявлення динаміки якості результатів, по-третє, аналіз чинників, що 

дають змогу пояснити відмінності в результатах. 

PISA – міжнародна програма оцінки освітніх досягнень учнів. 

Дослідження започатковане в 1997 р. і проводиться кожні три роки. Воно 

спрямоване на визначення рівня сформованості в 15-річних учнів знань, 

умінь та досвіду їхнього застосування, що необхідні в сучасних умовах 

життя. 

Формально ці дослідження дуже схожі, але за суттю вони 

відрізняються. Зокрема, TIMSS ураховує державні вимоги до освіти, 

зафіксовані в освітніх стандартах, і перевіряє, чи відповідають навчальні 

досягнення учнів навчальній програмі. Натомість PISA не пов’язує свої 

дослідження з національною навчальною програмою, проте її завдання 

мають винятково компетентнісне орієнтування. 

Дотепер Україна брала участь у дослідженнях TIMSS. Наразі підписано 

угоду щодо проведення дослідження PISA у вітчизняних освітніх закладах. 

Останнє є ще одним стимулом до широкого впровадження компетентнісного 

навчання географії у вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладах. 

У липні 2014 року Стратегічною дорадчою групою «Освіта», 

створеною в рамках спільного проекту Міжнародного фонду «Відродження» 

та «Інституту розвитку освіти», з метою надання консультативної й 

експертної підтримки Міністерству освіти і науки в розробці Дорожньої 

карти освітньої реформи, було розроблено Проект Концепції розвитку освіти 

України на період 2015–2025 років. У цьому документі декларується: 



61 

«У 2015 році на національному рівні ухвалити національні індикатори якості 

освіти та національні індикатори ефективності освіти. У 2017 році Україна 

має ввійти в Education at a Glance. Законодавчо закріпити участь України в 

міжнародних моніторингових дослідженнях (PISA, TIMSS, PEARLS)» [429]. 

Варто зазначити, що інформаційні випуски Education at a Glance 

(Погляд на освіту) вміщують точні й важливі дані ОЕСР щодо стану справ у 

світовій освітній галузі. Тож, на нашу думку, уходження в Education at a 

Glance та участь у міжнародних моніторингових дослідженнях сприяло б 

підвищенню конкурентно-спроможності вітчизняної освіти та поширенню 

впровадження компетентнісного підходу до навчання. 

 

1.2. Упровадження компетентнісного підходу до навчання географії 

у вітчизняній шкільній освіті 

 

Україна прагне інтегруватися до європейського та світового освітнього 

простору. Досягнення цієї мети потребує значних зусиль, спрямованих на 

реформування вітчизняної системи освіти, забезпечення належної якості її 

результатів. Одним із потужних ресурсів модернізації загальної середньої 

освіти в Україні є впровадження та застосування компетентнісного 

освітнього підходу, відомого й визнаного в Європі [513]. 

Соціально-економічний розвиток України у ХХІ ст. відзначається 

переходом від індустріального до постіндустріального інформаційного 

суспільства, у якому освіту й інтелект розглядають як запоруку 

національного розквіту.  

Усебічний розвиток особистості, широта її кваліфікації, професійна 

мобільність, творчий потенціал і пізнавальні можливості стають основними 

вимогами сучасного суспільства до його громадян. Відповідно, у сучасній 

шкільній географічній освіті учні є центром процесу навчання, який 

зорієнтовано на розвиток їхніх інтелектуальних і творчих здібностей та 

формування предметної географічної компетентності.  
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Мета й завдання шкільної географічної освіти визначаються передусім 

потребами суспільства. Однією з таких потреб є формування всебічно 

розвиненої особистості учня, географічна культура якого формується 

унаслідок пізнання довкілля. Географічна ж культура школяра складається з 

таких основних компонентів, як географічне бачення світу, географічне 

мислення та географічні методи й мова (поняття, терміни, карта) 

[298, 299, 300].  

Отже, мета шкільної географічної освіти має багатокомпонентний 

характер і передбачає щодо учнів:  

1) всебічний розвиток особистості;  

2) створення навичок і накопичення досвіду самостійної навчально-

пізнавальної діяльності;  

3) формування географічних компетентностей, спрямованих на їхнє 

застосування в майбутньому дорослому житті;  

4) розвиток критичного й творчого мислення. 

Перш ніж здійснити аналіз упровадження компетентнісного підходу до 

навчання географії у вітчизняній середній освіті, варто нагадати передумови 

розвитку географічної освіти та її концептуальних засад, які значною мірою 

були визначені Міжнародним географічним союзом (МГС), що існує 

з 1871 року, та комісією з географічної освіти, що входить до його складу 

з 1952 року. Саме вони назвали пріоритетним завданням своєї діяльності 

актуалізацію на міжнародному рівні ідеї важливості географічної освіти у 

початковій, середній та вищій школі.  

Важливим етапом у розвитку всесвітньої географічної освіти став 27-й 

Міжнародний географічний конгрес, який відбувся у м. Вашингтоні в 1992 р., 

де було прийнято Хартію географічної освіти. Зміст саме цього документу 

став основою сучасної географічної освіти. У Хартії географічної освіти 

1992 р. зазначалося, що Комісія з географічної освіти МГС: 

1) спирається на те, що географія є необхідною потребою щодо розвитку 

відповідальних й активних громадян світу сьогодення та майбутнього;  
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2) вважає, що географія може бути джерелом інформації, можливостей і 

стимулів усіх рівнів освіти; 

3) розуміє, що молоді потрібно більше компетентностей для 

забезпечення ефективного міжнародного співробітництва в галузях економіки, 

політики, культури й охорони навколишнього середовища у глобалізованому 

світі; 

4) занепокоєна тим, що в одних країнах нехтують географічною освітою, 

а в інших вона погано структурована і не має внутрішньої єдності; 

5) висловлює готовність допомогти колегам у боротьбі з географічною 

неграмотністю в усіх країнах світу; 

6) підтримує принципи, проголошені Хартією Організації Об’єднаних 

Націй; Всесвітньою Декларацією прав людини; Уставом ЮНЕСКО; 

рекомендаціями ЮНЕСКО, що стосуються ролі освіти у розвитку 

взаєморозуміння, співробітництва й миру; Декларацією прав дитини; 

Порядком денним ООН у сфері стійкого розвитку та багатьма іншими 

національними програмами й документами, дотичними до географічної освіти 

[328]. 

Видатною подією в історії розвитку географічної освіти була 

загальноєвропейська наукова конференція «Європейська програма змін у 

вищій освіті в ХХІ столітті», яка відбулася в 1997 році в місті Палермо. 

Учасники цієї конференції зазначили, що освіта ввійшла в перелік глобальних 

проблем людства, тому вона має зазнати кардинальної трансформації і 

орієнтуватися не на минуле, а на майбутнє людської цивілізації. Водночас 

важливе значення для світового освітнього процесу мало прийняття у 2000 р. 

на Географічному конгресі у м. Сеулі (Південна Корея) Міжнародної 

декларації географічної освіти в галузі культурного різноманіття.  

Ураховуючи важливість модернізації освітніх завдань в умовах 

глобальної екологічної кризи, що зумовлена стрімкою деградацією біосфери 

Землі, комісія МГС з географічної освіти підтримала ідею ООН щодо 

проведення в 2005–2014 рр. освітньої Декади.  
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Оскільки предметом сучасної географії є вивчення просторово-часових 

взаємозв’язків, що є цілісною системою «людина – природа – суспільство – 

довкілля» у липні 2007 р. у м. Люцерні (Швейцарія) було затверджено 

«Декларацію про географічну освіту для сталого розвитку». Ця декларація 

була спрямована на включення парадигми стійкого розвитку до навчальних 

програм із географії на всіх рівнях та у всіх регіонах світу [101]. 

Відповідно до прийнятих документів і з метою підвищення 

ефективності навчання географії Комісією з географічної освіти від імені 

Міжнародного географічного союзу було оприлюднено Міжнародну 

декларацію про дослідження в галузі географічної освіти (2015 р., 

регіональна конференція МГС у м. Москві, Росія). 

Утім світ швидкоплинно еволюціонує, і географічна освіта теж зазнає 

значних змін. Тому Комісія з географічної освіти МГС розробила нову 

Хартію, яку було схвалено Генеральною Асамблеєю на Міжнародному 

географічному конгресі у м. Пекіні в серпні 2016 р. Нова Міжнародна Хартія 

МГС уміщує програму дій, спрямовану на подальший розвиток світової і 

вітчизняної географічної освіти. Основними змістовими частинами цієї 

програми є: 

1. Звернення (The Proclamation). 

2. Заява (Affirmations). 

3. Внесок географії в освіту (The Contribution of Geography to 

Education). 

4. Дослідження в галузі географічної освіти (Research in Geographical 

Education). 

5. Міжнародне співробітництво (International Cooperation). 

6. Міжнародний план дій (An International Action Plan) [593]. 

У Звернені висвітлюється концептуальний зміст Хартії 1992 року та 

наводиться перелік додаткових декларацій, що були оприлюднені Комісією з 

географічної освіти від імені МГС пізніше. Крім того, надається 
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рекомендація викладачам географії щодо обов’язкового ознайомлення з 

названими документами. 

У Заяві стверджується, по-перше, що «географія – це наука про Землю, 

її природне середовище і суспільство. Географія також вивчає діяльність 

людини у її взаємодії з природним середовищем як на локальному, так і на 

глобальному рівні». По-друге, оскільки географія є ланкою, що сполучає 

природничі й суспільні науки, розтлумачує чинники територіальних 

відмінностей і просторового різноманіття, вона має бути обов’язковим 

складником виховання всіх членів суспільства. По-третє, як зазначалося у 

Хартії 1992 року, географічною освітою нехтують в одних частинах світу, а в 

інших вона погано структурована та не отримує належної підтримки. Отже, 

Хартія-2016 передовсім адресована тим особам, які визначають політику у 

сфері освіти: провідним спеціалістам, розробникам освітніх програм, 

учителям і викладачам географії всіх держав та інших юрисдикцій.  

У частині «Внесок географії в освіту» йдеться про те, що навчання 

географії сприяє тому, щоб будь-яка людина зрозуміла всю потужність 

природних сил, особливості формування ландшафтів, різноманітність 

природи й способів адаптації різних народів до навколишнього середовища 

та мозаїку культур і суспільств. Відповідно до сказаного, саме географічна 

освіта допомагає забезпечити стійке й гармонійне існування людини, 

сприяючи усвідомленню нею відповідальності перед довкіллям та іншими 

людьми. Завдяки географії відбувається ознайомлення із ключовими для 

ХХІ століття вміннями, надається доступ до найважливіших дослідницьких 

інструментів – потужних інформаційно-комунікаційних технологій, 

найперше геоінформаційних систем (ГІС).  

У частині Хартії, що присвячена дослідженням у галузі географічної 

освіти, висловлюється занепокоєння питаннями, які стосуються ефективності 

навчання й викладання географії. Тут сформульоване звернення до 

керівників національних і місцевих органів освіти й викладачів географії, 
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спрямоване на створення умов щодо проведення теоретичних і прикладних 

досліджень за напрямами: 

– вкладати час і ресурси у проведення наукових досліджень та 

впровадження їхніх результатів у класну й позакласну навчальну роботу; 

– на відповідному рівні цінити сучасні дослідження та їхні результати 

в галузі географічної освіти; 

– постійно намагатися визначати доцільні й релевантні пріоритетно 

спрямовані напрями наукових досліджень у цій галузі. 

До найбільш актуальних питань, які вимагають дослідження, віднесено 

ті, що стосуються: змісту навчання географії; компетентностей (knowledge, 

understanding and skills) учнів і способів їх вимірювання; визначення 

критеріїв ефективності навчання й викладання географії, ефективності 

застосування засобів і методів навчання; напрямів покращення підготовки 

вчителів географії та підвищення загального рівня знань з географії у 

школі [593]. 

Остання частина Хартії – 2016 закликає викладачів і вчителів географії 

до міжнародного співробітництва. У ній викладено Міжнародну програму 

дій, яка має на меті підвищення якості географічної освіти та відповідних 

наукових досліджень на світовому рівні. Ця програма складається із п’яти 

пунктів, що спрямовують національні й місцеві органи освіти, асоціації 

вчителів географії та професійні спілки викладачів географії на чітке та 

аргументоване формулювання значення географічної освіти для суспільства 

задля забезпечення її високого рівня, підтримки й збереження географії як 

пріоритетної навчальної дисципліни.  

У наведеній програмі вимагається встановити мінімальні вимоги до 

вчителів географії щодо їх викладання й географічної грамотності; 

пропонується заохочувати до внутрішньодержавного та міжнародного 

обміну прогресивними досягненнями в навчанні географії та досвідом 

їхнього запровадження. Програма зобов’язує відповідні органи формувати 

цільові плани проведення досліджень у галузі географічної освіти та сприяти 
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їх проведенню, створювати й підтримувати розвинуту національну та 

міжнародну професійну мережу контактів учителів і викладачів географії. 

Проте на теренах пострадянського простору в період соціально-

економічних змін роль географічної освіти була невиправдано занижена. По-

перше, у шкільних навчальних програмах зменшено кількість годин, 

відведених на вивчення географічних курсів; по-друге, до інваріантного 

складника шкільної освіти входять лише географічні курси основної школи. 

Крім того, важливі аспекти економічної й соціальної географії викладаються 

у вишах у межах власне економічних дисциплін. Такі негативні зміни 

відбуваються у той час, коли значення географічних досліджень і 

географічної освіти у світі постійно зростає, оскільки географія надає 

компетентні відповіді на сучасні виклики техногенного та екологічного 

спрямування. 

Наразі географічна освіта, що заснована на поєднанні наукових знань із 

світом людських потреб, покликана сприяти підготовці випускників 

навчальних закладів усіх рівнів до самостійної діяльності в різноманітній 

географічній реальності. Запровадження компетентнісного підходу до 

географічної освіти зумовлене потребою розвитку системного підходу до 

змісту географічної освіти, прогнозування результативного складника 

навчання, що вимагає адекватних змін у системі оцінювання географічної 

компетентності учнів. 

Поштовхом до модернізації освіти та реформування усієї вітчизняної 

освітньої галузі стала робота у спільних проектах Міністерства освіти та 

науки України й Програми розвитку ООН в Україні «Інновація та оновлення 

освіти для покращення добробуту та зниження рівня бідності» (2001–2003) і 

«Освітня політика та освіта “рівний – рівному”» (2004–2006), які були 

спрямовані на вироблення рекомендацій для реалізації стратегії 

реформування освіти в Україні. Однією із пріоритетних галузей 

реформування освіти було визначено оновлення змісту освіти шляхом 

впровадження компетентнісно орієнтованого підходу [222, с. 61].  
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Пізніше компетентнісний підхід до навчання на теренах України було 

обрано за обов’язковий на державному рівні, про що свідчить Державний 

стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.), Закон України 

«Про вищу освіту» (2014 р.) та Закон України «Про освіту» (2017).  

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженого в 2011 році, компетентнісний освітній підхід 

(разом із діяльнісним та особистісно зорієнтованим підходами) є однією з 

методологічних основ сучасної вітчизняної загальної середньої освіти. За 

визначенням, наведеним у зазначеному стандарті, такий підхід передбачає, 

що результатами освіти стануть компетентності особистості, які 

розглядаються як здатність ефективно діяти у відповідних сферах 

життєдіяльності [147]. 

Утім загальна середня освіта та процеси, які сприяють її розвитку, не 

можуть розвиватися осторонь від вищої освіти. Тривалий час традиційна 

підготовка спеціаліста у вишах була спрямована на засвоєння студентами 

стандартного переліку географічних знань, умінь і навичок, а кваліфікаційні 

вимоги передбачали функціональну відповідність конкретних професійних 

вимог і завдань географічної освіти. Наразі компетентнісний підхід до 

вивчення географічних дисциплін у вишах передбачає обов’язкове 

формування загальних, міждисциплінарних та спеціальних (предметних) 

компетентностей, які і є провідним критерієм підготовленості сучасного 

випускника вишу, що відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» 

від 1.07.2014 р. [421]. 

У другому розділі Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року (2013 р.), що характеризує сучасний стан розвитку 

освіти, зазначається: «Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише 

глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно застосовувати їх у 

нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від 

суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян». А серед 

стратегічних напрямів державної політики у сфері освіти у цьому документі 
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названа «модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу» [354]. 

У запропонованому МОН України проекті «Нова українська школа», 

який став основою реформи освіти 2017 р., серед ключових компонентів 

нової школи першим наводиться змістовий, заснований «на формуванні 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві» 

[362, с. 9]. 

Крім того, у Проекті зазначалося, що «Нові освітні стандарти будуть 

ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи 

щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти» 

(18.12.2006), але не обмежуватися ними». Ключові компетентності 

визначаються як «ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, 

активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і 

які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань» 

[362, с. 12].  

Відповідно до нового Закону «Про освіту» ключовими 

компетентностями визначено такі: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. 

2. Спілкування іноземними мовами. 

3. Математична грамотність. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність. 

6. Уміння навчатися впродовж життя. 

7. Соціальні і громадянські компетентності. 

8. Підприємливість. 

9. Загальнокультурна грамотність. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя [362, с. 12]. 

Як бачимо, дефініція поняття ключових компетентностей та їхній 

перелік, що визначаються у Проекті нової української школи, стали 

квінтесенцією світового та європейського досвіду розробки освітніх 
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компетентностей, що зумовлює необхідність їхнього упровадження в 

освітній процес на теренах України.  

Серед ключових компетентностей реформи «Нова українська школа» 

(2017 р.) названо компетентності в природничих науках і технологіях. На 

нашу думку, останнє свідчить про визнання необхідності подальшого 

розвитку шкільної географічної освіти поруч із розвитком інших шкільних 

предметів природничого спрямування. 

Підходи до розуміння географічної компетентності як категорії 

дидактики географії широкого загалу науковців, методистів та вчителів 

доволі неоднозначні. Певною мірою це пояснюється різним трактуванням 

термінологічно-категорійного апарату компетентнісного підходу до навчання 

в нормативних документах середньої та вищої освіти України. Зокрема, у 

Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти 

зазначено, що компетентнісний підхід спрямовує навчально-виховний процес 

на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключові, 

загальнопредметні (міжпредметні) і предметні (галузеві) компетентності. 

Компетентність у цьому документі розглядається як «набута у процесі 

навчання інтегрована здатність учня, що складається зі знань, умінь, досвіду, 

цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці» [147]. 

Наголошується також на тому, що компетентнісний підхід уможливлює 

надійний взаємозв’язок між запроектованими на основі навчальної програми 

освітніми нормами, що втілюються у компетенціях, та результатами 

навчання – компетентностями, які є запорукою особистісної здатності до 

успішної практичної діяльності учнів на підґрунті сформованих знань, умінь 

та ціннісних установок. 

У Законі «Про вищу освіту» компетентність визначається як 

«динамічна комбінація знань, вмінь, і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 
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певному рівні вищої освіти» [421]. Там же вказано, що результати навчання – 

це сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 

особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною чи освітньо-

науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 

виміряти. Отже, компетентність декларується як наперед заданий і 

очікуваний результат навчання.  

Варто зазначити, що в Національній рамці кваліфікацій, затвердженій 

Кабінетом Міністрів України (2011 р.), компетентність розглядається як 

знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості, яких набуває особа 

після завершення навчання, тобто компетентність визначається теж як 

результат навчання [355]. 

Можна зробити висновок, що в нормативних документах як середньої, 

так і вищої школи, термін «компетентність» однозначно представлено як 

освітній результат. Термін «компетенція», однак, у значенні освітньої норми 

використовується лише в Державному стандарті середньої освіти, а в законі 

«Про вищу освіту» та в Національній рамці кваліфікацій не згадується 

зовсім.  

Такий факт спричинює до певну термінологічну плутанину. Зокрема, у 

методичних рекомендаціях до розроблення освітніх програм та стандартів 

вищої освіти компетентності декларуються як результати навчання, проте 

вимагається розробка інтегральних, загальних та спеціальних (предметних) 

компетентностей як освітніх норм та окреме формулювання результатів 

навчання в когнітивній, емоційній та психомоторній сфері. Це означає, що 

компетентність і результат навчання розглядаються як окремі категорії. 

На нашу думку, проаналізовані невідповідності освітньої нормативної 

бази середньої та вищої школи мають негативні наслідки і уповільнюють 

впровадження компетентнісного навчання географії. Задля подолання цього 

протиріччя потрібна узгоджена діяльність розробників нормативних 

документів для закладів вищої освіти та ЗЗСО. 
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Насамкінець підсумуємо все сказане. Як ми і зазначали у своїх 

попередніх працях, «визначальною категорією компетентнісного підходу до 

навчання географії є географічна (предметна) компетентність учня чи 

студента, запровадження якої до нормативних, науково-методичних і 

прикладних складників географічної освіти надало можливість розв’язувати 

проблему, яка полягає у тому, що, незважаючи на засвоєння набору 

теоретичних знань та практичних умінь, учнівська молодь не в змозі їх 

застосовувати з метою вирішення конкретних життєвих завдань» [68, 74-76]. 

Оскільки компетентнісний підхід до навчання географії має системний 

характер, тлумачення поняття «компетентність» повинно відображати 

теоретико-методологічні підходи як середньої, так і вищої освіти. Відповідно 

до цього, під час обґрунтування структури предметної компетентності учнів 

потрібно спиратися на визначення, представлені в чинних нормативно-

правових документах у галузі освіти, а саме: Державному стандарті базової і 

повної загальної середньої освіти (2011 р.), Законі України «Про вищу 

освіту», Національній рамці кваліфікацій, яка є системним і структурованим 

за компетентностями описом кваліфікаційних рівнів вищої освіти (2011 р.).  

 

1.3. Структура предметної географічної компетентності учнів 
 

Перш ніж аналізувати зміст і структуру предметної географічної 

компетентності учнів (ПГКУ), доцільно визначити концептуальні категорії 

дидактики географії на підставі аналізу робіт провідних науковців та 

методистів цієї галузі педагогічних знань.  

Отже, навчання географії розуміють як спеціально організовану, 

сплановану й керовану взаємодія між учителем й учнями з метою досягнення 

результатів, визначених відповідними державними нормативними 

документами в галузі шкільної географічної освіти (державними 

стандартами, програмами тощо) [172, 232, 318, 320]. Мета такого навчання, 

що править за один із системовизначальних складників процесу навчання 



73 

географії, передбачає формування географічних компетентностей учнів, 

спрямованих на їхнє застосування в майбутньому дорослому житті школярів; 

досягається шляхом виконання завдань навчання географії [457]. 

До основних завдань навчання географії належать ті, які поставлені 

Концепцією географічної освіти, що була розроблена співробітниками 

Інституту педагогіки (2014 р.), зокрема:  

– формування в учнів цілісного географічного уявлення про Землю 

через розуміння регіональних і планетарних процесів;  

– розвиток здатності до геопросторового мислення школярів і 

логічного викладу ними своїх думок, які співвідносяться з географічними 

об’єктами вивчання;  

– досягнення розуміння учнями єдності людини й довкілля в 

просторово-часовому аспекті та необхідності екологічного підходу до 

природокористування;  

– формування картографічно-геоінформаційної грамотності й культури 

учнів;  

– навчання учнів практично застосовувати здобуті географічні знання 

та набуті географічні вміння й навички, зокрема користуватися джерелами 

географічної інформації;  

– виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого 

господаря, грамотної освіченої людини, гуманіста й природолюба; 

– розвиток здатності учнів до співпраці й самореалізації їхніх 

здібностей, інтересів і життєвих планів засобами географії [230]. 

На сучасному етапі географічна освіта дотримується нових 

концептуальних підвалин, що засновано на компетентнісному підході до 

навчання, який більше відповідає сучасним вимогам у царині географічної 

освіти, ніж традиційний. Такий підхід визначається сукупністю загальних 

принципів конкретизації цілей освіти, відбором змісту освіти, організацією 

освітнього процесу та оцінкою освітніх результатів.  
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Визначальними категоріями компетентнісного підходу до навчання, як 

уже зазначалося, є поняття «компетенція» і «компетентність». У дидактиках 

окремих предметів поняття «компетенція» й «компетентність» 

застосовуються давно. На початку ХХІ ст. вони вийшли на 

загальнодидактичний рівень і вже як терміни отримали широке застосування 

й у дидактиці географії. Це було зумовлено потребою розвитку системного 

підходу до змісту географічної освіти й конкретизації кінцевого результату 

процесу навчання географії. Крім того, посилення уваги до цих понять було 

викликано намаганням дотримуватися відповідних рекомендацій Ради 

Європи щодо оновлення освіти (див. п. 1.1). 

Нагадаємо, що терміни «компетенція» і «компетентність» походять від 

лат. соmpeto – досягати, відповідати рівню. Вони зазнали доволі широкого 

розповсюдження й часто ототожнюється з сукупністю знань, умінь і навичок 

індивіда та досвідом їхнього застосування у практичній діяльності. 

За своєю сутністю компетенції – це виклики, зумовлені освітніми 

потребами суспільства, що конкретизуються в державних стандартах і 

навчальних програмах. До різновидів компетенцій відносять ключові, 

міжпредметні (загальнопредметні) та предметні (галузеві) [182]. 

Ретроспективний аналіз міжнародних та вітчизняних освітніх 

документів (див. п. 1.1) дав змогу нам визначати компетенції як конкретні 

освітні норми, досягнення яких може свідчити про можливість правильного 

розв’язання будь-якого завдання на основі застосування результатів здобутої 

географічної освіти [86].  

Поняття «компетентність» знаходиться у центрі уваги вчених, 

методистів і педагогів-практиків, оскільки оволодіння нею дозволяє людині 

знайти своє місце у системі суспільно-виробничих відносин і стати 

креативною особистістю, вмотивованою до саморозвитку й самоосвіти 

упродовж життя. Задля цього недостатньо оволодіти лише певною 

сукупністю знань та вмінь. Натомість потрібно отримати досвід їхнього 

творчого застосування навчальних досягнень, сформувати особистісні якості, 
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що дозволять самостійно опановувати та реалізовувати необхідні для власної 

життєдіяльності знання і досвід. 

Міжнародний департамент стандартів для навчання, досягнення та 

освіти (International Board of Standards for Training, Performance and Instruction 

IBSTPI) визначає, що компетентність містить набір знань, навичок і ставлень, 

що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, 

спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній 

діяльності [223].  

За проектом Тюнінг Європейської комісії компетентність – це 

динамічна комбінація знань, розумінь, умінь, цінностей, інших особистісних 

якостей учня, що описують результати його навчання за освітньою 

програмою; набуті реалізаційні здатності особистості до ефективної 

діяльності. 

Дж. Равен ще у 80-ті роки доволі лаконічно і влучно визначив сутність 

поняття «компетентність». На його думку компетентність – це мотивована 

здатність здійснювати певну діяльність [435].  

І. Зимня у той же період пише, компетентність є сукупністю не лише 

когнітивної, операційно-технологічної, мотиваційної, етичної, соціальної і 

поведінкової складових результатів навчання (знань і вмінь), але й система 

ціннісних орієнтацій – звички тощо [181]. 

На початку ХХІ ст. А. Хуторський дає таке визначення компетентності: 

«сукупність особистісних якостей учня (ціннісно-змістових орієнтацій, 

знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом його діяльності у 

певній соціально і особистісно значущій сфері» [548, с. 58-64]. 

Г. Селевко компетентністю вважає життєвий досвід (вітагенну 

інформацію), що став набуттям особистості, відкладається в резервах 

довготривалої пам’яті і перебуває в стані постійної готовності до актуалізації 

в адекватних ситуаціях [463, с. 459.]. 
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С. Трубачева стверджує, компетентність – це педагогічна категорія, яка 

може характеризувати як певний етап в освітньому процесі, так і його 

кінцевий результат – результат освіти [222].  

Н. Гончарова вбачає у компетентності особистісну характеристику, 

сукупність інтеріоризованих мобільних знань, умінь і гнучкого мислення [130]. 

Н. Бібік визначає компетентність як інтегрований результат, що 

передбачає зміщення акцентів з накопичення нормативно визначених знань, 

умінь і навичок до формування і розвитку в учнів здатності практично діяти, 

застосовувати досвід успішної діяльності в певній сфері [32]. 

За твердженням українських педагогів В. Лугового, О. Слюсаренко і 

Ж. Таланової компетентність є узагальнюючим поняттям, що виражає будь-

які здатності до діяльності; сукупність навчальних здобутків особи 

(«інформація, знання, розуміння, погляди, цінності, уміння, компетентності 

та вчинки») [290]. О. Пометун бачить компетентність як здатність і 

готовність індивіда ефективно будувати власну діяльність та суб’єктно 

значущу взаємодію з соціальним оточенням на основі отриманих  знань і 

сформованих умінь [417]. 

М. Бахір стверджує, що у світовій освітній практиці компетентність, 

по-перше, поєднує у собі інтелектуальну й діяльнісну складові освіти; по-

друге, у понятті компетентності закладена ідеологія інтерпретації змісту 

освіти, який формується «від результату»; по-третє, компетентність має 

інтегративну природу, оскільки вміщує в себе низку однорідних або близьких 

за змістом умінь і знань, які належать широким сферам культури та 

діяльності [20, с. 13]. 

На нашу думку з огляду на подальше обґрунтування сутності 

предметної географічної компетентності учнів особливе значення має 

визначення поняття «компетентність» російським дидактом географії 

І. Душиної. Вона вважає що предметна компетентність є системною єдністю, 

що інтегрує особистісні, предметні та інструментальні особливості і 

компоненти [320]. 
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Узагальнюючи вищеназвані підходи, ми вважаємо, що на відміну від 

«компетенції» поняття «компетентність» розглядається як набуте 

визначеною мірою володіння певною компетенцією, що ґрунтується на 

об’єктивних можливостях учня та його особистісному ставленні до такої 

компетенції. У широкому розумінні компетентність визначається як загальна 

здатність людини використовувати набуті впродовж життя знання, вміння, 

емоційно-ціннісні ставлення, світоглядні установки і досвід творчої 

діяльності задля розв’язування широкого діапазону життєвих завдань у 

різних сферах діяльності, спілкування та соціальних стосунків.  

Сутнісними характеристиками компетентності є [254]: 

– ефективне використання здібностей, що вможливлює плідну 

навчальну діяльність згідно із встановленими вимогами; 

– володіння знаннями, уміннями й досвідом, необхідними для 

виконання самостійної пізнавальної діяльності;  

– розвинена співпраця з іншими учнями в навчальному процесі; 

– інтегроване поєднання знань, здібностей та установок, оптимальних 

для виконання навчальної діяльності в освітньому середовищі; 

– здатність робити що-небудь ефективно в широкому форматі 

контекстів із високим ступенем саморегулювання, саморефлексії, 

самооцінки; швидкою, гнучкою і адаптивною реакцією на динаміку обставин 

і середовища. 

На підставі аналізу значної кількості теоретичних і методичних робіт 

вітчизняних і зарубіжних науковців та власних досліджень із дидактики 

географії [73, 78, 81, 89, 92, 121, 150, 172, 176, 181, 319, 320, 414, 470, 509, 

515, 517, 545, 548] ми мали змогу визначити різновиди й зміст географічних 

компетентностей учнів.  

Зміст і різновиди загальноприйнятих ключових компетентностей нами 

вже були схарактеризовані вище. Щодо особливостей їхнього формування у 

процесі навчання географії, то вони ґрунтуються, по-перше, на 

концептуальних засадах шкільної географічної освіти; по-друге, на основних 
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видах діяльності учнів, необхідних для формування їхнього географічно-

орієнтованого світогляду, оволодіння соціальним досвідом і набуття вмінь, 

навичок та установок практичної діяльності в сучасному суспільстві. Рівень 

їхньої сформованості визначається ступенем оволодіння основними видами 

діяльності, необхідними для формування соціального досвіду й набуття вмінь 

та навичок практичної діяльності в сучасному суспільстві.  

Крім ключових компетентностей, на уроках географії і / або в 

позаурочний час мають формуватися міжпредметні компетентності 

географічного спрямування, які передбачають володіння учнями способами 

універсальних навчальних дій та можуть застосовуватися у процесі вивчення 

різних шкільних предметів.  

Додамо, що в рекомендаціях до створення освітньо-професійних 

програм для закладів вищої освіти така компетентність називається 

інтегральною і визначається як здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в певній галузі професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів відповідної 

науки й характеризується комплексністю та невизначеністю умов [163]. 

У ЗЗСО формування міжпредметних компетентностей відбувається на 

уроках із різних шкільних предметів і пов’язано з інтегруванням 

різноманітних елементів навченості учнів. Саме тому такі компетентності 

доцільно розглядати як інтегральні. Враховуючи підходи у вищій та середній 

загальній освіті до термінологічно-категорійного апарату компетентнісного 

навчання, варто визначити міжпредметно-інтегральні компетентності учнів, 

що формуються у процесі навчання географії, як такі, що відповідають 

здатності учня застосовувати географічні знання, уміння, навички, ціннісні 

ставлення та установки з метою вирішення проблем, які належать до певного 

кола різних навчальних предметів та освітніх галузей. До таких 

компетентностей відносять, зокрема, природничо-математичну, 

країнознавчу, краєзнавчу, туристичну, картознавчу тощо. Наприклад, 

краєзнавча компетентність учнів формується на уроках історії, економіки, 
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біології, географії, української літератури тощо [122, 358, 470]. Формування 

міжпредметно-інтегральних компетентностей сприяє саморозвитку й 

самовдосконаленню учнів за свідомого засвоєння соціального досвіду, 

самостійного опанування нових знань і вмінь, оперування інформацією й 

орієнтації у світі професій.  

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

України предметна компетентність визначається як «набутий учнями у 

процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, 

пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань» [147]. 

Проте аналіз теоретичних і методичних досліджень, які були здійсненні 

науковцями за останні п’ять років, методичних рекомендацій, розроблених 

Інститутом педагогіки НАПН України, та практичних розвідок учителів 

географії дає змогу розширити й поглибити розуміння предметної 

компетентності учнів.  

Отже, відповідно до викладеного вище, варто виокремити різновиди 

компетентностей учнів – ключові, міжпредметно-інтегральні та предметні 

(галузеві).  

На думку багатьох дослідників предметні географічні компетенції – це 

окремі стосовно ключових і міжпредметних компетенції, що можуть бути 

конкретно описані й мають формуватися на уроках географії. До предметних 

географічних компетенцій відносять: специфічні для географії знання, вміння 

й навички та досвід їхнього застосування; досвід творчої діяльності; уміння 

мислити просторово й комплексно; емоційно-ціннісні установки стосовно 

довкілля та діяльності в ньому [172, 182, 253, 254, 457, 548, 549]. 

Предметна географічна компетентність визначається як готовність і 

здатність до використання й застосування однієї або багатьох компетенцій.  

Основою предметної географічної компетентності учнів (ПГКУ) є 

опанування ними предметних географічних компетенцій, які є певними 

нормами, що свідчать за умови їхнього досягнення, про можливість 



80 

правильного вирішення учнями будь-якого завдання на основі застосування 

результатів здобутої географічної освіти.  

 
 

Рис. 1.1. Комплекс географічних компетентностей учнів 

 

Ми розглядаємо ПГКУ як компетентність, що має такі функціональні 

складники: 

1) здатність застосовувати сукупність інтелектуальних і фізичних 

якостей особистості, необхідних для самостійного та ефективного 

розв’язання життєвих завдань і проблем;  

2) здатність приймати рішення та відповідати за їхню реалізацію в 

різних галузях людської діяльності;  

3) здатність застосовувати географічні знання, уміння й навички; досвід 

творчої діяльності; емоційно-ціннісні установки щодо навколишнього 

середовища та людської діяльності в ньому; науково-географічне бачення 

світу для розв’язання життєво важливих завдань і проблем [68, 74]. 

Оскільки географічна освіта зорієнтована на отримання учнями 

специфічних для географії знань, умінь і навичок та досвіду їхнього 

застосування, досвіду творчої діяльності, емоційно-ціннісних установок 
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стосовно довкілля та людської діяльності в ньому, вміння мислити 

просторово й комплексно, то ПГКУ має складатися з відповідних 

компонентів [320, 509, 517, 521].  

ПГКУ є цілісним утворенням, а тому її можна розглядати як цілісну 

систему. Аналіз та узагальнення дефініцій поняття «предметна 

компетентність», що були здійснені у процесі нашого дослідження, дають 

змогу виокремити такі компоненти ПГКУ – змістовий, діяльнісний, 

ціннісний та світоглядний. 

До змістового компонента ПГКУ входять такі його елементи як 

емпіричні й теоретичні географічні знання, що мають бути сформовані в 

учнів. За діяльнісний компонент правлять вміння й навички учнів, здобуті у 

процесі навчання географії, та досвід застосування ними географічних знань, 

умінь і навичок, спрямований на розв’язання теоретичних і прикладних 

значущих для життя завдань і розв’язання проблем на продуктивному та 

творчому рівнях (досвід творчої діяльності з географії). Ціннісний компонент 

визначається емоційно-ціннісними установками, ставленнями, ціннісно-

визначальними поглядами й переконаннями щодо довкілля та людської 

діяльності в ньому. Світоглядний компонент являє собою наукове 

географічне бачення довкілля (світу) на підґрунті географічної картини світу 

та вміння мислити просторово й комплексно. 

Структурні складники (елементи) компонентів ПГКУ з метою 

підвищення ефективності їх проектування, формування та визначення рівня 

сформованості доцільно розглядати як окремі стосовно ПГКУ предметно-

географічні компетентності учнів. 

Зазначимо, що формування предметно-географічних компетентностей 

учнів передбачає не засвоєння ними не поєднаних між собою географічних 

знань, вмінь і навичок, а інтегроване оволодіння ними та досвід їхнього 

застосування. Результатом формування окремих предметно-географічних 

компетентностей учнів має бути їхня здатність застосовувати географічні 
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навчальні досягнення задля розв’язання власних життєвих завдань та 

проблем, які можуть виникнути в їхньому майбутньому житті. 

ПГКУ має формуватися безпосередньо у процесі організації та 

реалізації навчального процесу з географії. Ступінь сформованості 

компонентів та елементів ПГКУ визначається такими критеріями: 

1) міра оптимальності використання здібностей, тобто здатності плідно 

здійснювати навчальну діяльність згідно з установленими вимогами; 

2) ступінь володіння географічними знаннями, уміннями й навичками, 

необхідними для здійснення самостійної пізнавальної діяльності;  

3) ступінь розвиненості співпраці з іншими учнями в навчальному 

процесі; 

4) міра синергічного поєднання географічних знань і вмінь, здібностей і 

ціннісних установок, необхідних для виконання навчально-пізнавальної 

діяльності в освітньому середовищі; 

5) рівень сформованості досвіду творчої діяльності та його 

застосування у процесі виконання завдань географічного спрямування; 

6) глибина й різноплановість специфічного географічного мислення 

учнів. 

Компетентнісний підхід до навчання передовсім передбачає 

визначення кінцевого результату навчання учнів та спрямування на такий 

результат усього навчально-виховного процесу. Відповідно, результатом 

навчання географії є ПГКУ, яка має визначатися й конкретизуватися 

вчителем під час проектування організаційних складників навчально-

виховного процесу (уроку географії, позаурочного й позакласного навчання 

географії) на основі чинної навчальної програми. Упродовж здійснення 

навчання вчитель має перевіряти перебіг формування ПГКУ та оцінювати 

рівень її сформованості на кінцевому етапі. Прикінцевий контроль 

сформованості ПГКУ має відбуватися за допомогою вимірювання рівня 

сформованості кожного із її компонентів. 
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Насамкінець зазначимо, предметною географічною компетентністю 

учнів є здатність учнів до застосування здобутих географічних знань, умінь і 

навичок, ціннісних установок і специфічного географічного мислення, 

сформованих на підґрунті здібностей й життєвого досвіду, яка необхідна для 

оптимальної діяльності у довкіллі, передбачення наслідків такої діяльності та 

розв’язання власних життєвих завдань і проблем. 

Елементами ПГКУ є окремі предметно-географічні компетентності 

учнів, а саме: географічні знання, географічні вміння й навички, досвід 

творчої діяльності з географії, емоційно-ціннісне ставлення до довкілля і 

діяльності людей у ньому та географічне бачення світу. 

 

1.4. Обґрунтування змісту предметно-географічних компетентностей 

учнів 

 

Обґрунтування та визначення змісту предметно-географічних 

компетентностей учнів на основі чинної навчальної програми з географії має 

забезпечити, по-перше, спрямування педагогічної діяльності вчителів 

географії на досягнення конкретного наперед визначеного результату; 

по-друге, уможливить контроль рівня сформованості окремих стосовно 

ПГКУ предметно-географічних компетентностей учнів на всіх етапах 

навчання. 

Задля полегшення здійснення визначення змісту таких 

компетентностей при проектуванні уроків географії доцільно провести їх 

систематизування (табл. 1.1 і 1.2). Відповідно до названих раніше 

компонентів ПГКУ потрібно назвати предметно-географічні компетентності 

учнів: 

– змістовий компонент ПГКУ – географічні знання; 

– діяльнісний компонент ПГКУ – географічні вміння й навички, 

досвід творчої діяльності з географії; 
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– ціннісний компонент ПГКУ – емоційно-ціннісні ставлення до 

довкілля й людської діяльності в ньому; 

– світоглядний – географічне бачення світу (додаток В, Г). 

Процес навчання можна розглядати як науковий пізнавальний процес, 

бо учні проходять шлях від живого спостереження до абстрактного мислення 

й до практики. Але, на відміну від наукового пізнання, у процесі навчання 

учні не відкривають нові знання, а лише оволодівають тією їх частиною, яку 

вже набуло людство. Отже, першою предметно-географічною 

компетентністю учнів є географічні знання. 

Формування знань передбачає кілька етапів: сприйняття нового 

матеріалу, його осмислення, запам’ятання та застосування. На різних етапах 

навчання можна говорити про різні стадії формування цих понять як за 

обсягом, так і за ступенем їхнього засвоєння.  

Знання, що формуються в учнів на уроках географії, поділяються на 

емпіричні та теоретичні. Емпіричні географічні знання відіграють роль 

підґрунтя, на якому будується система відповідних теоретичних 

географічних знань, відбувається аналіз і систематизування географічних 

фактів, їхнє узагальнювання й формування уявлень щодо просторового 

розміщення географічних об’єктів вивчення. Отже, до різновидів емпіричних 

знань належать географічні факти, географічна номенклатуру й географічні 

уявлення (див. табл. 1.1). 

Наведення географічних фактів дає змогу безпосередньо 

характеризувати географічні об’єкти вивчання й створювати уявлення про 

них, обґрунтовувати окремі висновки теоретичного змісту, розтлумачувати 

географічні поняття або причинно-наслідкові зв’язки, конкретизувати 

теоретичні знання. Географічними фактами є реальна географічна 

інформація, що використовується як основа засвоєння природних і 

соціально-економічних закономірностей та поглиблення вже сформованих 

географічних знань.  
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Необхідно зазначити, що фактичний матеріал стає цінним тоді, коли 

він логічно систематизований і підпорядкований основним поняттям і 

теоріям, що вможливлюють цілеспрямоване, від теми до теми, від курсу до 

курсу розкриття тенденцій наукового пізнання. 

Географічна номенклатура, що є переліком географічних назв, 

кількість і склад якого визначається шкільними програмами з географії, 

використовується задля конкретизації просторових географічних уявлень 

учнів і полегшення формування їхніх теоретичних знань. 

Таблиця 1.1 

Елементи змістового й діяльнісного компонентів предметної 

географічної компетентності учнів 

Компоненти 
ПГКУ 

Предметно-
географічні 

компетентності 
учнів 

Зміст предметно-географічних 
компетентностей учнів 

Змістовий Географічні 
знання 

Емпіричні: 
1) географічні факти; 
2) географічна номенклатура; 
3) географічні уявлення 

Теоретичні: 
1) географічні поняття; 
2) географічні причинно-наслідкові 
зв’язки;  
3) географічні закономірності; 
4) гіпотези й теорії 

Діяльнісний  Географічні 
вміння й навички 

1) навчальні; 
2) прикладні; 
3) графічно-знакового моделювання; 
4) картографічні; 
5) геоінформаційні 

Досвід творчої 
діяльності учнів 
з географії 

здатність учнів до: 
1) використання вже сформованих 
знань і вмінь з пошуковою метою; 
2) самостійного комбінування й 
перетворення вже відомих прийомів 
навчально-пізнавальної діяльності; 
3) створення принципово нових 
способів розв’язання географічних 
навчальних проблем 
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Географічні уявлення як один із видів емпіричних географічних знань 

адекватні уявленням учнів щодо географічних об’єктів вивчення. За умови, 

що такі уявлення мають бути об’ємними і яскравими, максимально 

відповідаючи дійсності, вони є основою формування відповідних 

географічних понять учнів. 

Географічний понятійний апарат є тією базою, на якій ґрунтується 

наукове світобачення й мислення дитини. Закладається цей апарат у процесі 

формування теоретичних знань учнів. До складу теоретичних географічних 

знань уходять географічні поняття, причинно-наслідкові зв’язки, географічні 

закономірності, гіпотези й теорії. 

Доцільно звернути увагу на те, що підвалини географічної освіти в 

школі закладає саме формування географічних понять, що є узагальненою 

мислеформою відображення дійсності, зміст якої загалом визначається 

суттєвими й необхідними ознаками географічних об’єктів вивчання й 

відношеннями між ними [301, 317, 320, 334, 340, 349, 457]. 

Поряд з поняттями, причинно-наслідкові зв’язки та закономірності є 

домінантними елементами теоретичних знань географічної науки. Учні не 

можуть завчити взаємолежність причин і наслідків, вони мають їх зрозуміти 

та усвідомити. Зі свого боку розуміння учнями причинно-наслідкових 

зв’язків у довкіллі сприяє формуванню їхньої географічної культури та 

інтелектуальному розвитку.  

Важливою ланкою теоретичних знань є закономірність, що являє 

собою об’єктивний постійний взаємозв’язок між об’єктами, процесами чи 

явищами, зумовлений їхньою сутністю. Географічні закономірності 

відображають об’єктивний постійний взаємозв’язок між географічними 

об’єктами, процесами та явищами, що зумовлений їхньою сутністю. 

До діяльнісного компонента ПГКУ належать такі предметно-

географічні компетентності як географічні вміння й навички учнів та досвід 

творчої діяльності з географії (див. табл. 1.1). Зазначимо, що формування 

географічних знань учнів безпосередньо поєднане з формуванням і 
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розвитком їхніх умінь [206, 320, 321, 322, 323, 324, 551, 563]. Географічні 

вміння – це здатності до виконання певних дій, набуті на основі географічних 

знань і попереднього досвіду учня, а навички – саморушні здатності до 

виконання певних дій, які реалізуються учнями без обмірковування 

алгоритму такого виконання [457]. 

З метою визначення змісту і структури діяльнісного компоненту ПГКУ 

доцільно виокремити різновиди географічних умінь і навичок, а саме: 

навчальні, прикладні, графічно-знакового моделювання, картографічні та 

геоінформаційні.  

Істотно впливають на глибину й міцність засвоєння географічних знань 

школярів і надають їм змогу раціонально витрачати час на виконання 

самостійної роботи у класі чи вдома навчальні географічні вміння й навички. 

Вони визначаються здатністю учнів працювати з текстом та ілюстраціями 

підручника, конспектувати шкільну лекцію, здійснювати бібліографічний 

пошук, працювати з комп’ютером, планувати свою навчально-пізнавальну 

діяльність тощо. 

Неабияка увага у процесі навчання географії приділяється формуванню 

прикладних географічних умінь і навичок, які спрямовано на безпосереднє 

втілення набутих географічних знань у практику та значною мірою поєднано 

з отриманням географічної інформації з різноманітних джерел знань і її 

використанням. До них належать уміння: 

1) розпізнавати окремі географічні об’єкти вивчення та їхні структурні 

частини;  

2) аналізувати природні й соціально-економічні процеси та явища;  

3) зіставляти та порівнювати об’єкти вивчання, передусім природно-

територіальні комплекси тощо;  

4) установлювати географічні причинно-наслідкові зв’язки, зокрема 

виявляти вплив різноманітних чинників на перебіг природних і соціально-

економічних процесів;  
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5) давати комплексні характеристики об’єктам вивчення (синтезувати 

нові географічні знання);  

6) узагальнювати, систематизувати й робити висновки світоглядного 

характеру. 

Важливим є і оволодінню учнями вміннями й навичками графічно-

знакового навчального моделювання, до яких належать здатності учнів 

застосовувати різноманітні географічні навчальні моделі, насамперед 

графічно-знакові. Одним із різновидів цього типу вмінь є картографічні та 

геоінформаційні, до яких належать різнорівневі вміння й навички роботи 

учнів із паперовими, цифровими та іншими географічними картами. 

Як зазначалося раніше, крім географічних умінь і навичок, до 

діяльнісного компонента ПГКУ входить і досвід творчої діяльності учнів з 

географії, який є послідовно накопиченими, перевіреними та випробуваними 

з удосконаленням на практиці їхніми спроможностями до творчого 

розв’язання певних географічних проблем; і ці спроможності ґрунтуються на 

застосуванні здатності до критичного мислення учнів й засвоєних ними 

вміннях ефективного поступального творення у сфері географії. 

Загалом творча діяльність учнів – це та, яка не має заздалегідь заданих 

чітко окреслених результатів і спрямована на пошук та створення якісно 

нового або удосконалювання й розвиток відомого. У творчій діяльності не 

можна виокремити конкретні етапи чи систему дій, позаяк вона має 

індивідуальне підґрунтя та залежить від творчого мислення учнів і рівня 

сформованості їхніх інтелектуальних вмінь та особистих якостей. Отже, 

досвід творчої діяльності не засвоюється як сума певних знань чи способів 

дій.  

Основою третього компонента ПГКУ є емоційно-ціннісне ставлення 

учнів до довкілля й людської діяльності в ньому (табл. 1.2).  

Щодо відповідної предметно-географічної компетентності учнів можна 

зазначити, що їхні емоції, почуття, переконання, погляди, морально-етичні 

цінності та установки, правила поведінки у довкіллі мають ґрунтуватися на 
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їхньому естетичному сприйманні довкілля та екологічній свідомості. Тобто 

ця компетентність безпосередньо поєднана з формуванням 

загальнокультурних компетентностей школярів. На її формування має бути 

спрямовано навчальний матеріал, у якому висвітлюються расові, етнічні, 

екологічні та інші проблеми людства. Крім того, емоційно-ціннісний аспект 

навчання географії безпосередньо поєднано з розвитком оцінювальної 

діяльності учнів. Учителеві, що і сам не має бути байдужим до матеріалу, 

який він викладає, потрібно навчити дітей оцінювати географічні об’єкти, 

процеси та явища з погляду того, наскільки вони цікаві й значущі. Здатність 

до оцінювальних суджень і умовиводів має вагоме значення для формування 

переконань, поглядів та етичних норм поведінки учнів [172]. 

Таблиця 1.2 

Ціннісний і світоглядний компоненти предметної географічної 

компетентності учнів 

Компоненти 
ПГКУ 

Предметно-
географічні 

компетентності 
учнів 

Зміст окремих предметних 
географічних компетентностей 

учнів 

Ціннісний Емоційно-ціннісне 
ставлення до 
довкілля й людської 
діяльності в ньому 

1) емоції й почуття щодо довкілля; 
2) переконання й погляди;  
3) морально-етичні цінності та 
установки; 
4) правила поведінки в довкіллі 

Світоглядний Географічне 
бачення світу 

1) здатність до історично 
зумовленого цілісного 
відображування довкілля та 
суспільно-економічних процесів у 
ньому; 
2) розуміння природних, 
демографічних та соціально-
економічних об’єктів, процесів та 
їхньої взаємодії;  
3) здатність мислити просторово й 
комплексно 

Позаяк сучасну географію можна віднести і до природничих, і до 

суспільних наук, світоглядний компонент ПГКУ ґрунтується на 
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географічному баченні світу, яке є частиною природничого та суспільно-

наукового бачення світу (див. табл. 1.2).  

Першоосновою географічної культури школяра є географічне бачення 

світу. Таке бачення ґрунтується на формуванні в нього цілісної 

загальнонаукової картини світу. 

За В. П. Максаковським, це «…вищий рівень узагальнення й 

систематизування всієї сукупності знань, що розвиваються (філософських, 

суспільно-політичних, соціально-економічних, природничо-наукових, 

технічних тощо), щодо природи, суспільства і пізнання, причому у їхній 

взаємодії та розвитку» [298, с. 10]. Вітчизняні ж географи визначають 

наукову картину світу як «…цілісну систему уявлень про загальні 

особливості та закономірності, що виникають у результаті узагальнень і 

синтезу основних наукових понять і принципів, вміщує теоретичні уявлення і 

методологічні вимоги, що мають відносну стійкість упродовж тривалого 

часу» [338, с. 110]. 

Як зазначалося в проекті Концепції географічної освіти в основній 

школі (у створенні якої брала участь авторка), розробленому Інститутом 

педагогіки НАПН України, «географічна картина світу, образ світу, що 

формується в процесі навчання географії, є динамічною цілісною 

інтелектуальною структурою, яка допомагає учневі основної школи 

визначати й усвідомлювати правильність чи неправильність спрямування 

своєї життєдіяльності, визначити свою роль у процесі взаємодії з природою, 

суспільством, середовищем, створеним людиною» [229, с. 13]. У цьому ж 

документі (у підрозділі 4.2. Компетентнісний підхід у навчанні географії) 

серед предметних компетенцій, на основі формування яких учні досягають 

певних рівнів географічної навченості як ознаки рівня їхніх предметних 

компетентностей, називається географічне бачення світу (уміння мислити 

комплексно в географічному просторі). 

Узагальнюючи підходи науковців можливо сказати, що географічне 

бачення світу – це історично зумовлений цілісний образ довкілля, який 
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ґрунтується на знаннях про природу Землі, її населення, світову економіку та 

їхню взаємодію і здатності учнів мислити просторово й комплексно. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз нормативно-правової бази вітчизняної освіти показав, що 

сучасна географічна освіта в Україні здійснюється на новій концептуальній 

основі, якою є реалізація компетентнісного підходу до навчання. Розробці 

теоретико-методичних підвалин компетентнісного підходу до навчання 

присвячено численні роботи вітчизняних і зарубіжних науковців, вивчення 

яких дало змогу визначити провідні напрями такого підходу: посилення 

діяльнісного й особистісного аспектів у навчанні; забезпечення зростання 

особистісного досвіду учня та здатності до його застосування; спрямованість 

на досягнення навчального результату, що сприятиме майбутній соціальній 

адаптації та конкурентно-спроможності учнів. Компетентнісний підхід до 

навчання є більш ємним, багатогранним, варіативним, оскільки передбачає 

не тільки знання, уміння й навички в якійсь галузі, але змістовно 

визначається ціннісними орієнтаціями індивіда. Він став провідним вектором 

розвитку географічної освіти в Україні, бо в ньому чітко простежується 

зосередженість на змінах особистості дитини як суб’єкта учіння.  

У третьому тисячолітті остаточно відбувається перехід освіти 

європейських держав на компетентнісні засади, який характеризується 

модифікацією «результативної» моделі освітніх стандартів у 

«компетентнісну». До сучасних тенденцій розвитку змісту шкільної освіти в 

країнах Європейського Союзу варто віднести передусім трансформацію його 

змісту на компетентнісних засадах. Формування стратегії компетентнісного 

підходу до навчання у світі почалося в 1980–1990 рр. У документах 

ЮНЕСКО освітнього спрямування було визначено перелік ключових 

компетентностей, що мають розглядатися як бажаний результат освіти.  



92 

Визначальну роль у розвитку всесвітньої географічної освіти 

відіграють положення Хартій географічної освіти 1992 і 2016 років, які 

закликають викладачів і вчителів географії до міжнародного співробітництва. 

Компетентнісний підхід до навчання на теренах України було обрано як 

обов’язковий на державному рівні, про що свідчить Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.), Закон України «Про 

вищу освіту» (2014 р.), Закон України «Про освіту» (2017 р.) та зміст 

напрямів реформи МОН України «Нова українська школа». 

Провідними категоріями компетентнісного підходу до навчання є 

«компетенція» і «компетентність». Компетенції – це виклики, зумовлені 

освітніми потребами суспільства, що конкретизуються в державних 

стандартах і навчальних програмах. На відміну від «компетенції», яка 

розглядається як освітня норма, поняття «компетентність» трактується як 

набуте визначеною мірою володіння певною компетенцією, освітній 

результат. Відповідно до напрямів розвитку компетентнісного підходу до 

навчання у вітчизняному освітньому просторі ми визначили компетентність 

учня як загальну здатність використовувати набуті знання, уміння, емоційно-

ціннісні ставлення, світоглядні установки й досвід творчої діяльності задля 

розв’язування широкого діапазону життєвих завдань у різних сферах 

діяльності, спілкування та соціальних стосунків.  

Було виокремлено види компетентностей, які формуються у процесі 

навчання географії: ключові, міжпредметно-інтегральні та предметні. 

Ключові компетентності ґрунтуються на концептуальних засадах шкільної 

географічної освіти, на оволодінні соціальним досвідом і набутті вмінь, 

навичок й установок практичної діяльності в сучасному суспільстві. 

Міжпредметно-інтегральні компетентності відповідають здатності учня 

застосовувати географічні знання, уміння, навички, ціннісні ставлення та 

установки з метою розв’язування проблем, які належать до певного кола 

різних навчальних предметів та освітніх галузей. До таких компетентностей 
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належать природничо-математична, країнознавча, краєзнавча, туристична, 

картознавча тощо.  

Предметна географічна компетентність визначається як здатність до 

застосування здобутих географічних знань, умінь і навичок, ціннісних 

установок і специфічного географічного мислення, сформованих на підґрунті 

здібностей і життєвого досвіду учнів, яка необхідна для оптимальної 

діяльності в довкіллі, передбачення наслідків такої діяльності та розв’язання 

власних життєвих завдань і проблем. 

Географічна освіта зорієнтована на отримання учнями специфічних для 

географії знань, умінь і навичок та досвіду їхнього застосування, досвіду 

творчої діяльності, емоційно-цінністних установок стосовно довкілля й 

людської діяльності в ньому, уміння мислити просторово та комплексно, 

тому ПГКУ складається з відповідних компонентів – змістового, 

діяльнісного, ціннісного і світоглядного. Змістовий компонент ПГКУ 

складається з таких елементів, як емпіричні та теоретичні географічні знання 

учнів; діяльнісний компонент – з умінь і навичок учнів та досвіду творчої 

діяльності з географії; ціннісний компонент визначається емоційно-

ціннісним ставленням до довкілля й людської діяльності в ньому; 

світоглядний компонент відповідає географічному баченню світу. Складники 

компонентів ПГКУ з метою підвищення ефективності їх проектування, 

формування та визначення рівня сформованості доцільно розглядати як 

окремі стосовно ПГКУ предметно-географічні компетентності учнів. 

Географічні знання поділяються на емпіричні (географічні факти, 

номенклатура, уявлення) та теоретичні (географічні поняття, причинно-

наслідкові зв’язки, закономірності, гіпотези й теорії). До географічних умінь і 

навичок належать навчальні, прикладні, графічно-знакового моделювання, 

картографічні та геоінформаційні. Досвід творчої діяльності учнів з географії 

визначається їхньою здатністю до використання вже сформованих знань і 

вмінь із пошуковою метою, самостійного комбінування й перетворення вже 

відомих прийомів навчально-пізнавальної діяльності та створення 
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принципово нових способів розв’язання географічних навчальних проблем. 

Емоційно-ціннісне ставлення учнів до довкілля й людської діяльності в 

ньому відповідає їхнім емоціям щодо довкілля, почуттям, переконанням, 

поглядам, морально-етичним цінностям та установкам. Правила поведінки 

учнів у довкіллі мають ґрунтуватися на їхньому естетичному сприйманні 

довкілля та екологічній свідомості. Географічне бачення світу – здатність 

учнів до історично зумовленого цілісного відображення довкілля та 

суспільно-економічних процесів у ньому; розуміння природних, 

демографічних та соціально-економічних об’єктів, процесів та їхньої 

взаємодії; здатність мислити просторово й комплексно. 

До предметно-географічних компетентностей учнів належать: 

географічні знання, географічні вміння й навички, досвід творчої діяльності з 

географії, емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської діяльності в 

ньому та географічне бачення світу. 

Отже, сучасна вітчизняна географічна освіта отримала новий вектор 

розвитку – предметно-компетентнісне навчання географії. Проектування 

уроків географії на основі змістовно визначених предметно-географічних 

компетентностей учнів дасть змогу вчителям географії спрямовувати свою 

педагогічну діяльність на досягнення обґрунтованого освітнього результату. 

Результати дисертації, що розкривають зміст розділу, оприлюднено у 

публікаціях автора [68, 73, 74, 86, 87, 89, 90, 94, 95, 150, 172, 455, 457, 502, 

504, 505, 509, 513].  
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РОЗДІЛ 2 

ПСИХОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ 

ГЕОГРАФІЇ 

 

2.1. Психодидактичні засади навчально-пізнавальної діяльності 

учнів 

 

Ефективне впровадження компетентнісного підходу до навчання 

географії та формування ПГКУ можливе тільки на підґрунті розуміння 

психодидактичних підвалин навчально-пізнавальної діяльності школярів. 

Тому методичні дослідження, що спрямовані на розвиток і організацію 

компетентнісного навчання, мають ґрунтуватися на інформаційному базисі 

педагогічної та вікової психології.  

Психологи й педагоги зазвичай розділяють єдиний процес навчання на 

діяльність педагога (навчання), яку вивчає дидактика, та діяльність учня 

(учіння), яку розглядають у педагогічній психології. Психодидактика ж 

інтегрує ці науки і її основною метою є організація навчально-пізнавального 

процесу як активного, керованого, підконтрольного та спрямованого на 

досягнення конкретизованого результату – компетентності учня. Відповідно 

до сказаного, учитель географії має усвідомлено формувати й 

удосконалювати власну психодидактичну компетентність і застосовувати 

знання закономірностей психології учнів у своїй повсякденній педагогічній 

праці [38, 161, 250, 301, 302, 388, 404, 447, 450, 466]. 

Незважаючи на те, що термін «психодидактика» почав активно 

застосовуватися лише на межі ХХ–ХХІ ст., дослідження в царині цієї науки 

проводили ще Я. А. Коменський та К. Ушинський. У ХХ ст. пізніше до них 

залучалися Дж. Андерсон, П. Блонський, Д. Богоявленський, Дж. Брунер, 

Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков, І. Зімняя, 

Є. Кабанова-Меллер, О. Леонтьєв, Н. Менчинська, В. Панов, Ж. Піаже, 
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Г. Селевко, Е. Стоунс, Н. Тализіна, Е. Торндайк, Л. Фрідман, С. Холл, 

І. Якіманськая та ін. 

Питання аналізу зв’язків між дидактикою та педагогічною психологією 

висвітлювалися у працях вітчизняних психологів та педагогів С. Балея, І. Беха, 

В. Бочелюка, О. Бугрій, І. Булах, О. Власової, І. Головінського, М. Заброцького, 

В. Корнєєва, Г. Костюка, О. Кульчицької, В. Кутішенко, О. Лазурського, 

Т. Лисянської, С. Максименко, В. Москальця, С. Пальчевського, І. Підласого, 

М. Савчина, О. Сергієнкової, О. Скрипченко, О. Столярчук, А. Фурмана, 

В. Чайки, Я. Яреми та інших. Проте наразі психодидактичні засади формування 

предметної географічної компетентності учня є майже невизначеними. 

На думку О. І. Савенкова (2012 р.), предметом психодидактики як 

науки є вивчення психологічних закономірностей і механізмів впливу на 

психіку людини освітнього середовища. До основних завдань 

психодидактики належать: 

1) дослідження механізмів і закономірностей процесу засвоєння знань, 

умінь і навичок; 

2) вивчення вікових та індивідуальних відмінностей у процесах 

засвоєння знань, умінь і навичок; 

3) аналіз механізмів і закономірностей розвитку когнітивних функцій у 

процесі навчання; 

4) з’ясування механізмів і закономірностей трансформації процесу 

розвитку особистості в ході навчання у процес саморозвитку, що 

здійснюється під час самонавчання; 

5) установлення зв’язків між особливостями психічного розвитку 

особистості і характером змісту, формами організації, методами і засобами 

освітньої діяльності; 

6) вивчення мотивації учіння [447]. 

Як вже зазначалося у наших попередніх роботах [63, 84, 172], що 

навчально-пізнавальна діяльність учнів – це особлива активізація їхніх 

органів відчуття, яка зумовлює цілеспрямоване й усвідомлене засвоювання 
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ними знань і вмінь. Мозок учнів не лише запам’ятовує інформацію, яку він 

отримує від органів відчуття, а цілеспрямовано опрацьовує її, щоб підняти на 

вищий рівень абстракції й удосконалити індивідуальні інтелектуальні 

здібності. Наявність і ефективність такого переходу залежить від того, як його 

організував учитель. 

Отже, ефективне гармонійне навчання можливе тільки на підґрунті 

розуміння психолого-педагогічних підвалин навчально-пізнавальної 

діяльності школярів. Тому методичні дослідження, спрямовані на розвиток й 

організацію такої діяльності на уроках географії, ґрунтуються на 

інформаційному базисі педагогічної та вікової психології щодо 

психофізіологічних особливостей учнів різного віку.  

Результатом дослідження процесу навчання психологами стала 

розробка декількох психолого-педагогічних теорій навчальної діяльності, на 

які має спиратися вчитель географії під час проектування та організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. До таких теорій передусім 

належать: теорія навчальної діяльності, яка обґрунтовує зв’язок між 

змістовими й операційними особливостями такої діяльності (Г. Костюк, 

[248]); теорія поетапного формування розумових дій, яка базується на 

положенні про те, що процес навчання – це оволодіння системою розумових 

дій (О. Леонтьєв, П. Гальперін і Н. Тализіна [102, 103, 281, 491]); теорія щодо 

знакової природи психічного, яка доводить необхідність матеріалізації 

наявних знань і запровадження засобів, що забезпечують розвиток знаково-

інструментальної діяльності (Л. Виготський [62]); теорія цілеспрямованої 

навчальної діяльності, в основу якої покладено відомий факт: навчитися 

чомусь можна лише у процесі діяльності, яку спеціально спрямовано на 

навчання (Д. Ельконін, В. Давидов [141, 142]); теорія щодо стимулювання 

розумового розвитку, яка роз’яснює особливості такого розвитку учнів під 

час навчання й доводить обов’язковість їхнього урахування (Н. Менчинська, 

Д. Богоявленський [316, 33]); теорія щодо етапів процесуального аспекту 

навчальної діяльності, яка обґрунтовує необхідність наявності 
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мотиваційного, операційно-пізнавального й рефлексивно-оцінювального 

компонентів навчального процесу (М. Фрідман [534]).  

Слід зазначити, що названі вище теорії навчання загалом 

обґрунтовують тезу про те, що саме діяльність учнів має домінантне 

значення в навчально-виховному процесі. А отже, активна пізнавальна 

діяльність на уроках географії сприятиме всебічному розвиткові учнів і саме 

в діяльності формується ПГКУ. 

Пізнавальні можливості учнів є основними чинниками процесу 

навчання й безпосередньо впливають на цілі, зміст і характер навчально-

пізнавальної діяльності. Тому вчителі географії мають приділяти увагу 

віковим й індивідуальним пізнавальним можливостям учнів. Зокрема, в учнів 

підліткового віку, які навчаються в основній (базовій) школі, спостерігається 

бурхливий ріст і розвиток усього організму. Як пише С. П. Максимюк, 

статеве дозрівання вносить нові переживання й думки в їхнє життя. 

Сприймання перебуває в стадії становлення, тому якість його різна. 

Поліпшується продуктивність і зростає якість пам’яті. Підліткові властиве 

розмаїття інтересів. Значне місце в його житті займають різні форми 

спілкування, велике прагнення до дружнього спілкування. Необхідна 

диференціація в організації життя хлопців і дівчат. Наприкінці періоду перед 

учнями реально вимальовується завдання вибору професії [302]. 

Інтереси учнів старшого підліткового віку зумовлюються прагненням 

знайти відповіді на питання, що стосуються загальнолюдських проблем і 

визначення свого місця в суспільстві. На цьому тлі в них розвивається 

інтерес до етичних норм та оцінок моральних дій і вчинків людей, 

активізуються самопізнання й роздуми щодо життєвих перспектив тощо. Усе 

це необхідно враховувати вчителям географії під час проектування 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках [236, 243, 488]. 

Без аналізу пізнавальних можливостей і за відсутності уявлень щодо 

досягнутого рівня їхнього розвитку неможливо сформулювати цілі навчання, 

які визначають необхідність ускладнення чи спрощення матеріалу, що 
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вивчається школярами. Тобто саме таким способом обґрунтовується 

доцільність посилення складності навчального матеріалу для успішного 

розвитку добре підготовлених учнів або спрощення такого матеріалу для 

менш підготовлених. 

Як зазначав В. Корнєєв, пізнавальні особливості учнів зумовлюють 

також міру розвитку їхніх інтересів і виникнення чи згасання цікавості до 

учіння географії, а емоційно-ціннісні орієнтації детермінуються 

мотиваційною сферою. Власне, від цього й залежить вибір оптимальних 

організаційних форм, прийомів і засобів навчальної роботи, характер 

пізнавальної діяльності школярів на уроці, вибір учителем моделі навчання 

та спільні й індивідуальні результати навчання [236, 243].  

Пізнавальний інтерес учнів відіграє важливу роль у формуванні ПГКУ 

через спрямування особистості на постійний пошук нової інформації та 

нових способів оперування нею. При цьому інтерес є енергетичним 

стимулятором не лише пізнавальної, а й будь-якої іншої діяльності. Завдяки 

оновленню навчального матеріалу й використанню сучасних 

унаочнювальних засобів навчання, зокрема комп’ютеризації цього процесу, 

активізується пізнавальний інтерес учнів, який забезпечує високу 

ефективність формування ПГКУ. 

Разом з пізнавальним інтересом зароджується й пізнавальна активність 

учнів. Вона має такі ознаки, як: вибірковість, усвідомленість (здатність учнів 

поєднувати навчально-пізнавальну діяльність із життєвими планами й 

перспективами), результативність. 

Варто зупинитися на визначенні рівнів пізнавальної активності учнів на 

уроках географії. Так, репродуктивний рівень передбачає намагання учнів 

зрозуміти, запам’ятати й відтворити здобуті знання та оволодіти способами 

виконання дій за зразком. Продуктивний рівень характеризується бажанням 

учнів осягнути зміст того, що вивчається, інтерпретуванням і застосуванням 

знань та засвоєних способів діяльності в нових навчальних умовах. Творчий 

рівень пов’язаний із здатністю учнів до усвідомлення теоретичних знань, 
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розумінням ними зв’язків між об’єктами, процесами та явищами й 

самостійною пошуковою діяльністю. Саме на такому рівні оптимально 

формуються предметно-географічні компетентності учнів, особливо це 

стосується досвіду творчої діяльності з географії та географічного бачення 

світу. 

Доволі важливим аспектом характеристики навчально-пізнавальної 

діяльності учнів є, по-перше, потреба у запроваджені предметно-образної 

ланки як головного інформаційного каналу спілкування в активному 

середовищі навчання та, по-друге, необхідність переходу від вербально-

логічного, аналітичного мислення до синтетичного, образно-інтуїтивного й 

ситуативного. У зв’язку зі сказаним вирізняють три форми навчально-

пізнавальної діяльності – предметну, образну й символьну. Тож, зважаючи на 

форми навчально-пізнавальної діяльності, вчитель з метою формування 

ПГКУ має враховувати три етапи організації пізнавальної діяльності учнів у 

процесі навчання географії, а саме: 

– перший – предметний етап: організація предметно-пізнавальної 

діяльності учнів; 

– другий – образний етап: організація пізнавальної роботи учнів 

насамперед із зображеннями; 

– третій – символьний етап: навчання учнів позначенню символами й 

роботи з ними.  

Відповідно до зазначених етапів, учителеві географії необхідно 

послідовно запроваджувати й три види передавання інформації учням – через 

дію, зображення та символи. При цьому під предметно-пізнавальною 

діяльністю на першому етапі слід розуміти безпосередню взаємодію учнів із 

реальними географічними об’єктами, процесами та явищами (разом – 

об’єктами вивчення), спрямовану на здобування інформації щодо 

особливостей і властивостей цих об’єктів. 

Більшість географічних об’єктів вивчення, проте, неможливо 

«предметно» надати учням для пізнавальної діяльності. Тому доцільно 
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заміняти їх на моделі, які дають змогу учням здійснювати концептуально-

пізнавальну діяльність із об’єктами вивчення, що відповідає другому й 

третьому навчально-пізнавальним етапам. При цьому за змістом найбільш 

корисними стануть образно-символьні (графічно-знакові) моделі, зокрема 

картографічні, за допомогою яких учні й будуть виконувати розумову дію, 

що формується. Загалом же і предметно-пізнавальна, і концептуально-

пізнавальна діяльність школярів є органічно взаємопоєднаними складниками 

загального процесу формування ПГКУ. 

 

2.2. Вплив основних когнітивних процесів на навчально-

пізнавальну діяльність учнів з географії 

 

Для вчителя, який впроваджує компетентнісний підхід до навчання 

географії, психологія є джерелом уявлень про загальні особливості 

когнітивних процесів учнів: відчуття й сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, 

уяви, мови (рис. 2.1). 

Як свідчить аналіз наукових робіт із педагогічної психології та 

психодидактики ([96, 104, 141, 165, 183, 190, 281, 282, 389, 427, 447, 450, 488, 

491]), усвідомлене врахування специфіки когнітивних процесів і є умовою 

досягнення освітньої мети на уроках географії. Крім того, учитель географії 

мусить пам’ятати про принцип єдності й цілісності психічного життя учнів, 

тобто про те, що всі психічні функції поєднані між собою й впливають на 

пізнавальну активність учнів. Отже, гармонійне формування та взаємодія 

когнітивних процесів у навчанні є запорукою всебічного розвитку 

особистості, а отже, ефективне комплексне формування ПГКУ має 

ґрунтуватися саме на закономірностях цих процесів. 

Під час формування предметно-географічних компетентностей учнів 

учитель має враховувати особливості впливу відчуття на їхню навчально-

пізнавальну діяльність.  
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На основі результатів нашого дослідження і власного досвіду 

практичної роботи з навчання географії ми розробили рекомендації щодо 

особливостей врахування у процесі формування предметної географічної 

компетентності учнів, які наведено у таблиці 2.1. 

 
Рис. 2.1. Когнітивні процеси, що впливають на навчально-пізнавальну 

діяльність учнів 
 

Сприйняття, що акумулює набутий досвід дитини у вигляді насамперед 

уявлень, є когнітивним процесом, у якому відображення об’єктів, процесів і 

явищ відбувається за їхнього безпосереднього впливу на органи чуттів учнів. 

Унаслідок впливу певних визначених предметів і явищ довкілля на органи 

Пам'ять 
 

За часом збереження 
довгострокова, короткострокова, оперативна 

За способом запам'ятовування 
механічна, логічна (вербальна), образна 

За видами задіяних рецепторів мозку 
зорова, слухова, смакова, нюхова, тактильна 

За комбінуванням чинників 
моторна, емоційно-образна 

Відчуття 
зорове 
слухове 
нюхове 
смакове 
тактильне  

Сприйняття 
синтетичне 
аналітичне 
аналітико- 
синтетичне 
емоційне 

Мислення 
теоретично-образне 
теоретично-

понятійне 
наочно-образне 
наочно-діюче 

Увага 
мимовільна 
довільна  
післядовільна 

Мова 

Уява 
репродуктивна 
творча 
фантастична 

Когнітивні 

процеси 
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чуття формується предметність сприйняття. Повнота й точність сприйняття 

залежать від практики та досвіду людей і накопичених ними знань про 

особливості та якості предметів. А отже, у своїй пізнавальній діяльності учні 

здобувають знання, уточнюють їх, розширюють і поєднують з тими, що вже 

відомі. Тож практика є джерелом знань учнів, певних змін і доповнень цих 

знань. 

Таблиця 2.1 

Особливості врахування впливу відчуття у процесі формування 

предметної географічної компетентності учнів [84] 

Види відчуття Вплив відчуття на навчально-пізнавальну 
діяльність учнів 

Зорове 

Кольори посилюють пізнавальну здатність учнів, тому 
особливості їхнього поєднання враховуються під час 
оформлення кабінету географії, створення 
унаочнювальних засобів навчання географії тощо 

Слухове 

Звуки допомагають активізувати асоціативне мислення 
учнів, можуть створювати позитивне емоційне тло на 
уроці й використовуватися як супровідні засоби 
навчання (шум моря, пташиний спів тощо) 

Нюхове 
Приємні запахи спричинюють активізацію 
асоціативного мислення учнів і сприяють створенню 
позитивного емоційного тла на уроці 

Смакове 
Можна використовувати з метою формування 
асоціативних географічних понять, наприклад 
«солоність води Світового океану» тощо 

Тактильне 
(шкіряне) 

Застосовую для сприйняття окремих унаочнених 
географічних об’єктів і зразків: гірських порід і 
мінералів, деяких видів промислової сировини тощо 

 
У свідомості учнів виокремлюють наочно-образне й просторово-часове 

відбиття об’єкта, процесу та явища, яке базується на різному відчутті 

(кольору, звуку, запаху, форми, об’єму тощо) й розумінні цього об’єкта, 

процесу та явища чи осмисленні його на основі попереднього досвіду 

(віддаленість, швидкість, напрям руху, тривалість й інші властивості). При 

цьому домінантними в навчанні географії є зоровий і слуховий аналізатори. 

Закономірним є також те, що під час такого навчання учні по-різному 

відтворюють географічну інформацію, виявляючи різні типи сприйняття 



104 

(див. рис. 2.1), зокрема: синтетичне (узагальнене сприйняття об’єктів, 

процесів і явищ та легке відтворення й виділення їхніх основних рис), 

аналітичне (виокремлення й аналіз частин загального), аналітико-синтетичне 

(аналіз змісту об’єктів, процесів, явищ і їхнє підтвердження) та емоційне. 

Тому вчитель географії має враховувати індивідуальні особливості 

сприйняття учнів, а для розвитку такого сприйняття використовувати 

відповідні різноманітні унаочнювальні засоби навчання, проводити 

практичні роботи та екскурсії тощо. 

Сприйняття учнів тісно поєднано з їхнім мисленням (усвідомленням 

того, що сприймається), мовою (називанням об’єкта сприйняття), почуттям 

(певним ставленням до зазначеного об’єкта) та волею (організацією процесу 

сприйняття). Учитель може активно впливати на характер сприйняття 

географічного навчального матеріалу учнями через їхню предметну 

діяльність, коли виконання, передусім практичних робіт, дає змогу учням 

дізнаватися про властивості географічних об’єктів, процесів і явищ.  

У навчально-пізнавальному процесі сприйняття має переходити у 

спостереження. Спостереження – це цілеспрямоване сприйняття 

географічних об’єктів, процесів і явищ, пізнанням яких зацікавлено учня. 

Систематичне спостереження дає змогу учням вивчати географічні об’єкти, 

процеси та явища в різних умовах, визначати характер їхніх змін й 

аналізувати причини таких змін. Наприклад, спостереження учнів за 

погодою, зокрема за даними інформаційних мереж, уможливлює підготовку 

до навчання за темою «Атмосфера». 

Відчуття й сприйняття є основою процесу пізнання. Тому дидактичний 

принцип наочності базується саме на залученні всіх видів відчуття й 

сприйняття до навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Ще одним важливим для організації навчання когнітивним процесом є 

увага, яка є концентрацією пізнання на конкретному об’єкті вивчення для 

забезпечення його відображення. Позаяк учитель організовує й концентрує 

увагу учнів на уроці, то саме він має продумати, як саме й куди спрямувати 
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цю увагу та як її утримувати. Дослідження свідчать, що увага учнів може 

бути концентрованою лише тоді, коли навчально-пізнавальна діяльність 

вимагає від них інтелектуальної активності за умови доступності 

навчального матеріалу.  

Увага є необхідною умовою продуктивної діяльності учнів. Різні види 

діяльності на уроці географії висувають особливі вимоги: іноді необхідно 

швидко перенести увагу учнів із одного об’єкта вивчення на інший, а в 

деяких випадках – зосередити її на одному такому об’єкті. При цьому 

концентрація й стійкість уваги учнів посилюються, якщо географічний 

навчальний матеріал чи зміст навчально-пізнавальної діяльності викликає 

їхню зацікавленість. Перенесення ж сприяє запобіганню відволікання уваги 

учнів. Однак, плануючи застосування набору різноманітних унаочнювальних 

засобів навчання, вчитель має пам’ятати, що здатність до розподілу й обсяг 

уваги учнів є обмеженими. Тож недоцільно, наприклад, водночас 

використовувати на уроці велику кількість об’єктно-замінювальних засобів 

навчання географії (карт, малюнків тощо). Крім того, необхідно враховувати 

цей факт при обладнання кабінету географії. 

Увагу учнів також можна диференціювати на мимовільну, довільну й 

післядовільну (див. рис. 2.1). З огляду на сказане, у процесі проектування 

уроку вчитель має прислухатися до думки К. Д. Ушинського [523] про те, що 

«увага є саме тими дверима, через які проходить все, що входить до душі 

людини із зовнішнього світу». Отже, з метою залучення мимовільної уваги 

учнів, необхідно використовувати цікаві факти, оригінальні навчальні засоби 

й форми організації та проведення навчання. При цьому атрибути засобів 

навчання, які сприяють у його процесі створенню яскравого емоційного тла 

(яскраві кольори, мелодійні звуки, пахощі), викликають і мимовільне 

зосередження уваги. Найбільший же вплив на активізацію мимовільної уваги 

мають почуття подиву, захоплення й зацікавлення. 

Процес формування предметно-географічних компетентностей учнів 

передбачає застосування й довільної уваги, яка створюється постановкою 
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мети діяльності й потребою у вольовому зусиллі учнів. Таке стає можливим 

за умови доступності навчально-пізнавальної діяльності для школярів, коли 

почуття успіху надихає їх на виконання наступних завдань. Значно 

полегшують організацію довільної уваги й практичні дії, відсутність 

подразників, що відволікають, і сприятливий психічний стан учнів. 

При виникненні післядовільної уваги сама діяльність сприймається 

учнями як потреба, тобто ця увага має бути результатом їхнього особистого 

зацікавлення. 

Пам’ять є складним когнітивним процесом, особливості якого вчитель 

географії повинен враховувати у процесі проектуванні навчально-

пізнавальної діяльності учнів (див. рис. 2.1). Запам’ятовування, збереження 

інформації й досвіду та їхнє забування – це процесуальні ланки пам’яті, які 

базуються на відчутті, сприйнятті й мисленні учнів. За часом збереження 

пам’ять поділяється на довгострокову, короткострокову й оперативну. 

Залежно ж від того, як саме відбувається запам’ятовування, виокремлюють 

механічну, логічну (вербальну) й образну пам’ять. 

Механічна пам’ять – це вид пам’яті, який ґрунтується на повторенні 

навчального матеріалу без його осмислення. При цьому витрачається доволі 

багато зусиль і часу як учителя, так і учнів, проте отримані навчальні 

результати є достатньо низькими. 

Образна пам’ять – це пам’ять на уявлення, зумовлена переведенням 

інформації в образи, малюнки, схеми тощо. 

Логічна пам’ять (вербальна) – це вид пам’яті, який пов’язаний зі 

встановленням у матеріалі, що вивчається, змістових зв’язків, тобто це 

пам’ять на знання в мовній формі, графічно-знаковій символіці й у вигляді 

логічно структурованих схем. Учні з таким особливо достатньо розвинутим 

видом пам’яті, досить легко сприймають насамперед структурно-логічні 

графічні моделі різного типу. 

Залежно від того, які рецептори мозку учнів максимально задіяно у 

процесі образного запам’ятовування, виокремлюють зорову, слухову, 
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смакову, нюхову, дотикову пам’ять. Крім того, слід знати про моторну 

(рухову) й емоційну образну пам’ять. 

Під час перебігу навчального процесу легко простежується 

переважання в учнів одного з видів пам’яті. Зрозуміло, що індивідуальні 

особливості пам’яті учнів слід ураховувати в навчальному процесі. Для цього 

треба, по-перше, надавати змогу учням використовувати той вид пам’яті, 

який у них найкраще розвинуто, а по-друге, розвивати в них усі види пам’яті. 

Тож, плануючи прийоми формування предметно-географічних 

компетентностей, учитель має застосовувати ті методичні прийоми навчання, 

які б ефективно сприяли реалізації різних видів учнівської пам’яті, зважаючи 

на рівень розвитку, швидкість, точність, міцність і готовність до навчально-

пізнавальної діяльності кожного учня. 

Крім того, необхідно будувати навчальний процес так, щоб він 

обов’язково містив як розуміння й осмислення учнями географічного 

навчального матеріалу, так і його кількаразове повторення в різній формі для 

кращого усвідомлення й запам’ятовування. 

При цьому слід зважати на те, що процес запам’ятовування має три 

форми: відбиття, мимовільне та довільне запам’ятовування. На уроках же 

географії чільне місце посідає довільне запам’ятовування, що зумовлюється 

необхідністю формувати змістовий та процесуальний компоненти ПГКУ, 

основою яких є знання й уміння. Саме із цією метою вчитель може 

знайомити учнів з мнемотехнікою та привертати увагу до усвідомленого 

асоціативного запам’ятовування тощо. 

Загалом же вчителеві в аспекті, що розглядається, слід орієнтуватися на 

такі основні закономірності запам’ятовування географічного навчального 

матеріалу, до яких належать: 

1) залежність запам’ятовування від міри усвідомлення учнями його 

мети. Значуща з емоційного чи практичного погляду мета сприяє стійкому 

запам’ятовуванню; 
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2) визначеність запам’ятовування засобами презентації географічного 

навчального матеріалу. При цьому основними засобами передавання знань 

традиційно є мова вчителя й текст підручника. Психологічно виправданим 

також є використання на уроці образів географічних об’єктів, процесів і 

явищ, позаяк учням під час заучування корисно відновлювати у пам’яті не 

тільки теоретичні знання, а й образи, що сприймалися на уроці; 

3) залежність запам’ятовування від міри універсальності логічного 

структурування географічного навчального матеріалу. Розділи й теми курсу 

корисно будувати за однією логічною схемою. Наприклад, коли материки, 

океани і країни вивчаються за стандартними схемами, то після засвоєння 

таких схем учні легше запам’ятовують нові порції відповідного навчального 

матеріалу; 

4) необхідність залучення до процесу запам’ятовування всіх видів 

пам’яті. При цьому вчитель має спиратися передусім на образну й логічну 

пам’ять. Тому він повинен так планувати навчальну роботу учнів, щоб вони 

мали змогу слухати, спостерігати, розуміти, записувати й замальовувати, 

читати, повторювати та пояснювати вголос і подумки географічний 

навчальний матеріал; 

5) доцільність застосування мнемотехнічних прийомів при 

запам’ятовуванні географічних назв, зокрема шляхом проведення аналогій і 

створення асоціацій. Ефективним прийомом є також запам’ятовування 

опорних слів і дат, з якими пов’язано нову географічну інформацію. 

Найвищим ступенем навчально-пізнавальної діяльності учнів є 

мислення (див. рис. 2.1). Зароджуючись у чуттєвому пізнанні й спираючись 

на нього, мислення виходить за межі цього пізнання, позаяк відображає 

об’єктивну дійсність глибше, повніше й точніше, ніж відчуття та сприйняття. 

Отже, мислення – це процес творчого відображення дійсності. Воно повною 

мірою формується в учнів старшого шкільного віку саме як здатність до 

творчого перетворення наявних у пам’яті уявлень і образів. 
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У психології розрізняють такі основні види мислення, як: теоретично-

образне, теоретично-понятійне, наочно-образне й наочно-діюче. Формування 

цих видів мислення в навчально-пізнавальному процесі є важливим саме у 

географічній науці, адже учні мають безпосередньо в процесі географічно 

спрямованої діяльності розв’язувати відповідні пізнавальні завдання й вільно 

оперувати географічними схемами, графіками та символьними значеннями. 

У процесі формування ПГКУ вчителеві слід завжди пам’ятати, що саме 

мислення дає змогу учням встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в 

довкіллі, які сприяють зрозумінню того, як і чому виникають ті чи інші 

процеси та явища, і допомагають прогнозувати їхні можливі зміни в 

майбутньому. Урешті-решт, мислення передовсім забезпечує формування 

такої предметно-географічної компетентності, як географічне бачення світу. 

Крім того, оскільки найважливішими мисленнєвими операціями 

вважаються аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, 

класифікація й типізація, мислення спричинює формування інтелектуальних 

умінь – одного з різновидів предметно-географічних компетентностей учнів. 

Розвиток мислення школярів у процесі компетентнісного навчання 

географії є одним із найважливіших завдань. Сучасний рівень розвитку 

суспільства й інформаційних процесів потребує формування в учнів навичок 

інтенсивної мисленнєвої діяльності та готовності до самовизначення в 

майбутньому дорослому житті. 

У процесі навчання географії особливе місце посідає уява, яка 

забезпечує формування одного з різновидів емпіричних знань учнів – 

уявлень – наочно-почуттєвих образів об’єктів, процесів і явищ. Уява буває 

трьох видів: репродуктивна, творча й фантастична. Саме на уяву учнів 

орієнтується вчитель, формуючи уявлення в їхній свідомості. 

Неабияке значення як когнітивний процес має мова, за допомогою якої 

виражаються і власні думки, погляди, переживання й роздуми. Розвиток 

мовлення учнів є підґрунтям формування однієї з ключових компетентностей 
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– комунікативної. З огляду на це, живе спілкування на уроці географії має 

посідати важливе місце. 

Для того, щоб організувати навчальний процес на підґрунті навчально-

пізнавальної діяльності учнів, учитель географії має чітко розуміти 

послідовність плину такої діяльності, яка містить три етапи: 

– перший – етап інтеріоризації, коли відбувається сприйняття нової 

географічної інформації, абстрагування її змісту й попереднє розуміння 

сприйнятого;  

– другий – етап інкорпорації, на якому нова географічна інформація 

усвідомлюється й вбудовується у внутрішній світ учнів, набуваючи 

суб’єктивних форм уявлень; 

– третій – етап екстеріоризації, який полягає в оперуванні 

географічними знаннями, яке здійснюється зворотним перетворенням 

суб’єктивних (внутрішніх) форм подавання знань у зовнішні (об’єктивні) 

форми. 

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у неповному за 

етапами обсязі призводить лише до формування знань і вмінь шляхом 

механічного запам’ятовування. Якщо вчитель, проектуючи урок географії, 

створює умови для плину навчально-пізнавальної діяльності в повному за її 

етапами обсязі, спостерігається повноцінне формування всіх предметно-

географічних компетентностей учнів.  

 

2.3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі 

компетентнісного навчання географії 

 

Сприйняття навчальної ситуації вчителем і учнями відбувається на 

емоційному й раціональному рівнях. Ефективність же навчання залежить 

передусім від ставлення до нього учнів. Отже, для того, щоб навчальне пізнання 

відбувалося, треба, щоб учень хотів вчитися. Як бачимо, рушійною силою 

шкільного пізнання, так само як і наукового, є мотивація [207, 303, 541]. 
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Мотив (від фр. motif – спонукальна причина, підстава) – це психічне 

явище, що спонукає до дії. Під мотивом учіння розуміється усвідомлена 

потреба учнів здійснювати організовану навчально-пізнавальну діяльність [96]. 

Мотив, як внутрішнє спонукання до дії, поєднано із зовнішнім 

спонукальним чинником – стимулом. Відповідно до цього, мотивація 

навчання географії – це система зовнішніх спонукань, яка застосовується 

вчителем у процесі навчання, зумовлює пізнавальну активність учнів і 

визначає її спрямованість на формування ПГКУ. 

О. М. Леонтьєв розглядаючи динаміку розвитку мотивів учіння на 

різних рівнях навчання, виокремив три етапи еволюції навчальних мотивів, 

які варто враховувати вчителеві географії у процесі проектування 

навчального процесу. Перший етап розвитку мотивації учіння – це час 

домінування у свідомості школярів мотивів, що закладені в самому учінні як 

об’єктивно значущій і суспільно цінній діяльності. Другий етап висуває на 

передній план мотиви, що пов’язані із самим шкільним життям і 

взаємовідносинами, які складаються у класі й школі. Третій етап динаміки 

мотивів поєднано з мотивами, що домінують у широкому соціальному житті, 

та з майбутнім професійним самовизначенням учнів [281]. 

Класифікаційну схему мотивів учнів за ланцюжком «тип – вид – 

підвид» наведено на рис. 2.2. 

Для того, щоб учні мали бажання вчитися, вони повинні відчувати 

потребу у знаннях й інтерес до них. Такий тип мотивів класифікують як 

пізнавальні і об’єднують у поняття «пізнавальні інтереси». Їх зумовлено 

змістом навчально-пізнавальної діяльності й процесом її реалізації [304, 388].  

Серед пізнавальних мотивів учнів виокремлюють їхні види, а саме: 

широкі пізнавальні мотиви, зорієнтовані на оволодіння знаннями; навчально-

пізнавальні мотиви, спрямовані на опанування способів здобування знань і 

вмінь; самоосвітні мотиви, що відображають бажання самостійного 

вдосконалення способів здобування знань і вмінь. 
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Рис. 2.2. Класифікаційна схема мотивів учнів [455] 
 

Якщо навчання є засобом досягнення учнями інших цілей, зумовлених 

стосунками з людьми, вирізняють такий тип мотивів, як соціальні. Він 

структурується із широких соціальних та обмежених (вузьких) соціальних 

мотивів. 

З поміж широких соціальних мотивів учнів виокремлюють патріотичні 

(наміри бути корисними Батьківщині), професійної підготовки (бажання 

підготуватися до здобуття майбутньої професії), відповідальності за власну 

освіту (розуміння необхідності навчання й обов’язковості власної ініціативи 

в здобуванні освіти). 

Обмежені (вузькі) соціальні мотиви теж диференціюються на підвиди. 

Один з їх підвидів – позиційні мотиви, що полягають у зусиллях учнів 

закріпити свій авторитет, стати лідерами й отримати схвалення товаришів, 

батьків чи вчителя, а отже, самоствердитися. Другий підвид мотиви соціальної 

співпраці – намагання учнів вдосконалити способи спілкування з товаришами 

чи вчителем, а також прагнення учнів до самовдосконалення. 

Для мотивування ефективного учіння особливе значення має стиль 

спілкування вчителя й учнів, бо, по-перше, позитивне емоційне тло на уроках 
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географії сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. По-

друге, саме вдало обраний стиль взаємин учителя й учнів є основним 

показником позитивного характеру їхнього спілкування, що визначається 

рівнем професіоналізму педагога. 

Виокремлюють три основних стилі спілкування вчителя з учнями [96, 

172, 447, 450]: 

1) авторитарний (конфліктний); 

2) ліберальний (нейтральний або стиль потурання); 

3) демократичний (гармонійний). 

Авторитарний стиль спілкування передбачає, що вчитель самостійно 

визначає мету й характер взаємодії з учнями та суб’єктивно оцінює їхню 

навчальну діяльність і досягнення. Учні пасивно виконують вимоги вчителя, 

не беруть участь в обговореннях, дотримуються суворої тиші на уроках 

тощо. Ініціатива учнів зазвичай ігнорується вчителем або оцінюється 

негативно. Результативність діяльності таких педагогів, з одного боку, може 

бути позитивною через дисципліновану поведінку учнів, їхню успішність 

тощо. З іншого боку, на уроці переважає несприятливий соціально-

психологічний клімат, що призводить до формування психологічного бар’єру 

між вчителем і учнями та зниження зацікавленості географією, і як шкільним 

предметом, і як наукою. Самооцінка учнів за такого стилю спілкування часто 

буває неадекватною, що спричинює конфлікти з учителем. 

Ліберальний стиль спілкування відзначається байдужим і 

безвідповідальним ставленням учителя до своєї професійної діяльності й 

потреб учнів. Такі вчителі формально виконують свої функції, але не 

контролюють динаміку пізнавальної діяльності учнів і їхні навчальні 

досягнення. Незацікавленість учителя інтересами учнів стає причиною 

відсутності міжособистісних контактів на уроках і викликає надмірне й 

малокорисне для навчання емоційне напруження учнів. Цей стиль називають 

ще нейтральним або стилем потурання. Успішність і дисципліна на уроках 

учителів-лібералів є зазвичай незадовільними.  
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Демократичний стиль спілкування характеризується особистісно-

зорієнтованою взаємодією вчителя й учнів і найбільш ефективно реалізує 

суб’єкт-суб’єктну модель навчання. Така реалізація досягається завдяки 

партнерським взаєминам у навчальному процесі, активному залученню учнів 

до навчально-пізнавальної діяльності й високому рівню її вмотивованості. 

Комунікативні зв’язки на кшталт «учитель – учні», «учень – учні» тощо у 

процесі здобування знань мають інтерактивний характер і їх спрямовано на 

формування вмінь і отримання школярами досвіду їхнього застосування. 

Особливістю такого стилю спілкування є також взаєморозуміння, 

взаємодопомога, співпраця та індивідуальна й колективна творчість. Саме 

цей стиль є поступальним і відповідає проведенню сучасного уроку географії 

тощо. 

Отже, основною метою вчителя є проектування такого перебігу 

навчально-виховної діяльності під час навчання географії, який сприяв би 

встановленню партнерських інтерактивних суб’єкт-суб’єктних відносин між 

вчителем і учнями. При цьому найвищим критерієм взаємодії вчителя й учня 

є їхня співтворчість. Її має бути спрямовано на досягнення кінцевої мети, що 

полягає не в безупинному методичному вдосконалені навчального процесу, а 

у всебічному розвиткові особистості учня. 

Підсумовуючи, скажемо, що, мотивація навчально-пізнавальної 

діяльності школярів є необхідною умовою компетентнісного навчання 

географії та обов’язковим його елементом. 

 

2.4. Алгоритми формування предметно-географічних 

компетентностей учнів 

 

Основним елементом матеріальної і духовної культури, а отже, і ПГКУ, 

є знання. Знання – це перевірений практикою результат пізнання дійсності, 

правильне її відображення в мисленні людини у вигляді уявлень, понять, 

суджень, умовиводів, теорій тощо [131, 132, 166, 394]. 
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Процес навчання можна розглядати і як науковий пізнавальний процес, 

позаяк учні проходять шлях від живого спостереження до абстрактного 

мислення, а значить, і до практики. Однак, на відміну від наукового пізнання 

довкілля, у процесі навчання географії учні не відкривають нових знань, а 

лише оволодівають частиною тих знань, які вже набуло людство. 

Формування знань містить кілька ланок: сприйняття нового матеріалу, його 

осмислювання, запам’ятовування й застосування. На різних етапах навчання 

ці поняття відповідають різній мірі їхнього формування як за обсягом, так і за 

ступенем засвоєння [189]. 

Отже, навчання полягає в передаванні учням суспільного досвіду, 

накопиченого людством. У процесі навчання географії поєднується три 

джерела пізнання об’єктів вивчання: образ, слово й практика. Тому під час 

формування предметно-географічних компетентностей шкільної географічної 

освіти слід орієнтуватися саме на ці джерела. 

Як бачимо, для формування ПГКУ вивчення будь-якого географічного 

об’єкта передбачає як чуттєве, так і логічне його пізнання. З огляду на це 

виокремлюють і емпіричні й теоретичні географічні знання (рис. 2.3). 

Емпіричні й теоретичні географічні знання засвоюються різним 

способом, хоча в мисленнєвому процесі уявлення й поняття взаємопоєднані і 

є одним цілим. На основі ж географічних знань, власне, і формуються вміння 

та навички учнів.  

Відображаючи по-своєму географічну дійсність, різновиди емпіричних 

і теоретичних знань цілеспрямовано й вкеровно набуваються по-різному. 

Емпіричні географічні знання відіграють роль підґрунтя, на якому 

будується система відповідних теоретичних знань. На рівні емпіричних знань 

відбувається аналіз і систематизація фактів, їхнє узагальнювання й 

формування уявлень щодо просторового розміщення географічних об’єктів 

вивчення. До складу емпіричних географічних знань уходять такі їхні види, 

як географічні факти, номенклатура та уявлення. 
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Рис. 2.3. Способи пізнання й різновиди предметних географічних 

компетентностей учнів змістового компонента ПГКУ 

 

Факти (від лат. factum – зроблене) – це реальність, дійсність, що існує 

об’єктивно й незалежно від нашої свідомості та є підставою для висновку. 

Отже, географічні факти – це дійсні події, явища, випадки, тобто те, що 

використовується для перевірки будь-якого положення або висновку у процесі 

географічного навчання [132, 133, 166, 394]. 

Шкільна географія послуговується різноманітними фактами: іменами 

дослідників природи й першовідкривачів, назвами кораблів, датами, цифровими 

даними, загальними назвами об’єктів природи чи економіки тощо.  

У навчальному процесі географічні факти відіграють значну роль. Вони 

мають різне призначення й можуть: 

– наводитися для створення повноти уявлення про географічні об’єкти, 

процеси і явища; 

– являти собою основу для окремих висновків теоретичного змісту; 

ЗМІСТОВИЙ 
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емпіричні  
знання 

чуттєве 
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– бути підтвердженням географічних понять або причинно-

наслідкових зв’язків; 

– використовуватися для конкретизації теоретичних географічних 

знань; 

– безпосередньо характеризувати географічні об’єкти вивчання; 

– розглядатися як підґрунтя засвоєння природних і соціально-

економічних закономірностей; 

– застосовуватися з метою поширення вже сформованих географічних 

знань. 

Організація засвоєння географічних фактів не потребує складної 

методики, оскільки її зумовлено переважно запам’ятовуванням і 

відтворенням навчального матеріалу. Робота з фактичним матеріалом є 

складником діяльності вчителя у процесі формування географічних понять. 

Однак не варто переоцінювати роль фактичного матеріалу. Хоч він і 

становить значну частину змісту географічних знань, та певний обсяг саме 

такого матеріалу може й не ґрунтуватися на теоретичних положеннях.  

Важливе місце як вид емпіричних знань посідає географічна 

номенклатура, кількість і склад якої визначається навчальними програмами з 

географії для загальноосвітніх навчальних закладів. Географічна 

номенклатура використовується для просторового сприйняття учнями змісту 

шкільних курсів географії, ілюстрування й конкретизування теоретичних 

знань [172, 320-325, 563]. 

Робота з настінними картами, картами шкільних атласів і контурними 

картами у паперовому, цифровому та іншому їхньому вигляді є традиційною, 

хоч і наразі досить часто технологічно модернізованою. Прийоми вивчання 

географічної номенклатури значною мірою ґрунтуються на активізації 

зорової пам’яті учнів. Формування і закріплення знань про географічну 

номенклатуру відбувається переважно на репродуктивному рівні. Тому 

доцільно використовувати спеціальні прийоми, що активізують творчі та 

інтелектуальні здібності учнів і їхній інтерес до географії. Досить дієвим при 
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цьому вважається прийом раціонального запам’ятовування, який 

характеризується концентрацією уваги на об’єктах вивчення, їхньому 

групуванні, використанні рим й асоціацій тощо. Для закріплення знань із 

географічної номенклатури доречно використовувати також ігри: географічні 

кросворди, ребуси, диктанти, уявні подорожі тощо [145]. 

Варто зазначити, що процес навчально-пізнавальної діяльності учнів 

розпочинається зі сприймання географічних об’єктів, процесів і явищ, які 

відбиваються у їхній свідомості через відчуття окремих ознак або 

властивостей цих об’єктів, які діють на аналізатори суб’єкта – учнів. Усі ж 

такі відчуття згодом синтезуються у цілісний наочний образ, який виникає у 

свідомості учнів. 

Географічні уявлення, що є видом емпіричних знань, – це почуттєво-

наочні образи природних чи соціально-економічних об’єктів, процесів і 

явищ. Такі уявлення відтворюються у свідомості учнів по-різному та мають 

бути об’ємними й яскравими, максимально відповідаючи дійсності. 

Як їхні підвиди виокремлюють, по-перше, уявлення пам’яті, які 

формуються під час безпосереднього контакту учнів із довкіллям. По-друге, 

розрізняють уявлення справленого враження, які формуються без такого 

контакту, але на основі точної інформації щодо географічних об’єктів 

вивчення Переважну частину географічних уявлень справленого враження 

створює вчитель [172, 320-325, 563]. 

Географічні уявлення вирізняються тим, що вони здебільшого мають 

просторовий характер. Важливими джерелами формування географічних 

уявлень є:  

– місцевість навколо школи, де вчитель організує спостереження за 

природою й економічною діяльністю населення; 

– різноманітні сучасні унаочнювальні засоби навчання географії; 

– методичні прийоми вчителя: розповідь, зачитування вголос уривків 

із науково-популярної чи художньої літератури, ілюстрування тощо. 
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Утворення чітких географічних уявлень потребує спеціально 

організованого навчання. Доцільно використовувати передусім 

унаочнювальні засоби, що дають змогу безпосередньо побачити 

географічний об’єкт (річку, пагорб, гори, промисловий об’єкт тощо). Утім 

важливо задіяти не лише зір учнів, а й інші їхні органи чуттів. Так, на уроках 

доцільно оперувати зразками гірських порід і мінералів, промислової 

сировини, продукції тощо.  

Виняткове значення має живе слово вчителя й використання в 

навчальному процесі художніх творів. Вірші, музика, картини, а інколи й 

звуки природи сприяють формуванню яскравих уявлень школярів. 

Психолого-педагогічні дослідження засвідчують, що найбільш повні й 

міцні уявлення формуються під час поєднання різних засобів і прийомів 

навчання. Крім того, формування уявлень відбувається в нерозривному 

зв’язку із засвоєнням учнями географічної номенклатури й фактів. 

Загалом географічні уявлення учнів виникають унаслідок 

цілеспрямованої діяльності вчителя, яка має складатися із таких етапів, як: 

1) мотивування навчально-пізнавальної діяльності учнів і 

конкретизація завдань, що стоять перед ними (зацікавлення школярів 

географічними об’єктами, процесами та явищами, які вивчаються, чіткі 

рекомендації з виконання навчальних дій); 

2) створювання цілісних образів географічних об’єктів вивчення на 

основі чуттєвого сприйняття учнів за допомогою як ілюстративно-

демонстраційних, так і вербальних прийомів навчання; 

3) засвоювання уявлень про об’єкти вивчення через усвідомлення 

основних ознак і особливостей цих об’єктів; 

4) порівнювання ознак чи властивостей низки географічних об’єктів, 

процесів і явищ з виявленням у них найсуттєвіших ознак; 

5) оперування уявними образами без споглядання об’єктів вивчання 

та / або їхніх замінників, інформаційних матеріалів тощо; 
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6) закріплювання уявлень у процесі їхнього застосування для 

розв’язування навчальних завдань (позначення на контурній карті, створення 

асоціативних малюнків, здійснення уявних мандрівок тощо) [150, 172].  

Географічні уявлення як вид емпіричних знань можуть бути 

одиничними (частковими) (наприклад: «Дніпро» – «річка», «Джомолунгма» – 

«гора» тощо) та загальними (наприклад, «пагорби» – «підвищення на 

місцевості»). Вони є основою формування відповідних понять. Чим більш 

яскравими й повноцінними будуть у школярів уявлення, тим чіткіше вони 

розумітимуть поняття й оперуватимуть ними. 

Отже, емпіричні знання посідають важливе місце у процесі 

формування як змістового, так і світоглядного компонента ПГКУ, оскільки 

вони є елементами географічного бачення світу учнями. Крім того, на основі 

емпіричних формуються теоретичні знання. Зокрема, як вже зазначалося, 

уявлення є підґрунтям, без якого неможливе формування понять. 

Суттєвим кроком у розв’язанні проблеми розвитку логічного пізнання 

учнів є виокремлення основних понять, причинно-наслідкових зв’язків, 

закономірностей тощо, які відображають специфіку змісту сучасних 

шкільних курсів фізичної й соціально-економічної географії. Фактичний 

матеріал стає цінним тоді, коли його логічно систематизовано та 

підпорядковано важливим поняттям, що дає змогу цілеспрямовано – від теми 

до теми, від курсу до курсу – ефективно підтримувати процес пізнання учнів. 

Результатом мисленнєвої діяльності учнів на уроках географії є 

формування в них теоретичних форм знань: суджень, умовиводів, понять 

тощо. При цьому відмінність понять від уявлень (як елемента емпіричних 

знань) полягає в тому, що уявлення – це образ, а поняття – висловлена думка. 

Уявлення вміщує суттєве й несуттєве, а поняття зберігає лише суттєві ознаки 

об’єкта, процесу та явища [575]. 

Теоретичні географічні знання поділяються на такі види: поняття, 

причинно-наслідкові зв’язки, закономірності та географічні гіпотези й теорії. 
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Географічний понятійний апарат є основою географічного наукового 

бачення світу й мислення учнів. Географічні поняття триєдино визначають 

як:  

– форму логічного мислення (мислеформу), що відображає сутність і 

зв’язки географічних об’єктів, процесів і явищ;  

– системне знання географічних об’єктів вивчення;  

– сукупність усіх ознак, що дають змогу виокремити один об’єкт 

вивчання з-поміж інших [94, 95, 150, , 299, 300, 575]. 

Формування понять є складником активної навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, яких необхідно навчати прийомам розумової діяльності, 

тобто розвивати їхнє логічне мислення й здатність виконувати мисленнєві 

задачі. Передумовою ж формування понять як процесу є створення уявлень – 

основ понять, а особливими вимогами до цього процесу є послідовність 

розвитку понять, їхнього поглиблення й систематизації від теми до теми та 

від курсу до курсу із встановленням зв’язків між поняттями [340, 349, 411].  

Отже, географічні поняття – це узагальнена форма відображення 

дійсності, зміст якої загалом визначається суттєвими ознаками географічних 

об’єктів, процесів і явищ та відношеннями між ними. Система географічних 

понять у формі термінів становить підвалини компетентнісної географічної 

освіти у школі. 

Географічні поняття характеризуються певним змістом і обсягом, які, 

зрозуміло, достатньо взаємопов’язані. При цьому зміст – це сукупність 

істотних ознак, зв’язки між якими утворюють структуру географічного 

поняття, а обсяг – це кількість географічних об’єктів вивчення, які 

охоплюються цим змістом. 

Географічні поняття за змістом і обсягом поділяють на загальні й 

одиничні (часткові). 

Загальні поняття, зі свого боку, диференціюються на загальнонаукові й 

загальногеографічні. До загальнонаукових понять належать ті, які є 

усталеними в різних науках, економіці й соціальній сфері (наприклад, «міст», 
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«гірські породи», «виробництво», «річка» тощо). Загальногеографічні ж 

поняття поділяють на групи, що відображають: 

1) фізико-географічні об’єкти вивчення; 

2) економіко-географічні об’єкти вивчення; 

3) зв’язки між елементами довкілля та довкіллям і економікою; 

4) географічну карту й способи просторового відображення природних 

і соціально-економічних об’єктів на ній тощо. 

Одиничні (часткові) поняття зазвичай стосуються якогось певного 

географічного об’єкта (наприклад, «місто Полтава», «річка Дніпро», «гора 

Джомолунгма» тощо). 

У всіх випадках учитель географії повинен чітко диференціювати 

географічні поняття за наведеними вище ознаками, добираючи різні методи, 

методичні прийоми, форми й засоби навчання для формування цих понять.  

Процес засвоєння понять має певні особливості. Одна з найважливіших 

із них полягає в тому, що поняття не можуть бути засвоєно лише шляхом 

заучування їхніх визначень. Таку тезу зумовлено тим, що результативність 

засвоєння учнями понять визначається за двома критеріями, а саме: знання 

понять і правильне оперування ними. Відповідно до цього поняття мають 

бути не формально засвоєними, а осмисленими у процесі активної 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Як було вже раніше показано, підґрунтям процесу навчання є 

передавання накопиченого досвіду і знань, яке здійснюється, насамперед, за 

допомогою слів (вимовлених або написаних). При цьому, особливу роль 

відіграють терміни, як усталені у науковому, зокрема географічному, обігу 

поняття, подані у формі слова чи сукупності слів, і відповідні визначення 

(дефініції) цих термінів (понять). Це означає, що в процесі навчання поняття 

(термін) має бути втіленим у певну, здебільшого, «матеріальну оболонку». 

Учитель же за допомогою слів закріплює раніше сформовані поняття й 

розкриває зміст нових.  
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Відповідно до теорії діяльнісного засвоєння знань [103, 491, 575] 

навчальні дії є одночасно і основною ланкою, і засобом формування понять в 

учнів. Без них поняття не може бути ні засвоєно, ні застосовано надалі для 

розв’язання географічних завдань.  

Формулювання визначення поняття під час навчання географії – це не 

кінець його засвоєння, а лише крок на цьому шляху. Дефініцію поняття 

недоцільно передавати й закріплювати в учнів у остаточному (кінцевому) 

вигляді: значно краще, коли вони поступово вдосконалюють її самостійно, 

взаємодіючи (фізично або мисленнєво) з об’єктами вивчання, які 

характеризують поняття. Тобто початкове (ініціальне) визначення поняття 

вчителем має задати основу, що орієнтує учнів на подальшу оцінку 

географічних об’єктів вивчення.  

Отже, визначення (дефініція) поняття – це наслідковий продукт 

різноманітної послідовної взаємодії учнів із географічними об’єктами та / або 

їхніми моделями. При цьому, з одного боку, учні можуть, на жаль, 

формально й механічно завчити будь-яку дефініцію поняття та слово в слово 

відтворювати її, не розуміючи сутність того, що приховано за цією 

дефініцією, і не вміючи її застосовувати. З огляду на таке репродуктивне 

заучування як істотну ваду, учителеві слід організовувати спеціальну 

оцінювально-коригувальну роботу з контролюванням зворотного зв’язку між 

ним і учнями (у загальній системі перевірки рівня розуміння навчального 

матеріалу). У цьому можуть допомогти різноманітні вправи з оперуванням 

визначеннями понять, а саме вправи на: розпізнавання географічних об’єктів, 

процесів і явищ за їхніми словесними описами; установлення причинно-

наслідкових зв’язків засобами графічно-знакового моделювання; 

цілеспрямоване порівняння об’єктів вивчення за їхніми істотними ознаками; 

перенесення відповідних понятійних знань у нові ситуації. 

З іншого боку, характерна особливість процесу формування 

географічних понять полягає в тому, що узагальнення, зроблені вже 

самостійно учнями на основі сприйняття зорового образу тощо, часто носять 
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випадковий і обмежений характер і тому або неадекватно відображають 

дійсність, або виявляються занадто обмеженими. Коригування цього 

недоліку вимагає чіткого дотримання учителем таких методичних вимог, як:  

– забезпечення різноманітності чуттєвого досвіду учнів через 

використання модельних унаочнювальних засобів навчання, які дають змогу 

вивчати основні, істотні риси географічних об’єктів, процесів і явищ, не 

звертаючи уваги на їхніх другорядні, несуттєві риси;  

– застосування такого ілюстративно-демонстраційного матеріалу, що 

не тільки допомагає створювати географічні поняття, а й може бути 

конкретною базою для здійснення учнями розумових операцій і практичних 

дій з ними; 

– забезпечення різноманітності методичних навчальних прийомів і 

форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час 

повторювання й закріплювання географічних понять; 

– використання завдань на відтворення географічних знань, які 

виконуються за допомогою карти як просторової моделі для розвитку 

абстрактного мислення учнів.  

Таким чином, формування географічних понять характеризується 

визначанням основних властивостей, структури, внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків географічних об’єктів вивчення, які становлять сутність поняття. 

Розвиток же понятійного апарату передбачає виявлення нових властивостей, 

ознак і зв’язків початково засвоєних понять, їхніх зв’язків з іншими 

поняттями, а також їхнє творче прикладне застосування. 

Отже, формування географічних понять – це спеціально організований 

учителем процес, що здійснюється різними логічними шляхами й має 

доказову форму. 

З методологічних позицій існують два основні шляхи формування 

географічних понять – індуктивний (від окремого до загального) та 

дедуктивний (від загального до окремого). Вибір такого шляху визначається 

відповідними умовами, а саме: 
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– можливістю використання краєзнавчого навчального матеріалу й 

ознайомлювання з місцевими географічними об’єктами вивчення (тобто 

можливістю підтримки індуктивного шляху); 

– змістом знань (з огляду на те, що абстрактні поняття формуються 

переважно дедуктивним шляхом); 

– рівнем сформованості прийомів діяльності учнів і їхніх 

інтелектуальних умінь; 

– тривалістю навчального часу (зважаючи на те, що зазвичай 

індуктивний шлях вимагає більше часу) [340]. 

На основі досліджень психологів, педагогів і методистів та вивчення 

досвіду шкільної практики [56, 96, 103, 189, 320, 349, 455, 563, 575] можна 

побудувати таку узагальнену послідовність етапів формування й розвитку 

географічних понять:  

1 етап – мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів й 

актуалізація вже сформованих знань і життєвого досвіду з метою створення 

підґрунтя формування понять; 

2 етап – організація чуттєвого сприйняття школярами географічних 

об’єктів, процесів і явищ та формування уявлень щодо них за допомогою 

вербальних і ілюстративно-демонстраційних прийомів навчання; 

3 етап – організація розумової діяльності учнів із виокремлення та 

зіставлення істотних ознак географічних об’єктів вивчання, їхньої структури й 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків; 

4 етап – узагальнення уявлень та формулювання й засвоєння 

школярами точних вихідних дефініцій певних понять, зокрема визначень 

певних термінів; 

5 етап – розширення сфери розуміння понять (термінів) учнями 

шляхом їхнього застосування до розширеного кола об’єктів, процесів і явищ, 

які мають відповідні ознаки; 

6 етап – розвиток понятійного апарату шляхом установлення 

школярами зв’язків між засвоєними географічними поняттями (термінами), 
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об’єднання останніх у систему, розкриття відношень між елементами цієї 

системи з розташуванням їх у певному порядку й послідовності тощо; 

7 етап – розвиток понятійного апарату шляхом застосування учнями 

понять (термінів) для виконання навчальних і практичних завдань різних 

рівнів. 

Доцільно зазначити, що дотримання етапності у процесі формування й 

розвитку географічних понять є необхідною дидактичною умовою, оскільки 

така етапність забезпечує належну послідовність розумової діяльності учнів. 

Поняття вважаються сформованими, якщо школярі здатні вільно оперувати 

ними. Учитель же географії може встановити рівень сформованості 

географічних понять в учнів за такими ознаками цього рівня, як: 

1) міра наявності в учнів образного уявлення щодо географічних 

об’єктів вивчення, які стосуються певних понять; 

2) ступінь спроможності школярів формулювати визначення понять 

(виокремлювати суттєві ознаки, структуру й причинно-наслідкові зв’язки); 

3) міра здатності учнів застосовувати поняття для виконання 

навчальних завдань і для здобуття нових знань. 

Наприклад, школярі отримують завдання дати порівняльну 

характеристику Атлантичного й Індійського океанів. Показником рівня 

сформованості понять «океан», «море», «затока», «протока», «водна маса» є 

те, наскільки вільно і правильно учні оперують ними стосовно різних 

географічних об’єктів. 

Слід також зазначити, що процес формування географічних понять 

забезпечує встановлення й міжпредметних зв’язків на основі конструювання 

системи репродуктивних, продуктивних, проблемних і творчих пізнавальних 

завдань на застосування понять. 

Поряд із поняттями, причинно-наслідкові зв’язки та закономірності є 

основними елементами теоретичних знань географічної науки.  

Так, засвоєння учнями географічних причинно-наслідкових зв’язків як 

виду теоретичних знань потребує спеціально організованої навчально-
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пізнавальної діяльності учнів, під час якої вони мають не лише виявляти 

причини, що зумовлюють стан і динаміку географічних об’єктів вивчення, а 

й пояснювати дію таких причин і визначати наслідки, до яких ця дія 

призводить. 

Розуміння причинно-наслідкових зв’язків у довкіллі сприяє і 

формуванню географічної культури учнів, і їхньому інтелектуальному 

розвиткові. Варто зазначити, що засвоєння таких зв’язків учнями вимагає від 

учителя особливої уваги й зусиль, оскільки вони не можуть завчити 

взаємозалежність причин і наслідків, а мають їх розуміти. 

Важливе значення має оволодіння учнями категоріями «причина» й 

«наслідок». Учні при цьому мають усвідомити, що: 

– причина породжує зміни та є їхньою передумовою; 

– причина передує наслідку; 

– будь-які зміни спричинюють наслідки. 

Процес розуміння й засвоєння географічних причинно-наслідкових 

зв’язків містить зазвичай два етапи. На першому етапі вчитель акцентує 

увагу учнів на поясненні причин процесів чи явищ, що спостерігаються в 

довкіллі, наприклад, наголошує на тому, що утворення туману викликано 

конденсацією водяної пари у повітрі внаслідок зниження його температури. 

При цьому учні спочатку характеризують процес або явище, яке є наслідком, 

а потім визначають його причину. Тобто вони мають сформувати алгоритм 

визначення зв’язку типу «процес чи явище» – «причина». 

На другому етапі вчитель орієнтує учнів на визначення впливу одного 

географічного об’єкта, процесу та явища на інші (наприклад, впливу теплих 

океанічних течій на зволоження узбереж, сировинної бази на розвиток певної 

галузі промисловості тощо). Унаслідок цього школярі вчаться встановлювати 

зв’язок «причина» – «наслідок». Учитель повинен усвідомлювати, що другий 

етап значно складніший для учнів, позаяк спрогнозувати наслідок значно 

складніше, ніж пояснити причину (рис. 2.4). 
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Надалі вчитель ускладнює свої пояснення. Учні повинні усвідомити, 

що, по-перше, наслідок також може бути причиною інших процесів чи явищ 

довкілля, та, по-друге, що причин виникнення якогось процесу чи явища 

може бути декілька, а одна причина може спровокувати багато наслідків.  

ЯВИЩЕ 
(виникнення землетрусів) 

 

  ПРИЧИНА 
(рухи земної кори) 

 
 

ПРИЧИНА 
(зміна температури 

гірських порід) 

  НАСЛІДОК 
(руйнування гірських 

порід) 
 

Рис. 2. 4. Етапи формування причинно-наслідкових зв’язків [172] 
 

Формування розуміння й засвоєння географічних причинно-

наслідкових зв’язків має такі особливості, як:  

1) обов’язковість доказовості пояснення географічних об’єктів, 

процесів і явищ; 

2) необхідність акцентування уваги учнів на чіткому розумінні й 

виокремленні причин, які викликають той чи той процес або явище чи 

зумовлюють стан певного об’єкта тощо; 

3) потреба у спонуканні учнів до точного й правильного формулювання 

наслідків, до яких призводить кожна окрема причина; 

4) необхідність приділення уваги кожній ланці причинно-наслідкових 

зв’язків при їхньому навчальному моделюванні; 

5) потреба в обиранні під час обговорення запитань передусім на 

кшталт «Як?», «Чому?», «Від чого залежить?», «Які наслідки має?», «Які 

зміни будуть за умови?», «Що передує цьому явищу?» тощо. 

Доцільно також використовувати проблемні запитання й завдання, які 

містять певні порушення вже раніше сформованих в учнів географічних 

причинно-наслідкових зв’язків. Суперечності, спостережені в таких 

запитаннях і завданнях, можуть бути ліквідовано лише за умови їхнього 

з’ясування учнями. Тобто, під час розв’язування зазначених проблем 
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міркування учнів буде поєднано з аналізом причинно-наслідкових зв’язків, 

що й сприятиме засвоєнню таких зв’язків. 

Наприклад, щоб пояснити, чому в Південній Америці та Африці 

утворилися пустелі незважаючи на те, що їхні території омиваються водами 

океанів, учні мають визначити: «Що є причинами утворення пустель?», 

«Який механізм впливу холодних течій на клімат узбереж?», «До яких 

наслідків призводить такий вплив?». 

Важливим видом теоретичних знань є географічні закономірності – 

об’єктивний постійний взаємозв’язок між географічними об’єктами, 

процесами та явищами, зумовлений їхньої сутністю. Засвоєння учнями 

географічних закономірностей протягом декількох етапів [68], а саме: 

1) установлення зв’язків між географічними об’єктами, процесами і 

явищами та з’ясування їхніх суттєвих ознак, походження та розвитку; 

2) виокремлення найбільш загальних причинно-наслідкових зв’язків, 

які мають закономірний характер, у географічних об’єктах, що вивчаються; 

3) з’ясування у процесі аналізу закономірностей стану, виникнення й 

розвитку географічних об’єктів вивчення та конкретизація таких 

закономірностей. 

Наприклад, перш ніж назвати закономірності структури географічної 

оболонки, необхідно спочатку привернути увагу учнів до особливостей 

розташування природних зон на рівнинах і в горах та з’ясувати причини 

такого розташування. Потім доцільно показати, що розміщення природних 

зон на рівнинах має широтний характер. І, насамкінець, можна 

проаналізувати розміщення природних зон у межах рівнин Євразії тощо. 

З’ясування й розуміння географічних закономірностей учнями буде 

ефективним, якщо вчитель спрямовуватиме їхню навчально-пізнавальну 

діяльність на формування інтелектуальних умінь – до аналізу, синтезу, 

зіставлення, порівняння й узагальнення. Саме наявність таких умінь дасть 

змогу спрямувати зазначену діяльність на активне дослідження причинно-

наслідкових зв’язків і закономірностей довкілля. 



130 

На уроках географії вчителеві обов’язково потрібно знайомити учнів із 

географічними гіпотезами й теоріями, що буде сприяти формуванню їхнього 

географічного бачення світу. Крім того, обґрунтування гіпотез як наукових 

припущень, висунутих для пояснення закономірностей об’єкта досліджень 

і/або причин, які зумовлюють певні наслідки, допоможе учням у 

майбутньому розв’язувати проблеми географічного спрямування.  

Географічні вміння й навички є окремою предметно-географічною 

компетентністю, що забезпечує отримання учнями не лише досвіду 

застосування раніше сформованих знань у практичній діяльності, а й 

самостійного здобування нових знань. 

Зазначимо, що формування географічних знань учнів безпосередньо 

поєднане з формуванням і розвитком їхніх умінь. Як уже зазначалося, 

географічні вміння – це здатності до виконання певних дій, набуті на основі 

географічних знань і попереднього досвіду учня. Після того як уміння 

багаторазово повторюються, тобто удосконалюються й автоматизуються, 

вони перетворюються на навички. Зі свого боку, сформовані навички є 

необхідною запорукою отримання школярами нових вмінь [320-325, 563].  

Одне з найбільш значущих завдань компетентнісного навчання 

географії полягає у формуванні в учнів географічних умінь різного типу, а 

саме: навчальних, прикладних, графічно-знакового моделювання, 

картографічних і геоінформаційних. 

Відповідно до основних завдань компетентнісного навчання географії 

формуванню інтелектуальних (пізнавальних) умінь учнів, оволодіння якими 

сприяє розвиткові їхнього мислення, приділяється значна увага. До таких 

умінь належать насамперед уміння: 

– розпізнавати окремі географічні об’єкти, процеси чи явища та їхні 

структурні частини; 

– аналізувати природні й соціально-економічні процеси та явища; 

– зіставляти й порівнювати об’єкти вивчання, передусім природно-

територіальні комплекси тощо; 
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– установлювати географічні причинно-наслідкові зв’язки, зокрема 

виявляти вплив різноманітних чинників на перебіг природних і соціально-

економічних процесів; 

– давати комплексні характеристики об’єктам вивчання (синтезувати 

нове знання); 

– систематизувати, узагальнювати й робити висновки світоглядного 

характеру [41, 54]. 

Оволодіння учнями навчальними вміннями істотно впливає на глибину 

й міцність засвоєння географічних знань школярами та надає їм змогу 

раціонально витрачати час на виконання самостійної роботи у класі, вдома 

тощо. 

У процесі навчання географії особлива увага приділяється формуванню 

прикладних умінь, які визначають спроможність учнів отримувати 

географічну інформацію з різноманітних джерел знань і використовувати її 

задля розв’язання прикладних задач. Доречно зазначити, що у шкільних 

курсах географії більша частина таких умінь формується під час виконання 

певних практичних робіт. 

Так, наприклад, у 6-му класі учні мають виконувати дослідження, що 

пов’язані зі спостереженнями за змінами у природі, виробляючи вміння 

фіксувати й аналізувати географічні об’єкти та явища з відповідною 

обробкою результатів спостережень [319]. 

Оскільки більшість географічних об’єктів вивчання неможливо 

«предметно» надати учням на уроці географії, особлива увага приділяється 

оволодінню ними вміннями географічного моделювання, особливо графічно-

знакового моделювання. Це вміння ґрунтується, по-перше, на здатності учнів 

до створення графічної моделі як замінника географічного об’єкта вивчення 

(об’єкта, процесу та явища довкілля), яка зберігає ті властивості цього 

об’єкта, які є актуальними для вивчання; по-друге, на здатності учнів 

використовувати таку модель як джерело інформації про об’єкт вивчення. 

Відповідно до сказаного, дуже важливим є перманентний розвиток в учнів 
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умінь створювати та використовувати структурно-логічні графічно-знакові 

моделі.  

З-поміж останніх основна роль належить формуванню картографічних і 

геоінформаційних умінь, тобто вмінь роботи з паперовими та цифровими 

картами. Так, формування картографічних умінь починається в 6-му класі, 

коли учні вчаться знаходити географічні об’єкти на картах, наносити їх на 

контурні карти, визначати за картами й планами напрями, відстані, 

географічні координати тощо. У 7-му класі основною метою є опанування 

учнями вмінь, що в сукупності вможливлюють читання різних видів карт. Ці 

вміння поширюються й поглиблюються вже на знання карти у 8-му та 9-му 

класах [145, 149, 471, 472]. 

Аналіз методичної літератури та практичної діяльності вчителів 

географії дає змогу виокремити такі загальні етапи формування географічних 

умінь: 

1) мотивування вчителем необхідності учнів оволодіння діями, що 

лежать в основі нових умінь; 

2) актуалізація знань учнів, потрібних для виконання ними навчально-

пізнавальних дій; 

3) демонстрування вчителем зразка виконання дій, ознайомлення з його 

алгоритмом і попередження можливих помилок; 

4) виконання дій учнями під керівництвом учителя (осмислення ними 

послідовності виконання дій і виконання вступних вправ);  

5) самостійне виконання учнями пробних і тренувальних вправ (дії за 

відомим алгоритмом, дії за зміненим алгоритмом); 

6) виконання школярами дій на творчому рівні з набуттям досвіду 

здобування нових знань унаслідок застосування нових умінь (творчі вправи); 

7) контроль (перевірка й оцінювання) рівня сформованості вмінь учнів 

(контрольні вправи) [206, 319-325, 533].  

Наприклад, під час формування вміння визначати географічні 

координати вчитель насамперед зацікавлює дітей, використовуючи 
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фрагменти книги Жуля Верна «Діти капітана Ґранта» (перший етап 

формування вміння). На другому етапі він активізує необхідні знання учнів: 

навести дефініції термінів «географічна широта» та «географічна довгота»; 

вказати за допомогою яких ліній на глобусі чи карті вони визначаються, у 

яких одиницях вимірюються тощо [400].  

На третьому етапі вчитель закладає орієнтовні засади дій учнів, які 

відповідають умінню, що формується: ознайомлює школярів з алгоритмом 

визначення географічних координат і формою їхнього запису; застерігає від 

можливих помилок тощо. Основною ознакою цього етапу є максимальна 

доступність пояснень і демонстрацій учителя й безперервний його зворотний 

зв’язок з учнями. 

Четвертий етап передбачає визначення географічних координат учнями 

під керівництвом і за індивідуальної допомоги вчителя. 

На п’ятому етапі школярі виконують різні за рівнем складності вправи: 

визначають координати так, як це пояснював і демонстрував учитель, а 

згодом самостійно знаходять географічні об’єкти за заданими координатами. 

Шостий етап спрямовано на виконання учнями завдань творчого рівня: 

конструювання власних завдань на визначення координат; складання 

маршрутів морських подорожей із зазначенням розташування пунктів 

базування; знаходження хибних даних у запропонованих учителем завданнях 

тощо. 

На сьомому етапі вчитель пропонує учням виконати завдання в 

обмежений термін із відповідним оцінюванням результатів їхньої навчально-

пізнавальної діяльності. 

Досвід свідчить, що спочатку учні невпевнено володіють виучуваними 

діями й під час найменшого ускладнення намагаються пригадати відповідний 

алгоритм. За поступового удосконалення вміння потреба у пригадуванні 

алгоритму зменшується, а потім і зовсім зникає.  

Уміння внаслідок багаторазових вправ і повторень автоматизуються й 

перетворюються на навички. Увага учнів при цьому зосереджується на 
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процесі здобування необхідного результату та на якості виконання дій. Для 

формування навичок бажано повторювати відповідну навчальну дію 

упродовж кількох уроків, під час вивченні різних тем і навіть у різних 

шкільних курсах географії. 

Отже, географічні навички – це саморушні (автоматизовані) здатності 

до виконання певних дій, які реалізуються учнями без обмірковування 

алгоритму такого виконання. Наприклад, школярі можуть визначати сторони 

горизонту за картою, не пригадуючи раніше засвоєного алгоритму виконання 

цієї дії. 

Варто наголосити, що формування географічних вмінь і навичок учнів 

відбувається переважно у процесі виконання практичних робіт.  

Інші географічні компетентності учнів – досвід творчої діяльності з 

географії, емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської діяльності в 

ньому та географічне бачення світу – також є визначальними предметно-

географічними компетентностями. 

У дидактиці досвід творчої діяльності визначається як здатність 

особистості до пошуку розв’язання проблеми й творчого перетворення 

дійсності. Тобто творчість загалом – це форма діяльності людини, яку 

спрямовано на пошук і створення якісно нового або удосконалення відомого 

[320]. 

У зв’язку із зазначеним можна констатувати, що сучасний стан 

шкільної географії вможливлює формування досвіду творчої діяльності 

учнів, який ґрунтується на застосуванні ними критичного мислення й 

засвоєних уміннях продуктивного творення. 

Сформоване критичне мислення має містити такі складники, як 

здатність учнів до: 

– обрання ідей і перевірки можливості їхнього застосування; 

– розгляду ідей із коректним скептицизмом; 

– порівняння певних ідей з альтернативними поглядами; 
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– моделювання таких систем аргументів, які відповідають їхнім 

поглядам; 

– обрання власної позиції. 

Навчити учнів творчій діяльності можливо лише у процесі практичного 

розв’язування творчих навчальних завдань. При цьому викладання матеріалу 

вчителем повинно мати доказовий характер, а навчальний процес із географії 

– максимально ґрунтуватися на дослідницькій діяльності учнів. 

Загалом творча діяльність – це та, яка не має заздалегідь заданих і 

достеменно окреслених результатів. У творчій діяльності не можна 

виокремити конкретні етапи чи систему дій, позаяк вона має індивідуальне 

підґрунтя й залежить від творчого мислення учнів і рівня сформованості 

їхніх інтелектуальних умінь та особистих якостей. Досвід творчої діяльності 

не засвоюється як сума певних знань чи способів дій. Можна виокремити 

рівні формування досвіду творчої діяльності учнів. Ці рівні, у порядку 

зростання їхньої значущості, засвідчують здатність учнів до: 

1) використання, у процесі виконанні географічних навчальних завдань 

уже сформованих знань і вмінь із пошуковою метою; 

2) виділення нових рис або змін у відомих географічних об’єктах, 

процесах і явищах і зосередження на визначенні сутності таких рис або змін 

(тобто бачення нової проблеми у знайомій ситуації); 

3) самостійного комбінування й перетворення вже відомих способів 

діяльності задля виконання нових завдань; 

4) створення принципово нових способів розв’язання навчальних 

географічних проблем. 

Учні й справді засвоюватимуть досвід творчої діяльності під час 

навчання географії, якщо вчитель системно формуватиме їхні інтелектуальні 

вміння. Зокрема, аналіз географічного об’єкта вивчення має обов’язково 

супроводжуватися формуванням розуміння школярами самого процесу 

аналізу як логічної операції. Слід також привчати учнів до свідомого 

застосування прийомів розумової діяльності. При цьому навички аналізу, 
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синтезу, зіставлення, порівняння, абстрагування, узагальнення й класифікації 

мають перманентно формуватися упродовж вивчення всіх шкільних курсів 

географії. 

Досвід творчої діяльності учнів формується у процесі застосування 

вчителем географії насамперед методу проблемного викладення навчального 

матеріалу, а також частково-пошукового й дослідницького методів (див. далі). 

Ці три методи й становлять основу проблемного навчання, а отже, дають 

змогу активізувати самостійну навчально-пізнавальну діяльність учнів, 

розвивати їхнє творче мислення й формувати ПГКУ.  

Щодо наступної з предметно-географічних компетентностей учнів 

можна зазначити, що емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської 

діяльності в ньому втілюється в емоціях і почуттях щодо довкілля, 

переконаннях, поглядах, морально-етичних цінностях та установках і нормах 

поведінки учнів у довкіллі. Для формування цієї компетентності вчитель 

географії повинен пробуджувати в учнів бажання здобувати знання, що є 

передумовою розвитку особистості, її суспільної активності й порядності, 

усвідомлення цінності інших особистостей, відчуття належності до довкілля, 

а також бажання його зберегти. 

На формування емоційно-ціннісного ставлення до довкілля та людської 

діяльності в ньому має бути спрямовано й зміст навчального матеріалу 

шляхом яскравого висвітлення в ньому расових, етнічних, екологічних та 

інших проблем людства. Під час організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів слід також приділяти увагу міжособистісним стосункам 

учнів через формування в них уміння працювати у групі й з повагою 

ставитися до корпоративних інтересів, виховання здатності допомагати 

слабшому та тому, хто менше знає й уміє, тощо. Крім того, сама особистість 

учителя та його поведінка мають сприяти розвитку позитивного емоційно-

ціннісного ставлення до світу.  

Географічне бачення світу – це одна з предметно-географічних 

компетентностей учнів, яка полягає в здатності учнів до історично 
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зумовленого цілісного відображення довкілля та суспільно-економічних 

процесів у ньому й ґрунтується передусім на знаннях про природу Землі, її 

населення, світову економіку, їхню взаємодію та на здатності мислити 

просторово й комплексно.  

Формування цієї предметно-географічної компетентності учнів 

зумовлено взаємодією їхнього індивідуального сприйняття довкілля та 

сучасного науково-географічного інтегрованого відображення світу, з яким 

вони знайомляться на уроках. Отже, у процесі компетентнісного навчання 

географії має відбуватися поступовий перехід від побутового бачення світу 

до географічного, а вчитель повинен спрямовувати свої зусилля на 

організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, зорієнтованої на 

забезпечення такого переходу.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Психодидактика інтегрує діяльність педагога (навчання), яку вивчає 

дидактика, та діяльність учня (учіння), її основною метою є організація 

навчально-пізнавального процесу як активного, керованого, підконтрольного 

та спрямованого на досягнення конкретизованого результату – компетентності 

учня. Учитель географії має усвідомлено формувати й удосконалювати власну 

психодидактичну компетентність і застосовувати знання закономірностей 

психології учнів та підвалин їхньої навчально-пізнавальної діяльності у своїй 

повсякденній педагогічній праці. 

Пізнавальні можливості та пізнавальний інтерес є основними чинниками 

процесу навчання, тому вчителі географії мають організовувати навчально-

пізнавальну діяльність учнів з огляду на їхні вікові та індивідуальні 

особливості. Пізнавальна активність учнів відповідає трьом рівням – 

репродуктивному, продуктивному і творчому. На творчому рівні оптимально 

формуються ПГКУ. 
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Результатом дослідження психологами процесу навчання стало 

розроблення психолого-педагогічних теорій навчальної діяльності, які 

обґрунтовують тезу про те, що пізнавальна діяльність учнів має домінантне 

значення. У процесі такої діяльності на уроках географії формуються окремі 

предметно-географічні компетентності учнів, що сприяє їхньому всебічному 

розвиткові. Визначення етапів формування предметно-географічних 

компетентностей пов’язане з виокремленням трьох форм навчально-

пізнавальної діяльності учнів – предметної, образної й символьної. Відповідно, 

на першому етапі організовується предметно-пізнавальна діяльність учнів, на 

другому – пізнавальна робота учнів насамперед із зображеннями, на третьому 

– навчання учнів позначенню символами й роботи з ними. 

Під час формування предметно-географічних компетентностей учнів 

учитель має усвідомлено враховувати специфіку когнітивних процесів: 

відчуття й сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, уяви, мови. Оскільки всі 

психічні функції пов’язані між собою і впливають на пізнавальну активність 

учнів, ефективне комплексне формування ПГКУ має базуватися на 

закономірностях цих процесів. 

Для організації компетентнісного навчання географії на підґрунті 

закономірностей навчально-пізнавальної діяльності учнів учитель географії 

має чітко розуміти послідовність її плину та проектувати навчально-виховний 

процес відповідно до такої послідовності.  

Рушійною силою навчально-пізнавальної діяльності учнів є мотивація. 

Мотивація компетентнісного навчання географії – це система зовнішніх 

спонукань, яка застосовується вчителем у процесі навчання, зумовлює 

пізнавальну активність учнів і визначає її спрямованість на формування 

ПГКУ. Пізнавальні мотиви зумовлюються змістом навчально-пізнавальної 

діяльності й процесом її реалізації на уроці та в позаурочній і позакласній 

роботі, яку організовує вчитель географії. Крім того, учитель повинен 

впливати на розвиток широких соціальних мотивів учнів (патріотичних, 

професійної підготовки, відповідальності за власну освіту) і спрямовувати їх 
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на підвищення ефективності компетентнісного навчання географії. Суттєво 

впливає на мотивування ефективного учіння стиль спілкування вчителя і 

учнів, бо такий стиль є основним показником характеру їхнього спілкування й 

рівня професіоналізму педагога. 

Оскільки для формування ПГКУ вивчення будь-якого географічного 

об’єкта передбачає як чуттєве, так і логічне його пізнання, виокремлюють 

емпіричні й теоретичні географічні знання. Емпіричні знання посідають 

важливе місце у процесі формування як змістового, так і світоглядного 

компонента ПГКУ, оскільки вони є елементами географічного бачення світу 

учнями. До складу емпіричних географічних знань, які є підґрунтям 

формування теоретичних знань, уходять географічні факти, географічна 

номенклатура та географічні уявлення. Географічні факти використовуються 

для перевірки будь-якого положення або висновку у процесі навчання; 

номенклатура – для просторового сприйняття учнями змісту шкільних курсів 

географії, ілюстрування й конкретизування теоретичних знань. Утворення 

географічних уявлень, які є почуттєво-наочними образами природних чи 

соціально-економічних об’єктів, процесів і явищ, потребує організації 

навчання за алгоритмом, що передбачає поєднання різних засобів та прийомів 

навчання. 

Теоретичні географічні знання поділяються на такі різновиди: поняття, 

причинно-наслідкові зв’язки, закономірності та географічні гіпотези й теорії. 

Формування географічних понять – це спеціально організований учителем 

процес, що здійснюється різними логічними шляхами й має доказову форму. 

Засвоєння учнями географічних причинно-наслідкових зв’язків і 

закономірностей теж потребує спеціально організованої навчально-

пізнавальної діяльності учнів. Ознайомлення учнів із географічними 

гіпотезами й теоріями буде сприяти формуванню їхнього географічного 

бачення світу. 

Географічні вміння й навички є окремою предметно-географічною 

компетентністю, що забезпечує отримання учнями не лише досвіду 



140 

застосування раніше сформованих знань у практичній діяльності, а й 

самостійного здобування нових знань. Географічні вміння – це здатності до 

виконання певних дій, набуті на основі географічних знань і попереднього 

досвіду учня, а навички – здатності до саморушного застосування вмінь. До 

географічних умінь належать навчальні, прикладні, графічно-знакового 

моделювання, картографічні і геоінформаційні. 

Досвід творчої діяльності з географії, емоційно-ціннісне ставлення до 

довкілля й людської діяльності в ньому та географічне бачення світу також є 

визначальними предметно-географічними компетентностями. 

Досвід творчої діяльності учнів як предметно-географічна 

компетентність ґрунтується на застосуванні ними критичного мислення й 

засвоєних вмінь продуктивного творення. Досвід творчої діяльності 

формується у процесі застосування вчителем географії насамперед методів 

проблемного викладення навчального матеріалу, частково-пошукового й 

дослідницького, які дають змогу активізувати самостійну навчально-

пізнавальну діяльність учнів, розвивати їхнє творче мислення й формувати 

ПГКУ.  

Для формування емоційно-ціннісного ставлення до довкілля й людської 

діяльності в ньому потрібно пробуджувати в учнів бажання здобувати знання, 

що є передумовою розвитку особистості, її суспільної активності й порядності, 

усвідомлення цінності інших особистостей, відчуття належності до довкілля, а 

також бажання його зберегти. 

Формування географічного бачення світу зумовлено взаємодією їхнього 

індивідуального сприйняття довкілля та сучасного науково-географічного 

інтегрованого відображення світу. У процесі компетентнісного навчання 

географії має відбуватися поступовий перехід від побутового бачення світу до 

географічного.  

Результати дисертації, що розкривають зміст розділу, оприлюднено у 

публікаціях автора [63, 74, 84, 85, 150, 172, 455, 457]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ 

ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

 

3.1. Структурно-функціональні складники методичної системи 

формування предметної географічної компетентності учнів 

 

Стрижнем компетентнісного підходу до навчання є його системний 

характер. Тобто лише за умови тлумачення компетентнісного навчання 

географії як методичної системи можливе комплексне й всебічне формування 

ПГКУ. У зв’язку з цим необхідно переглянути та вдосконалити підходи до 

методичної системи формування ПГКУ. 

Аналізу методичних систем у царині теорії та практики педагогіки 

присвятили свої роботи чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників, а 

саме: С. Акіншина, В. Беспалько, В. Гузєєв, А. Даринський, М. Жалдак, 

О. Ковальов, Л. Коростіль, В. Краєвський, Н. Кузьміна, Н. Морзе, А. Новіков, 

О. Пишкало, О. Савченко, Г. Саранцев, Г. Селевко, І. Смагін, Т. Тарнавська, 

Ю. Тріус, М. Уест, Н. Форкун, В. Химинець, А. Хуторский та ін. 

Проте наразі існує нагальна потреба в розвідках теоретичного та 

прикладного характеру, спрямованих на створення методичної системи 

компетентнісного навчання географії.  

До дослідження такого складного явища, як компетентнісне навчання 

географії, доцільно застосовувати системний підхід. Як зазначає І. Малафіїк, 

якщо об’єкт пізнання складний і характеризується багатоманітністю його 

сторін та зв’язків між ними, якщо необхідно розглядати внутрішні механізми 

його функціонування, взаємодію його частин, то ці завдання зумовлюють 

вибір системного підходу як методу дослідження [301].  

Сутність системного методу, на думку О. Ковальова, «полягає в тому, 

що реальне явище подається системою, яка складається із низки підсистем, у 

середині яких і між якими елементи чи частини тісно взаємодіють. 
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Неможливо пізнати явище, розглядаючи його або загалом, або частинами» 

[216, с. 8]. 

За А. Новіковим, системний підхід є одним із найважливіших 

методологічних принципів дослідження в будь-якій галузі знань. Він полягає 

в тому, що будь-який об’єкт дослідження вивчають як цілісну множину 

елементів у сукупності відношень і зв’язків між ними, тобто як систему [363, 

с. 159]. 

Сказане свідчить, що цей підхід має бути одним із домінантних 

методологічних принципів педагогічних досліджень. З іншого боку, принцип 

системного підходу до навчання є одним з основних дидактичних принципів. 

Отже доцільно розглядати системний підхід як провідну концептуальну ідею 

організації, розробки та дослідження дидактичних механізмів 

компетентнісного навчання географії.  

Перш ніж розглянути сучасне розуміння методичної системи як 

педагогічної категорії, варто змістовно проаналізувати її термінологічний 

апарат, тобто витлумачити поняття: система, підсистема, компонент, елемент 

та структура. 

Доцільно розглянути сучасні тлумачення поняття «система». У 

словнику філософських термінів зазначається: «система – це категорія, що 

означає об’єкт, організований як цілісність, де енергія зв’язків між 

елементами системи перевищує енергію їхніх зв’язків з елементами інших 

систем і задає онтологічне ядро системного підходу» [473]. У понятійно-

термінологічному словнику навчання географії система визначається як 

«сукупність елементів чого-небудь, які перебувають у певних зв’язках між 

собою і утворюють цілісність (єдність)» [457].  

В. Краєвський та А. Хуторськой зазначають, що система –  «це 

цілісний комплекс елементів, які пов’язані між собою таким чином, що зміна 

одного з них призводить до зміни всіх інших. До мінімального набору 

характеристик системи, які визначають системний підхід до об’єкта 

вивчення, уходять: склад (сукупність елементів, що їй належать), структура 
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(зв’язок між ними) та функції кожного елемента, їхня роль і значення в 

системі» [254, с. 14 ]. 

І. Малафіїк надає велике значення системному підходу в царині освіти 

та вказує, що система характеризується певним набором функціонально-

морфологічних компонентів, які утворюють цілісну й жорстку структуру й 

цим забезпечують цілісність системи [301]. 

З огляду на зазначене вище, система – це цілісний об’єкт, що містить 

функціонально-морфологічні складники (підсистеми, компоненти та 

елементи), які розташовані у певному усталеному порядку і являють собою 

щодо навколишніх умов та інших систем єдине ціле. Кожен із складників 

системи, організованих із певною метою, додає щось конкретне до унікальної 

хаpактеpистики цілого, а зміна одного з них спричинює зміни усіх інших. 

Взаємодія між чітко пов’язаними складниками системи та середовищем 

зумовлює якісно нову її інтегративну сутність, а енергія зв’язків між 

елементами системи перевищує енергію їхніх зв’язків з елементами інших 

систем. 

Варто зазначити, що Л. Берталанфі, який був одним із засновників 

загальної теорії систем, приділяв значну увагу вивченню зв’язків системи із 

зовнішнім середовищем [25]. На основі аналізу його поглядів, можна зробити 

такий висновок: якщо система взаємодіє із зовнішнім середовищем, то вона є 

відкритою. 

Поняття системи пов’язане з поняттями «структура», «підсистема», 

«компонент», «елемент», «зв’язок» тощо, які теж доцільно розтлумачити. 

Отже, підсистема – це складник системи, у якій можна виокремити інші 

складові (компоненти та елементи), що перебувають у певних ієрархічних 

відношеннях.  

Елемент – [elementum – стихія, первинна речовина] – нерозкладний (у 

даній системі) складник тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов. 

Зв’язок елементів системи визначають терміном «структура» [474]. Елементи 

в їхній сукупності називають компонентами системи. 
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Зі свого боку, «компонент – [component – різновид, складник чогось] – 

це складник чогось, який може: відповідати ієрархічному рівню; містити 

елементи» [457]. 

Поняття «структура» в сучасній філософській літературі тлумачиться 

як «сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпечують його цілісність» 

[473]. Підґрунтям цього поняття є спосіб упорядкованості або композиції 

елементів. «Маючи ту саму кількість елементів певної множини і в тому 

самому складі, вони по-різному можуть бути впорядковані і здатні 

утворювати різні структури» [531, с. 238]. 

За О. Горбань усі складники системи пов’язані внутрішньосистемними 

зв’язками, які визначаються співвідношеннями, що засновані на їхній 

взаємозалежності і взаємозумовленості. Такі зв’язки характеризують, по-

перше, чинники виникнення системи, по-друге, чинники збереження її 

цілісності та основних властивостей. Саме зв’язки між складниками системи 

значною мірою визначають її структуру, яка характеризує організованість, 

стійкість та упорядкованість будь-якої системи [133]. 

Відповідно до викладеного вище, будь-яка система являє собою 

багаторівневу ієрархічну цілісну стійку сукупність підсистем, компонентів та 

елементів, що пов’язані внутрішньосистемними взаємозалежними і 

взаємозумовленими зв’язками, що можуть змінюватись внаслідок впливу 

зовнішніх чинників. 

Наразі у сфері освіти доволі поширеним і вживаним є поняття 

«методична система». Визначення її сутності як дидактичної категорії є 

проблемним. Наведемо тлумачення цього терміну різними науковцями.  

Одним із перших термін «методична система навчання» запровадив 

А. Пишкало в дослідженнях із методики навчання геометрії в початковій 

школі. Він визначив таку систему як сукупність п’яти ієрархічно 

підпорядкованих компонентів: цілей навчання, його змісту, методів, засобів, 

організаційних форм навчання [406]. 
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І. Смагін засвідчує, що «у низці досліджень поняття «методична 

система навчання» розглядається у вузькому й широкому значеннях: у 

вузькому сенсі – як оптимальне сполучення методів і форм навчання, які 

обумовлені специфікою навчального предмета й віковими можливостями 

учнів; у широкому сенсі – як педагогічна модель навчального процесу, що 

дозволяє аналізувати взаємозв’язки між найважливішими його компонентами 

(цілями, змістом, методами, формами й засобами навчання)» [475, с. 42].  

На думку Н. Морзе. до методичної системи потрібно включати цілі 

навчання, зміст, методи, засоби та форми навчання, очікувані результати 

навчання, технології добору змісту, методів, форм і засобів навчання [337]. 

В. В. Краєвський і А. В. Хуторський визначають методичну систему як 

таку, «що являє собою нормативне відбиття певної ділянки педагогічної 

дійсності, наприклад викладання географії чи естетичного виховання». Ці 

вчені вважають, що методична система конкретизується у проекті певної 

діяльності (вчителя) [254, с. 14].  

Отже, відповідно до сучасних підходів та на основі результатів власних 

теоретично-методичних досліджень ми дійшли висновку, що методична 

система являє собою багаторівневу ієрархічну цілісну стійку сукупність 

підсистем, компонентів та елементів, що пов’язані внутрішньосистемними 

взаємозалежними і взаємозумовленими зв’язками і можуть змінюватися 

внаслідок взаємодії із зовнішніми чинниками. 

Крім формуванням ключових та міжпредметно-інтегральних 

компетентностей провідним завданням компетентнісного навчання географії 

є формування саме предметних географічних компетентностей учнів (ПГКУ). 

Для створення методичної системи формування ПГКУ ми враховували 

висвітлені вище вимоги до методичних систем (рис. 3.1). 

Розроблена нами методична система містить три функціонально-

морфологічних підсистеми: компонентну, результувальну та регулювальну. 

(табл. 3.1).  
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До складу підсистем входять складники нижчого рівня – компоненти, 

які вміщують свої структурні елементи. Так, компонентна підсистеми 

складається з концептуального, змістового, процесуального та контрольно-

корегувального компонентів. 

Таблиця 3.1 

Складники підсистем методичної системи формування ПГКУ 

Підсистеми методичної системи формування ПГКУ 
Компонентна  Результувальна Регулювальна 

1. Концептуальний 
компонент. 
2. Змістовий компонент. 
3. Процесуальний 
компонент. 
4. Контрольно-
корегувальний компонент. 

1. Здатність учнів 
застосовувати географічні 
знання, уміння й навички, 
досвід творчої діяльності та 
науково-географічне бачення 
світу задля розв’язування 
життєвих завдань та 
професійних проблем. 
2. Морально-етичні установки 
учнів екологічного та 
природоохоронного 
спрямування. 

Мережна структура 
зв’язків методичної 
системи. 

 

Концептуальний компонент, зі свого боку включає мету формування 

ПГКУ та перелік основних дидактичних принципів, реалізація яких 

забезпечує досягнення цієї мети (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Елементи концептуального компонента методичної системи формування 

ПГКУ 

Концептуальний компонент 
Мета компетентнісного 

навчання географії 
 

Основні дидактичні принципи 

Всебічний розвиток і виховання 
школяра як соціально-адаптованої 
особистості, здатної до цивілізованої 
взаємодії з природою 

1) компетентнісного навчання; 
2) діяльнісного навчання; 
3) індивідуального навчання. 

 
Змістовий компонент втілюється у змісті предметно-географічних 

компетентностей учнів: географічних знаннях, уміннях і навичках, досвіді 

творчої діяльності з географії, емоційно-ціннісних ставленнях до довкілля й 

людської діяльності в ньому та науково-географічному баченні світу. Усі ці 
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компетентності, які є складниками ПГКУ, змістовно регламентуються 

чинною навчальною програмою з географії.  

Процесуальний компонент включає елементи, які забезпечують перебіг 

процесу навчання географії, а саме: методи та методичні прийоми навчання, 

форми організації навчання (урочну, позаурочну та позакласну), режими 

(традиційний, самостійний та інтерактивний) й форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів, засоби навчання географії (див. табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Складники компетентнісної підсистеми методичної системи формування 

ПГКУ 

Змістовий компонент  
(зміст ПГКУ) 

Процесуальний 
компонент 

Контрольно-
корегувальний 

1. Географічні знання. 
2. Географічні вміння й 
навички. 
3. Емоційно-ціннісне 
ставлення до довкілля та 
людської діяльності в 
ньому. 
4. Досвід творчої 
діяльності з географії. 
5. Науково-географічне 
бачення світу. 

1. Методи навчання 
географії. 
2. Методичні прийоми 
навчання географії. 
3. Форми організації 
навчання географії. 
4. Режими й форми 
організації навчально-
пізнавальної діяльності 
учнів. 
5. Засоби навчання 
географії. 

1. Наскрізне виявлення 
зворотного зв’язку між 
учнями та вчителем. 
2. Поетапний контроль 
рівня сформованості 
ПГКУ. 
3. Методи, види, форми, 
способи та прийоми 
контролю ПГКУ.  
4. Використання 
компетентнісно 
орієнтованих завдань. 

 

Контрольно-корегувальний компонент методичної системи передбачає, 

по-перше, наскрізне виявлення зворотного зв’язку між учнями та вчителем; 

по-друге, поетапний контроль рівня сформованості ПГКУ; по-третє, 

застосування різноманітних методів, видів, форм, способів та прийомів 

контролю навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів з географії; 

по-четверте, обов’язкове використання компетентнісно орієнтованих завдань 

(КОЗ), які мають прикладне спрямування й сприяють поглибленню та 

поширенню емоційно-ціннісних ставлень учнів до довкілля й людської 

діяльності у ньому та їхнього науково-географічного бачення світу 

(див. табл. 3.4). 
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Друга підсистема запропонованої методичної системи – результувальна, 

уміщує очікувані результати компетентнісного навчання географії 

(див. табл. 3.1) і спрямовує функціонування всіх складників системи.  

У широкому значенні запропонована методична система є моделлю 

навчального процесу, що спрямований на формування ПГКУ. Крім того, вона 

дає змогу аналізувати взаємозв’язки між компонентами та очікуваними 

результати компетентнісного навчання географії. Такий аналіз забезпечується 

третьою підсистемою (див. табл. 3.1), тобто наявністю механізму встановлення 

зв’язків між складниками методичної системи. Роль такого механізму виконує 

мережна структура зв’язків усієї методичної системи. Така структура 

використовує відношення «багато хто до багатьох», за якого один компонент 

системи може мати багато елементів і при цьому кожен елемент явно взаємодіє 

з багатьма іншими компонентами та елементами [454, с. 87]. 

Як вже зазначалося, будь-яка методична система є відкритою, оскільки 

взаємодіє із зовнішнім середовищем. Задля пояснення взаємодії методичної 

системи формування ПГКУ із зовнішнім середовищем, що впливає на неї, 

доцільно використати принцип суперпозиції (накладання), який був 

застосований у дидактичних дослідженнях І. В. Малафіїком під час аналізу 

питань змісту освіти [301].  

Відповідно до принципу суперпозиції дія методичної системи на зовнішні 

чинники і їхній вплив на внутрішні компоненти системи здійснюється 

одночасно. Саме тому ми визначаємо зовнішні чинники як об’єкт, предмет і 

суб’єкти взаємодії (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Чинники взаємодії методичної системи формування ПГКУ 

із зовнішнім середовищем 

Об’єкт взаємодії Предмет взаємодії Суб’єкти взаємодії 
Навчально-виховний 
процес з географії 

Географічні 
компетентності учнів 
(ключові, міжпредметно-
інтегральні та предметні) 

Учень як дійова особа 
навчально-виховного 
процесу, що критично 
мислить, та вмотивований 
учитель географії 
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Об’єктом, з яким взаємодіє методична система формування ПГКУ, слід 

вважати навчально-виховний процес із географії, предметом – географічні 

компетентності учнів (ключові, міжпредметно-інтегральні та предметні), а 

суб’єктами – учня як дійову особа навчально-виховного процесу, що 

критично мислить, та вмотивованого вчителя географії. 

У процесі взаємодії методичної системи із зовнішнім середовищем 

відбуваються якісні зміни як зовнішніх чинників, так і внутрішніх 

компонентів системи. Тобто, з одного боку, у навчально-виховний процес із 

географії активно впроваджується компетентнісний підхід до навчання, 

формування географічних компетентностей учнів набуває системного 

характеру, а взаємодія вчителя й учня набуває діяльнісного та індивідуально 

зорієнтованого характеру. З іншого боку, внутрішні компоненти методичної 

системи та структурні зв’язки розвиваються і вдосконалюються, що сприяє 

підвищенню ефективності усієї методичної системи формування ПГКУ. 

Підсумовуючи наші дослідження варто зазначити, що компетентнісне 

навчання географії може бути успішним, тобто забезпечить комплексне й 

всебічне формування предметної географічної компетентності учнів, лише за 

умови його тлумачення як методичної системи. Зі свого боку методична 

система компетентнісного навчання географії являє собою багаторівневу 

ієрархічну цілісну стійку сукупність підсистем, компонентів та елементів, що 

пов’язані внутрішньосистемними взаємозалежними і взаємообумовленими 

зв’язками та можуть змінюватися внаслідок взаємодії із зовнішніми 

чинниками. 

Завдяки застосуванню запропонованої методичної системи взаємодія 

вчителя та учня сприятиме формуванню здатності учня застосовувати 

географічні знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності та науково-

географічне бачення світу задля вирішення життєвих завдань та розв’язання 

професійних проблем та морально-етичні установки учнів екологічного та 

природоохоронного спрямування. 
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3.2. Методи й методичні прийоми формування предметних 

географічних компетентностей учнів 

 

Наразі ще не повною мірою впорядковано методи навчання географії, 

але вже визначено певні цілісні підходи до їхньої систематизації [206, 208, 

239, 320-326, 551, 563]. Так, у дидактиці географії найпоширенішими є дві 

систематизації методів навчання географії:  

– за внутрішньою сутністю (характером навчально-пізнавальної 

діяльності учнів); 

– за зовнішньою формою прояву (джерелами передавання та 

характером сприймання інформації).  

При цьому внутрішній психологічний аспект методів навчання, який і є 

основою формування предметно-географічних компетентностей учнів, 

характеризується з погляду різних видів діяльності та рівня залучення учнів 

до навчально-пізнавального процесу. 

Одним із шляхів реалізації компетентнісного підходу до навчання 

географії має стати усвідомлене опанування теоретичних засад дидактики 

географії, основним завданням якої є озброєння вчителя методичними 

знаннями та вміннями, які сприяють зростанню його методичної 

майстерності, підвищенню професійного рівня та орієнтують на самостійну 

творчу роботу. 

Сучасні освітні вимоги спонукають учителів географії зосередитися на 

розвитку навчально-пізнавальної діяльності школярів і формуванні у них 

навичок такої діяльності. Унаслідок цього беззаперечну актуальність має 

систематизація методів навчання географії за їхніми внутрішніми ознаками, 

яку було запропоновано І. Я. Лернером і М. М. Скаткіним у 1970-х рр. [149, 

282]. Зараз, у дещо зміненому вигляді, вона найширше застосовується в 

дидактиці географії, оскільки максимально враховує потреби розвивального 

навчання, тобто відповідає основним концептуальним засадам предметно-

компетентнісного навчання географії. 
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За характером навчально-пізнавальної діяльності учнів виокремлюють 

такі методи навчання географії (схарактеризовано у додатку Д): 

1) пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний); 

2) репродуктивний; 

3) проблемного викладення навчального матеріалу; 

4) частково-пошуковий (евристичний); 

5) дослідницький. 

Для більш повного розуміння змісту й встановлення визначеної 

послідовності та взаємозв’язків методів навчання географії слід попередньо 

враховувати такі два моменти.  

По-перше, учитель географії може вдало обрати певний метод 

навчання або їхню комбінацію за умови правильної оцінки характеру 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, під яким розуміється ступінь 

самостійності такої діяльності, що його досягають школярі за 

запропонованим учителем методом (методами) навчання. 

По-друге, існує відповідність між використанням різних методів 

навчання географії та досягненням при цьому певних рівнів засвоєння знань 

учнями, внаслідок згаданих типів їхньої навчально-пізнавальної діяльності. 

Таких рівнів виокремлюють чотири: 

1) перший рівень – відтворення знань у тому вигляді, у якому їх 

викладено вчителем чи подано в підручнику (виокремлюється пояснювально-

ілюстративний метод); 

2) другий рівень – продуктивно-репродуктивне застосування знань і 

вмінь за зразком (виокремлюється репродуктивний метод); 

3) третій рівень – продуктивно-проблемне застосування та здобування 

знань і набуття вмінь (виокремлюється метод проблемного викладання). 

4) четвертий рівень – різноступеневе творче застосування та 

здобування знань і набуття вмінь (виокремлюється частково-пошуковий і 

дослідницький методи). 
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Наведемо стислий додатковий коментар до методів, розглянутих у 

таблиці додатку Д. 

Так, пояснювально-ілюстративний метод навчання географії може 

вимагати різних методичних прийомів і форм організації навчання 

(див. далі). Але в будь-якому разі його дидактична суть полягає у викладанні 

учням готової географічної інформації та в усвідомленому сприйманні й 

запам’ятовуванні її учнями. 

Стосовно об’єктів, процесів і явищ довкілля під «готовими» розуміють 

знання, що надаються учневі у вигляді інформації, що містить 

характеристику зазначених об’єктів вивчення, яка репрезентує їхні 

взаємозв’язки й залежності. Навчальний матеріал для засвоєння учні 

отримують через безпосередній показ власне географічного об’єкта чи його 

моделі або подавання відомостей щодо нього в усній чи письмовій формі.  

«Готовими» знаннями вже про спосіб діяльності є інформація щодо 

змісту навчально-пізнавальної діяльності, тобто склад дій і послідовність та 

умови їхнього виконання. 

Наприклад, для характеристики географічного положення Африки 

необхідно за фізичною картою світу визначити: 

1) розташування Африки відносно екватора, тропіків і полярних кіл та 

вплив такого розташування на природні особливості материка;  

2) крайню північну й південну точки Африки, їхню географічну 

широту і протяжність материка із півночі на південь у градусах; 

3) розташування материка відносно початкового та 1800-го меридіанів; 

4) крайню західну й східну точки материка, їхню довготу і протяжність 

материка з заходу на схід у градусах; 

5) вплив океанів, що омивають Африку, на формування її клімату; 

6) вплив найближчих до Африки материків на особливості її природи. 

Демонстрація зразка дій й усний коментар вчителя при цьому 

супроводжується обраними засобами навчання, зокрема крім власне карти, 

записом алгоритму, інструкції або побудовою графічно-знакової моделі, 
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спрямованої на організацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності 

учнів.  

Ефективність пояснювально-ілюстративного методу загалом залежить 

від: 

– змісту географічної інформації, її структури й логіки викладу; 

– підготовки учнів до сприймання такої інформації; 

– ефективності виявлення зворотного зв’язку і контролю за якістю 

засвоєння інформації.  

Слід також зважати на те, що цей метод використовується для 

організації засвоєння змісту навчального матеріалу, який є для школярів 

новим, малознайомим і складним за структурою, а також вимагає цілісного 

сприймання.  

За допомогою репродуктивного методу навчання географії школярів 

навчають певним способам діяльності. Навчальна мета методу полягає в 

тому, що вчитель конструює систему завдань на відтворення нових дій і 

застосування вже відомих й усвідомлених учнями раніше. Учні ж виконують 

ці завдання, відпрацьовуючи їхнє відтворення. У процесі саме такої 

діяльності формуються вміння та навички фізико-географічної 

характеристики територій, опису галузей економіки й економіко-

географічних районів тощо. 

Найпоширенішим варіантом застосування репродуктивного методу у 

процесі навчання географії є виконання учнями завдань із використанням 

типових алгоритмів характеристики як окремих компонентів довкілля, так і 

їхнього комплексу.  

Метод проблемного викладення навчального матеріалу на уроках 

географії полягає у продуманій, цілеспрямованій і послідовній системі дій 

учителя й учнів, коли вчитель створює проблемні ситуації, що містять певні 

суперечності. Ці суперечності мають ґрунтуватися на порушенні причинно-

наслідкових зв’язків, раніше сформованих в учнів. 
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Для розгляду такої нової проблеми учні мають ознайомитися з новою, 

невідомою раніше, географічною інформацією, яка дасть змогу розв’язати 

проблему й сформувати нові причинно-наслідкові зв’язки. При цьому 

вчитель зазначає джерела необхідної інформації; демонструє учням шлях 

наукового мислення до розв’язання проблеми; спрямовує їхню навчальну 

діяльність на висунення гіпотез та їхнє обговорення; спонукає до 

обґрунтування висновків, на основі яких встановлюються нові причинно-

наслідкові зв’язки; перевіряє й оцінює виконання завдань учнями. Отже, 

учитель не повідомляє учням «готовi» знання, а показує шляхи їхнього 

здобуття. 

Наприклад, під час вивчення внутрішніх вод Австралії вчитель 

пропонує учням визначити, яка з річок є головною на материку. Учнi, уже 

маючи досвід вивчення річок Африки, використовують сформовані раніше 

географічні причинно-наслідкові зв’язки: найдовша річка є головною на 

материку (річка Ніл має велике економічне значення в Африці тощо). Потім, 

користуючись картою й фактичними даними вже щодо Австралії (довжина 

річки Дарлінг – 2740 км, а річки Муррей – 2570 км), учні доходять висновку, 

що головною річкою цього материка має бути Дарлiнг, а це насправді не 

відповідає дійсності. Тоді вчитель пропонує учням, ознайомитися з текстом 

підручника й додатковою літературою та розв’язати проміжні завдання, 

сформульовані так: 

– У межах яких кліматичних поясів протікають Дарлінг і Муррей?; 

– Визначте особливості клімату басейнів цих рiчок; 

– Ознайомтеся з характеристикою водного режиму цих річок і 

визначте, яка з них пересихає й до якого річкового басейну належить; 

– Схарактеризуйте економічне значення кожної річки. 

Такі нескладні завдання по-перше, змусять учнів актуалізувати уже 

сформовані знання про клімат і гідрографію Австралії. По-друге, 

відшукуючи потрібну для розв’язування завдань географічну інформацію, 

школярі навчаються самостійно. Пo-третє, висуваючи гіпотези, обговорюючи 
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їх і аргументовано доводячи свою думку, діти опановуватимуть шляхи 

розв’язання проблеми. 

Частково-пошуковий (евристичний) метод навчання географії 

необхідний для поступового залучування учнів до творчої діяльності. За цим 

методом школярі під керівництвом учителя вчаться самостійно розв’язувати 

проблемні завдання. Учитель насамперед навчає учнів виявляти проблему 

загалом або її частини. При цьому він ставить проблемні запитання у процесі 

викладання навчального матеріалу й висловлює свої міркування щодо них. 

Зокрема, учитель може розподілити складне завдання на декілька підзавдань, 

окреслюючи послідовні кроки їхнього розв’язання, пропонує учням 

самостійно відшукувати джерела необхідної інформації. Іншими словами, 

учитель спрямовує школярів не на пошуки способів миттєвого розв’язання 

проблеми загалом, а на результативний розгляд окремих її елементів, що 

сприяє поступовому самостійному розв’язанню учнями цієї проблеми. 

Дослідницький метод навчання географії спрямовано на організацію 

творчої діяльності учнів, яка зумовлюється навчальним проблемним 

завданням. Особливість діяльності школярів, організованої із застосуванням 

цього методу, полягає саме в самостійному розв’язанні ними цілісної 

проблеми. Тобто учні мають самостійно виконувати всі етапи процесу 

розв’язання проблеми в їхній логічній послідовності: усвідомлення 

пізнавальної суперечності – висунення основних гіпотез – пошук необхідної 

інформації – підтвердження основних гіпотез або приймання альтернативних 

– порівняння результатів із поставленими цілями – обґрунтування висновків. 

Учитель при цьому консультує учнів, спрямовує їхню навчально-

дослідницьку діяльність, конструює за потреби проміжні завдання, аналізує 

хід виконання завдань і оцінює їх. 

Як вже зазначалося на початку підрозділу, можна розподіляти методи 

навчання географії й за зовнішньою формою прояву, тобто залежно від 

джерел передавання та характеру сприймання інформації, які 

використовуються й на які зважають у навчальному процесі. При цьому 
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виокремлюють словесні, наочні й практичні методи [5, 320-326, 239, 551, 

563]. З одного боку, така систематизація певною мірою є зручною для 

застосування та досить давно й широко використовується в дидактиці 

географії. З іншого боку, виникають і серйозні заперечення щодо її 

застосування. По-перше, слово є не тільки джерелом знань, а й уособлює 

певний етап формування знань як компонент пізнавального процесу, 

поєднаний зі створенням уявлень учнів. По-друге, практика у процесі 

пізнання теж може бути не тільки джерелом знань, а й критерієм істини. 

Отже, на нашу думку, представлена класифікація попри її прикладну 

застосовність, не розкриває, на жаль, ті внутрішні процеси, що визначають 

сутність методів, і репрезентує різновиди методів лише за їхніми зовнішніми 

ознаками.  

Реалізація методів навчання здійснюється за допомогою методичних 

прийомів навчання. Якщо вважати, що метод – це шлях до мети, то 

методичний прийом є окремим кроком на цьому шляху. Чим багатший 

арсенал прийомів у структурі методу, тим метод повноцініший та 

ефективніший. Методичні прийоми навчання ґрунтуються на різноманiтному 

поєднанні навчальних засобів, форм організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів і способів та різних логічних шляхів викладання 

навчального матеріалу.  

У компетентнісному навчанні географії методичні прийоми навчання 

розглядають як конкретні способи організації навчальних дій школярів на 

основі застосування різноманітного сполучення засобів та форм навчання з 

метою реалізації навчального методу, спрямованого на формування 

предметно-географічних компетентностей учнів. Відповідно до цього й 

здійснюється диференціація методичних прийомів навчання.  

Так, для методів навчання, що розрізняються залежно від джерел 

передавання та характеру сприймання інформації, методичні прийоми 

навчання виокремлюють за характером взаємодії вчителя й учнів, 

розрізняючи навчальні прийоми: 
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– керування вчителем навчально-пізнавальною діяльністю школярів; 

– спрямовування вчителем дій учнів і нагадування їм раніше відомих 

способів дій; 

– постановки вчителем завдання й контролю його виконання 

школярами [159].  

На основі аналізу й узагальнення численних джерел із дидактики 

географії можна виявити особливості методичних прийомів, які доцільно 

застосовувати у предметно-компетентнісному навчанні географії [175, 239, 

263, 300, 320, 324, 418, 554].  

Таблиця 3.5 

Методичні прийоми формування ПГКУ 

Вербальні методичні 
прийоми 

Ілюстративно-
демонстраційні 

методичні прийоми 

Прикладні методичні 
прийоми 

1) навчальна розповідь 
(художня, наукова, науково-
популярна, описова); 
2) навчальне пояснення 
(індуктивне, дедуктивне, 
традуктивне); 
3) інструктаж (вступний, 
поточний і заключний); 
4) читання вчителем уголос; 
5) робота з текстом 
підручника (коментоване 
читання тексту, вибіркове 
читання тексту із 
виокремленням змістових 
частин, переказ тексту, 
формулювання висновків, 
складання, планів, тез і 
конспектів); 
6) навчальна бесіда 
(катехізична, евристична); 
7) навчальна дискусія; 
8) навчальна (шкільна) лекція. 

1) ілюстрування; 
2) демонстрування; 
3) демонстраційний 
навчальний дослід. 

1) навчальне 
спостереження;  
2) вправа (вступна, 
пробна, тренувальна, 
творча, контрольна); 
3) географічна задача;  
4) самостійний 
навчальний 
експеримент; 
5) практичне 
завдання. 

Отже, якщо методи розрізняють за характером пізнавальної діяльності 

учнів, то відповідні їм методичні прийоми розглядають не тільки як 

навчальні дії з різноманітними джерелами здобуття знань або використаними 
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засобами навчання, а і як способи організації таких дій. За таким принципом 

можна виокремити вербальні (словесні), ілюстративно-демонстраційні та 

прикладні методичні прийоми навчання географії, кожен з яких окремо не є 

універсальним, тому зазвичай застосовується в поєднанні з іншими 

прийомами (табл. 3.5).  

Опис методичних прийомів і методики їх застосування було здійснено у 

наших роботах [73, 172, 453, 455, 508]. Застосування вербальних (словесних) 

методичних прийомів навчання географії дає змогу формувати в учнів уміння 

міркувати, висловлювати свою думку й розповідати про природні явища, які 

вони спостерігали, тощо. До вербальних методичних прийомів навчання 

географії належать: навчальна розповідь, навчальне пояснення, інструктаж, 

читання вчителем уголос, робота з текстом підручника, бесіда, навчальна 

дискусія й навчальна (шкільна) лекція (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Вербальні методичні прийоми формування ПГКУ [73] 

 
Сукупність таких прийомів є основною у компетентнісному навчанні 

географії, позаяк слово є засобом переведення матеріального світу в його 

ідеальне відображення у свідомості учнів. Тож слово можна розглядати, 
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насамперед, як основний засіб збереження й передавання інформації, як 

джерело знань і як компонент процесу пізнання. 

У процесі формування предметно-географічних компетентностей 

словесне викладення навчального матеріалу може мати як описову форму 

(розповідь), так і доказову (пояснення). 

Навчальна розповідь як вербальний методичний прийом навчання 

застосовується на уроці географії, коли потрібно надати учням мальовничий 

опис географічних об’єктів, процесів і явищ, а отже, створити про них 

географічне уявлення й сформувати ставлення до цих об’єктів вивчення.  

Крім того, навчальна розповідь може бути спрямована на засвоєння 

учнями географічних фактів. Важливо усвідомити, що географічні факти й 

власне образи становлять основний зміст розповіді. Успіх же її залежатиме 

від умілого підбору фактичного матеріалу учителем, такий матеріал слід 

наповнити яскраво вираженими подіями й фактами, що здатні підтримати 

емоційність розповіді. Також має бути витримано послідовність викладу та 

підкреслено основну думку. У процесі розповіді слід використовувати 

відповідні унаочнювальні засоби навчання, передусім географічні паперові 

або цифрові карти. Вони доцільні особливо під час опису й пояснення 

чинників, що впливають на ті чи ті географічні об’єкти вивчання.  

Так, під час розповіді, наприклад, про басейни річок Конго й Амазонки, 

про водоспади Ніагарський, Вікторії тощо учні мають спостерігати об’єкти, 

процеси та явища, представлені у фактичному матеріалі. 

З часом опис географічних об’єктів вивчання при розповіді вже значно 

ширше поєднується із поясненням, що передбачає залучення наукових доказів 

і сприяє розвитку творчого самостійного мислення учнів. Наприклад, 

розповідь учителя про спорудження Київської ГЕС містить дані про характер 

течії Дніпра на ділянці спорудження, особливостей рельєфу й клімату в цьому 

районі, значення гідроелектростанції для економіки країни, специфіки 

природних процесів після створення Київського водосховища тощо. Подаючи 

навчальний матеріал, учитель повинен намагатися залучати школярів до 
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процесу наукових роздумів і так спрямовувати учнів на знаходження 

поетапних відповідей на запитання, які виникають у них у процесі опису тих 

чи тих об’єктів вивчення. 

Розповідь учителя необхідно поєднувати з матеріалами як хрестоматії, 

так і науково-популярної й художньої літератури відповідного змісту.  

З огляду на сказане загалом, навчальну розповідь можна визначити як 

яскраве, емоційне, образне й послідовне викладання певного питання вчителем 

у вигляді монологу, присвяченого переважно повідомленню фактичного 

матеріалу з описом певних географічних об’єктів, процесів і явищ.  

Розповідь зазвичай має довільно-описовий характер. Її спрямовано 

передусім на формування уявлень про ідентифікаційні характеристики 

географічних об’єктів вивчення, їхнє розміщення у просторі та властивості. 

Застосовується розповідь на уроках географії як в основній, такі в старшій 

школі. Аналізуючи власний досвід застосування навчальної розповіді на 

уроках географії та досвід вчителів-практиків, варто зазначити, що 

тривалість такої розповіді не має перевищувати 5 хвилин у 6-му класі 

і 10 хвилин у 9-му класі. 

Дидактичними вимогами до ефективного застосування розповіді є: 

1) чітка логіка викладання; 

2) оперування достовірними й науково перевіреними фактами; 

3) достатня кількість яскравих і переконливих прикладів; 

4) вибір найраціональнішої послідовності висвітлення теми; 

5) точність і переконливість мовних засобів; 

6) доступність для сприйняття учнів; 

7) підтримання емоційного тонусу викладання. 

За особливостями заглиблення в явища дійсності навчальна розповідь 

може бути художньою, науковою, науково-популярною й описовою. 

Художня розповідь – це образний переказ фактів і вчинків дійових осіб, 

який є доцільним переважно під час мотивації навчально-пізнавальної 
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діяльності або формування уявлень учнів (наприклад, розповідь про явища 

природи, географічні відкриття тощо). 

Наукова розповідь (доповідь) – це оприлюднення певного вагомого 

науково-дослідницького результату, який відповідає всім головним канонам 

наукового дослідження теоретичного чи експериментально-практичного 

рівня. Звісно, власне наукова розповідь застосовується безпосередньо на 

уроці доволі рідко, втім може використовуватися у позакласній роботі, 

зокрема з обдарованими учнями (під час їхнього виступу з науковими 

рефератами тощо). 

Науково-популярна розповідь – це виклад складного наукового питання 

в загальнодоступній формі (наприклад. розповідь про геотектонічні наслідки 

припливної взаємодії Землі й Місяця у 6-му класі).  

Описова ж розповідь є послідовним викладом основних, найбільш 

ефективних для сприйняття ознак і особливостей географічних об’єктів, 

процесів та явищ (наприклад, опис річки, міста, виверження вулкану тощо). 

Основне завдання такої розповіді – оглядове ознайомлення учнів із 

довкіллям.  

Отже, усі різновиди навчальної розповіді спрямовуються переважно на 

формування емпіричних знань учнів (географічних фактів, географічних 

уявлень та географічної номенклатури). 

Навчальне пояснення як вербальний методичний прийом навчання 

географії також посідає важливе місце у процесі цього навчання, особливо 

для формування теоретичних знань. Учитель повинен не просто пояснювати 

новий навчальний матеріал і структурувати його в логічній послідовності, а й 

мати розроблений логічний поетапний план впровадження на уроці кожного 

фрагмента цього матеріалу, який закінчується доказовим висновком. 

За таких умов учитель розтлумачує новий матеріал і в тому разі, коли 

це тлумачення учнів не задовольняє, а потрібно логічно довести проблему до 

її розв’язання, застосовує пояснювальну доказовість. Саме так географічні 

теоретичні знання можуть бути засвоєно школярами на основі продуманого 
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вчителем пояснення нового матеріалу в доказовій формі з урахуванням 

прийомів проблемного спрямування, а також відповідних унаочнювальних 

засобів навчання географії.  

Отже, на відміну від розповіді, пояснення має доказову форму викладу 

знань і застосовується в навчальному процесі там, де необхідно довести або 

пояснити учням закономірності розвитку географічних об’єктів вивчення чи 

зміст адекватних їм понять, причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей, 

гіпотез та теорій.  

Отже, з одного боку, розповідь і пояснення взаємопоєднано як 

послідовні етапи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. З 

іншого боку, як засвідчує таблиця 3.6, ці два прийоми навчання різняться між 

собою, позаяк пояснення вимагає вищого теоретичного рівня пізнання.  

Таблиця 3.6 

Зiставлення розповіді й пояснення як вербальних методичних прийомів 

формування ПГКУ 

№ Навчальна розповідь Навчальне пояснення 
1 Має довільний описовий характер. Має доказoвий характер. 
2 Використовується для формування 

географічних уявлень, засвоєння 
фактів та географічної 
номенклатури. 

Використовується для формування 
географічних понять, причинно-
наслідкових зв’язків, закономірностей, 
теорій, гіпотез, законів. 

3 Розвиває уяву й естетичні почуття 
учнів, емоційно-ціннісні ставлення. 

Розвиває мислення учнів, є зразком 
логічного доведення. 

4 Відрізняється стислістю. Може займати значну частину уроку й 
стати основним методичним 
прийомом. 

 

Навчальне пояснення на уроках фізичної географії використовується 

під час з’ясування складних загальних понять, наприклад, циркуляції 

атмосфери, утворення кліматичних поясів, формування природних 

територіальних комплексів тощо. На уроках же економічної географії 

вчитель застосовує пояснення для того, щоб ознайомити учнів із головними 

закономірностями розвитку галузей економіки, розкрити зв’язки в окремих її 

секторах, обґрунтувати розміщення об’єктів світової економіки тощо. 
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В умовах активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі 

предметно-компетентнісного навчання географії під час пояснення значну 

роль відіграють проблемні питання, які є предметом для роздумів. Зазвичай, 

пояснення містить також елемент бесіди, що дає змогу поставити перед 

учнями проблемне запитання й підвести їх до усвідомлення потреби у 

здобутті нових географічних знань або умінь, необхідних для відповіді на те 

чи те проблемне запитання вчителя. 

Отже, навчальне пояснення – це доказове викладення теоретичного 

навчального матеріалу, підґрунтям якого є словесне тлумачення теоретичних 

положень про сутність географічних причинно-наслідкових зв’язків, гіпотез, 

закономірностей, понять і теорій, а також відповідних їм термінів. Основою 

доказового викладання навчального матеріалу є застосування насамперед 

логічно поєднаних умовиводів. При цьому пояснення супроводжується 

різними засобами унаочнювання і його ефективність залежить також від 

логічності, чіткості й образності мовлення. 

Так, розповідаючи про процес вивітрювання, учитель у цікавій формі 

описує його зовнішні ознаки, наводить приклади, поєднуючи розповідь з 

ілюструванням як наочним прийомом (див. далі). Під час пояснення він 

висвітлює причини виникнення вивітрювання, плин цього процесу та основні 

його закономірності й наслідки.  

З метою підвищення ефективності пояснення вчитель супроводжує 

його моделюванням структури географічних об’єктів вивчання, причинно-

наслідкових зв’язків, взаємозв’язків, взаємозалежностей і закономірностей 

розвитку природи, суспільства й економіки. І якщо розповідь спрямовано 

переважно на формування уявлень учнів та засвоєння ними фактів, то 

пояснення покликане передусім формувати їхні поняття, причинно-

наслідкові зв’язки й закономірності та застосовується на уроках географії в 

усіх класах. 

Як вже зазначалося, пояснення використовують найчастіше під час 

вивчення нового географічного матеріалу. Його можна здійснювати різними 
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логічними шляхами або за допомогою різних способів міркування. Зокрема, 

індуктивне пояснення ґрунтується на переході вiд окремих фактів до 

загальних положень. Дедуктивне ж пояснення спирається на початкове 

викладання загальних положень (гіпотез, теорій, законів), а в майбутньому – 

окремих випадків або виявів таких загальних положень. Нарешті, 

традуктивне пояснення засноване на аналогії (традукцiя – це спосіб 

міркування, за якого передумови й висновки є судженнями однакового 

ступеня загальностi – від окремого до окремого, від загального до 

загального).  

Дидактичними вимогами до ефективного застосування вчителем 

навчального пояснення є: 

1) доступність для сприйняття учнями; 

2) актуалізація (відтворення у пам’яті) раніше засвоєних учнями 

опорних знань або їхнього життєвого досвіду, на основі яких будуватиметься 

пояснення; 

3) роз’яснювання слів і географічних термінів, що невідомі учням; 

4) використання аналогій і образного зіставлення; 

5) переформулювання визначень основних географічних понять; 

6) кількаразове повторення під час роз’яснення ключових для 

розуміння й обов’язкових для запам’ятовування моментів; 

7) графічно-знакове моделювання географічних об’єктів вивчення; 

8) чітке промовляння географічних термінів з їхнім відтворенням на 

дошці; 

9) визначення основного значення й походження певного терміна та 

пошук споріднених термінів; 

10) використання термінів у різних навчальних ситуаціях, закріплення 

взаємозв’язку термінів із поняттями, яким вони відповідають; 

11) забезпечення надійного й оперативного зворотного зв’язку між 

учителем і учнями (з наявністю передусім поінформованості вчителя щодо 
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міри розуміння й глибини осмислення учнями сутності пояснюваного 

географічного навчального матеріалу). 

Предметно-компетентнісне навчання географії вимагає більш високого 

наукового рівня і може здійснюватися через пояснення, що спирається на 

доказовість і логічність мислення. 

Відтак, проектувальна функція учителя полягає в тому, щоб пояснення 

географічного навчального матеріалу набуло нової, вищої якості, в основу 

якої доцільно покласти такі її характерні ознаки, як:  

– роз’яснення й формулювання нових географічних понять на основі 

проблемного навчання; 

– віддзеркалення логіки наукового дослідження, відповідно до якої 

розв’язується та чи та географічна проблема на основі створення проблемної 

ситуації; 

– використання теоретичних знань і життєвого досвіду на практиці; 

– підтримання діалогів, за основу яких править сократівський; 

– ефективне використання сучасних відео-, аудіо- й 

комп’ютеризованих засобів навчання. 

Засвоєння нових географічних понять учнями шляхом самостійного 

з’ясування навчальних проблем необхідно здійснювати за допомогою й під 

керівництвом учителя. Саме у процесі спільної творчої навчально-

пізнавальної діяльності вчителя й учня і формуються уміння та практичні 

навички дослідницьких дій, що й сприяють розкриттю сутності понять. 

Отже, у процесі предметно-компетентнісного навчання географії 

вчитель має організовувати навчальний процес так, що найбільш складні й 

недоступні для самостійного вивчення поняття він пояснює, а посильні 

завдання виконуються школярами самостійно. Крім того, така процедура має 

реалізуватися через створення системи проблемних задач для всіх курсів 

географії базової середньої освіти, що дає змогу розвивати творчі й розумові 

здібності учнів і є необхідною умовою свідомого засвоєння географічних 

знань. 
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Організовуючи й контролюючи самостійної навчально-пізнавальну 

діяльність учнів, виконання ними практичних завдань, використовуючи 

незнайомі раніше засоби навчання, а також застосовуючи нетрадиційні 

форми організації навчання, доцільно використовувати інструктаж. 

Інструктаж – це вербальний методичний прийом навчання географії, 

який складається з коротких, лаконічних і чітких вказівок щодо виконання 

певної дії учнями. Він передбачає поетапне викладання вчителем алгоритму 

навчальної дії із застереженнями щодо можливих помилок, яких можуть 

припуститися учні. Інструктаж поділяється на вступний, поточний і 

заключний. 

Процедура вступного інструктажу учнів містить: 

– ознайомлення зі змістом майбутньої навчальної роботи й засобами її 

виконання; 

– пояснення правил і послідовності виконання роботи загалом і 

окремих її частин; 

– роз’яснення прийомів навчальних дій із зазначенням можливих 

помилок; 

– ознайомлення з правилами техніки безпеки й організацією робочого 

місця.  

Зрозуміло, що вступний інструктаж проводять на початку формування 

вмінь і навичок учнів, перед виконанням ними практичних робіт та інших 

видів самостійної роботи. Але важливе значення має проведення такого 

інструктажу й під час застосування нетрадиційних форм навчання та різних 

видів перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів. Такий вступний 

інструктаж повинен виконувати не тільки організаційну, а й мотиваційну 

функції та мати роз’яснювальне значення, а також сприяти формуванню 

самооцінки школярів. 

Поточний інструктаж здійснюється у процесі навчальної-пізнавальної 

діяльності або контролю її результатів. Його розраховано, насамперед, на 

допомогу окремим учням і / або корегування за необхідності роботи учнів 
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усього класу. Зокрема, якщо в діяльності учнів виникають типові помилки, 

учитель має перервати роботу й надати додаткові роз’яснення всім учням. 

Заключний (підсумковий) інструктаж спрямовано на підбиття 

підсумків навчально-пізнавальної роботи, її оцінювання й визначення 

перспектив. 

Читання вчителем уголос застосовується передусім тоді, коли є 

можливість ознайомити учнів з яскравим образним описом географічних 

об’єктів, процесів і явищ, що зустрічаються у художніх творах, описах 

мандрівників і науково-популярній літературі. Це особливо важливо, якщо 

вчитель не в змозі створити потрібний образ своїми словами. 

Такий методичний прийом вимагає обов’язкової попередньої 

підготовки. По-перше, учителеві необхідно обрати уривок, що максимально 

відповідає темі навчання й рівню підготовки учнів. По-друге, слід підібрати 

запитання, які слушно поставити учням із метою активізації їхньої уваги 

перед читанням учителем уголос або після нього.  

До прикладу, у 7-му класі під час вивчення теми «Африка» вчитель 

збирається зачитувати опис подорожі мандрівника. Перед початком читання 

він пропонує учням звернути уваги на те, яку частину материка обстежував 

цей мандрівник і які географічні об’єкти описав; ознайомити із завданням, 

яке потрібно буде виконати учням після прослуховування. У цьому разі, 

можна після читання запропонувати учням показати описані об’єкти на карті 

тощо.  

По-третє, обираючи уривок для читання, учитель повинен ураховувати 

і дидактичні завдання уроку, і вікові особливості учнів. Зокрема, текст має 

бути цікавим, корисним за змістом для навчання і лаконічним. За умови, що 

уривок із твору обрано вдало й учитель методично правильно застосовує 

читання вголос, ефективність цього методичного прийому буде досить 

високою. 

До вербальних методичних прийомів навчання географії належить і 

робота з текстом підручника. Прийом може бути реалізовано через 
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коментоване (пояснювальне) читання тексту, його вибіркове читання й 

виокремлення змістових частин, переказ тексту, формулювання висновків, а 

також складання, планів, тез і конспектів тощо. 

Так, у 6-му та 7-му класах, велике значення має різновид прийому 

роботи з підручником, який отримав назву коментоване (пояснювальне) 

читання тексту. Застосовуючи його, учитель має продемонструвати учням, як 

треба працювати з географічним текстом, а саме: уважно читати його, 

звертати увагу на нові терміни, пояснювати їх за допомогою словника й 

записувати у зошит, а також знаходити всі географічні об’єкти, що 

трапляються в тексті, на карті. 

Вибіркове читання, теж як різновид зазначеного вище прийому, має на 

меті привчити учнів 6-х та 7-х класів швидко знаходити в тексті 

географічного підручника потрібну інформацію – різноманітний фактичний 

матеріал, визначення поняття, пояснення причинно-наслідкових зв’язків 

тощо. Учням 8-х та 9-х класів пропонують і більш складні завдання: 

відібрати відповідні частини тексту з кількох параграфів, проаналізувати їх, 

скласти порівняльні характеристики й зробити загальні висновки. 

Учнів необхідно навчити також виокремленню змістових частин 

тексту, його переказу, формулюванню й узгодженню висновків, складанню 

спочатку простих, а згодом – складних розгорнутих планів. Крім того, у 8-му 

та 9-му класах учні опрацьовуючи великі за обсягом текстові матеріали, 

мають вчитися складати тези й конспекти, а у старших класах вони повинні 

оволодіти такими вміннями. 

Навчальна бесіда – це діалоговий методичний прийом навчання 

географії, який ґрунтується на запитаннях і відповідях вчителя й учнів. 

Іншими словами, цей прийом передбачає запитально-розмовну форму 

навчально-пізнавальної діяльності, під час якої відбувається обмін думками. 

Навчальна бесіда організовується за допомогою ретельно обміркованої 

й коректно побудованої системи запитань, які поступово підводять учнів до 

засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності. Мета вчителя 
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– поставити запитання учням так, щоб, відповідаючи на них, вони апелювали 

до раніше сформованих знань і вмінь та самостійно набували нових знань. 

Бесіда завершується зазвичай висновками й узагальненнями. 

Бесіда може використовуватися на різних етапах уроку: під час 

актуалізації опорних знань і життєвого досвіду учнів, мотивування 

навчально-пізнавальної діяльності, вивчання нового матеріалу (обговорення 

проблемних питань), закріплення й узагальнення вивченого тощо. Упродовж 

уроку або вивчення окремої теми вчитель має ускладнювати запитання. Це 

спонукає школярів під час відповіді до розв’язання дедалі складніших 

логічних завдань, що є умовою розвитку й вдосконалення їхньої навчально-

пізнавальної діяльності та формування предметної географічної 

компетентності. 

За побудовою навчальна бесіда буває катехізичною або евристичною 

[320].  

У катехізичній бесіді передбачаються короткі відповіді учнів на 

вчительські запитання, що мають переважно інформаційний характер. 

Запитання при цьому не поєднані між собою логікою міркування й не 

вимагають від учнів розв’язування певної проблеми. Цей вид бесіди 

здебільшого застосовується для перевірки знань і умінь, закріплення й 

повторення матеріалу та має репродуктивний характер. Запитання 

катехізичної бесіди будуються здебільшого за схемою «Що…?», «Де…?», 

«Коли…?». 

Евристична ж бесіда характеризується тим, що вчитель планує її так, щоб 

раніше сформовані знання становили основу для самостійного пошуку й 

здобування учнями нових знань. Крім того, школярі мають шляхом логічних 

міркувань віднайти розв’язання географічної проблеми. Запитання ставляться з 

огляду на те, щоб змусити учнів аналізувати, зіставляти, порівнювати й 

узагальнювати тощо. Отже, евристичну бесіду спрямовано на розвиток 

критичного мислення учнів і формування їхніх інтелектуальних вмінь та 

комунікативної компетентності. Запитання евристичної бесіди найчастіше 
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формулюються у вигляді таких побудов, як «Чому…?», «Як…?», «З якої 

причини…?», «Чим можна пояснити…?». 

Дидактичними вимогами до ефективного проведення навчальної бесіди є: 

1) коректне й чітке формулювання запитань; 

2) конкретність запитань за змістом, тобто учень повинен розуміти, про 

який географічний об’єкт вивчення запитує вчитель і що саме про нього 

треба розповісти;  

3) побудова запитань за умови їхнього органічного поєднання зі 

змістом матеріалу, що вивчається, і спрямування уваги учнів на засвоєння 

найважливішого, суттєвого, залучаючи знання, здобуті ними раніше, а також 

їхній життєвий досвід; 

4) уникання альтернативних запитань (на кшталт «Наукомісткою 

галуззю промисловості є машинобудування чи легка промисловість?»);  

5) відмова від подвійних чи потрійних за побудовою запитань, 

особливо таких, що стосуються різних географічних об’єктів вивчення або 

різних особливостей одного такого об’єкта, зокрема його несумісних ознак і 

властивостей (наприклад, «Які властивості має повітря, що є джерелом його 

забруднення та яке значення воно має для життєдіяльності людини?»);  

6) недопустимість вживання в запитаннях невідомих або маловідомих 

термінів і повторювання однакового за змістом запитання декілька разів у 

різних формулюваннях;  

7) бажаність вибору запитань, що пов’язують знання з практичною 

діяльністю, а також із розв’язанням творчих географічних завдань; 

8) необхідність залучення до бесіди учнів із різним рівнем навчальних 

досягнень, а у разі їхніх вагань щодо відповідей – постановки додаткових 

запитань. 

Навчальна дискусія як вербальний методичний прийом навчання 

географії – це публічне обговорення певного проблемного питання з 

обов’язковою наявністю альтернативних думок про шляхи його розв’язання. 

Вона може бути важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі 
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навчання, значною мірою сприяючи розвиткові критичного мислення. Дискусія 

дає змогу визначити власну позицію школярів і поглибити їхні знання з 

географічної проблеми, що обговорюється. Крім того, саме під час дискусії 

формуються вміння відстоювати свої погляди й зважати на думки інших, 

здатність визнавати доречні аргументи й оперувати ними. 

Отже, пiд навчальною дискусією на уроках географії будемо розуміти 

колективне обговорення суперечливого питання, що стосується географічного 

об’єкта, процесу та явища, з метою їхнього більш глибокого вивчення й 

розуміння проблем, які їх стосуються. Дискусія сприяє розгляду об’єкта 

навчального дослідження з різних позицій й визначає власне ставлення учнів до 

нього. Цей методичний прийом найдоцільніше застосовувати у старших класах, 

а проте його елементи потрібно поступово запроваджувати в методичний 

апарат навчання географії, починаючи вже з 6-го класу. 

Перелік тем, під час вивчення яких застосування навчальної дискусії буде 

ефективним, є досить значним, зокрема це такі теми: «Вплив людини на 

природу» (6-й клас); «Використання природних багатств материків та океанів», 

«Екологічні проблеми материків та океанів» (7-й клас); «Україна на політичній 

карті світу», «Природокористування», «Зайнятість населення в світі й Україні» 

(8-й клас); «Світове господарство», «Сільське господарство», «Виробництво та 

постачання енергії», розділу «Глобальні проблеми людства» (9-й клас) тощо. 

Дидактичними вимогами до ефективного проведення навчальної 

дискусії є: 

1) спрямовування планування дискусії на досягнення дидактичної мети 

уроку; 

2) ознайомлювання учнів на початку уроку із системою оцінювання 

їхньої навчально-пізнавальної діяльності під час дискусії; 

3) започаткування проведення дискусії з порушуванням конкретного 

дискусійного питання (тобто такого, що не має однозначної відповіді й 

передбачає різні варіанти розв’язання, зокрема альтернативні); 
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4) недопустимість висування питань на кшталт «Визначити, хто має 

рацію, а хто помиляється щодо тієї чи іншої проблеми»; 

5) акцентування уваги учнів на ймовірнісному перебігу дискусії 

(з використанням побудов «Що було б можливим за умови іншого поєднання 

чинників чи їхнього просторового розташування…?», «Що могло б статися, 

якби...?», «Чи були інші можливості вирішення питання…?» тощо); 

6) обов’язкове поєднання всіх висловлень школярів саме з темою, що 

обговорюється; 

7) виправлення вчителем помилок і неточностей, яких припускаються 

учні, і спонукання їх робити те саме; 

8) обов’язковість супроводу всіх тверджень школярів відповідною 

аргументацією й обґрунтуванням, для чого учитель ставить запитання на 

зразок «Які факти підтримують твою думку?», «Як ти міркував, щоб дійти 

такого висновку?»; 

9) можливість завершення дискусії як консенсусом (прийняттям 

узгодженого рішення), так і збереженням існуючих розбіжностей і 

альтернатив у поглядах її учасників. 

Упродовж дискутування вчитель звертає увагу на три основні моменти: 

мету, від якої під час дискусії не слід відхилятися; час, якого необхідно 

дотримуватися, щоб встигнути досягти визначеної мети; підсумки, які треба 

підбити. 

Запорукою успішності дискусії є також чітка її організація, що 

досягається завдяки дотриманню таких умов: 

– ретельне планування дискусії (складання плану дає змогу 

організувати як добирання учнями потрібної географічної інформації, так і 

проведення власне дискусії);  

– чітке дотримання правил ведення дискусії всіма її учасниками; 

– обов’язкове дотримання регламенту (краще, коли час залишиться, 

ніж його бракуватиме на колективне обговорення й підбиття підсумків);  
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– добре продумане й ефективно реалізоване керівництво перебігом 

дискусії з боку вчителя, а саме: надавання учням часу для обмірковування 

питань; утримування від невизначених і двозначних питань; змінювання 

напряму думок учнів у разі відхилення їх від основної теми й мети дискусії; 

тлумачення їхніх висловів системою уточнювальних запитань; 

попереджування надмірних узагальнень; заохочування учнів до поглиблення 

думок тощо. 

У ході підготовки до дискусії вчитель повинен сконструювати 

проблемне питання, що заздалегідь повідомляється учням. Окрім того, 

необхідно визначити джерела, з яких школярі можуть отримати додаткову 

географічну інформацію, й оприлюднити їх у вигляді списку рекомендованої 

літератури чи електронних адрес сайтів, якими доцільно скористатися. 

Власне планування орієнтовного ходу дискусії ґрунтується на створенні баз 

аргументів для протилежних сторін учасників дискусії. Учнів необхідно 

вчити дискутувати на прикладах, а згодом вони самі зможуть формувати бази 

аргументів «за» й «проти» щодо проблемних питань географії. 

Наступним етапом підготовки є, по-перше, створення 

випереджувальних завдань для учнів, які стануть лідерами майбутніх груп – 

учасників дискусії, та, по-друге, визначення можливих ролей учнів – 

учасників дискусії, які найдоцільніше поєднувати з професіями 

географічного спрямування або відповідними державними посадами. 

Насамкінець урок із дискусією проектується за таким алгоритмом:  

1) інтелектуальна розминка; 

2) розподіл ролей і обов’язків учнів під час дискусії; 

3) ознайомлення із системою оцінювання роботи учнів; 

4) повідомлення переліку запропонованих для дискусії питань; 

5) ознайомлення із джерелами додаткової географічної інформації; 

6) проведення дискусії за планом; 

7) підбиття підсумків і формулювання висновків; 

8) оцінювання результатів групової й індивідуальної роботи учнів. 



175 

Наразі в шкільному процесі навчання дискусія, проведена із 

дотриманням усіх дидактичних вимог, за свідченнями самих учителів 

географії, спостерігається не часто. Проте за умови предметно-

компетентнісного навчання вона має стати традиційним методичним 

прийомом. Під час проведення навчальної дискусії вчитель має пам’ятати, 

що її застосування спрямоване на реалізацію обраного методу навчання й 

досягнення поставленої дидактичної мети уроку (формування нових знань 

тощо). Крім того, вчитель повинен здійснювати ефективну перевірку й 

оцінювання роботи учнів у процесі дискусії на таких засадах, як: 

– оцінювання результатів роботи не за принципом «чиє слово 

останнє», а залежно від аргументованості виступів учнів, незважаючи на те, 

яку позицію вони захищали; 

– роль учителя як третейського судді, арбітра, а не активного учасника 

диспуту. Свою позицію й думку він уже висловив під час пояснення 

матеріалу теми, більшість часу для дискусії надається школярам; 

– підтримка й відзначення роботи не лише найактивніших учнів, а й 

тих, хто досягнув прогресу порівняно з минулими уроками, навіть якщо вони 

не надто вирізнялися на загальному тлі; 

– постійний контроль часу уроку з дискусією з огляду на його 

дидактичну мету. 

Слово «лекція» у перекладі з латинської означає «читання». Сучасну 

навчальну лекцію розглядають, не як читання раніше підготовленого тексту, 

а специфічний прийом, коли вчитель упродовж значного проміжку часу в 

усній формі викладає значний за обсягом навчальний матеріал із метою 

забезпечення цілісності його сприйняття учнями. 

Отже, навчальна (шкільна) лекція – це усний розгорнутий 

інформаційно-доказовий виклад великого за обсягом і складного за логічною 

побудовою географічного навчального матеріалу із застосуванням прийомів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів і тривалістю викладання 

зазвичай 15–25 хвилин. 
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Особливість шкільної лекції полягає в тому, що вчитель інтонаційно 

виокремлює її структурні частини, надає інструкції учням щодо техніки 

конспектування та запроваджує умовні позначення й абревіатури. У ході 

навчальної лекції використовуються також допоміжні прийоми підтримання 

уваги слухачів протягом тривалого часу, активізації їхнього мислення, 

забезпечення логічного запам’ятовування, переконання, аргументації, 

доказів, систематизації та узагальнення.  

Зазвичай на шкільну лекцію виноситься значний за обсягом 

географічний навчальний матеріал, що потребує генералізації й 

систематизації, або такий, що недостатньо вдало чи неповно викладено в 

підручниках. Структура лекції визначається її науковістю й необхідністю 

активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Учитель мусить 

обов’язково визначити основне (проблемне) питання й поділити його на 

низку послідовних питань-складників, які за суттю сформують план лекції. 

Під час лекції передбачається також обговорення її предмета й 

формулювання висновків. Загалом шкільна лекція за формою є монологом, 

проте насправді вона завжди є діалогом, позаяк містить інтерактивні 

елементи бесіди й дискусії. 

Навчальна лекція вимагає серйозної самоосвітньої підготовки вчителя. 

Він повинен відібрати навчальний матеріал, доповнити його новими даними, 

поєднати із сучасністю, обміркувати прийоми розкриття географічних 

причинно-наслідкових зв’язків і забезпечити науковість лекції та досягнення 

її розвивальної й виховної мети. 

Учням доцільно рекомендувати конспектування основних положень 

лекції. При цьому вчителям треба пам’ятати, що навички конспектування у 

школярів слід формувати поступово й цілеспрямовано. Тому до сприймання 

лекції як провідного методичного прийому у старших класах учитель 

повинен готувати учнів з 6-го класу. При цьому він має поступово 

збільшувати тривалість розповідей і пояснень, які супроводжуються 
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запровадженням елементів конспектування або графічно-знакового 

моделювання.  

Крім того, шкільна лекція з географічних курсів передбачає 

використання різноманітних засобів навчання (карт, демонстраційних 

таблиць, графічно-статистичних матеріалів, електронних презентацій тощо). 

Але основною її відмінністю є чітко спланований зворотний зв’язок учителя 

та учнів. 

Якщо ж лекцію розраховано на весь урок, то її розглядають як 

нетрадиційну форму його проведення й складник лекційно-семінарської 

системи навчання. 

Ілюстративно-демонстраційні методичні прийоми навчання географії 

ґрунтуються на безпосередньому сприйманні учнями географічних об’єктів, 

процесів і явищ та їхніх статичних чи динамічних моделей. 

Нагадаємо, що принцип наочності полягає у створенні образів і 

конкретних географічних уявлень, на основі яких будується навчально-

пізнавальна діяльність учнів, спрямована на формування їхньої предметної 

географічної компетентності. Основною функцією ілюстративно-

демонстраційних методичних прийомів є передовсім формування 

географічних емпіричних і теоретичних знань, емоційно-ціннісного 

ставлення до довкілля й людської діяльності в ньому, географічного бачення 

світу та отримання досвіду застосування цих окремих предметних 

компетентностей учнів. 

Безпосереднє чуттєве сприймання об’єктів довкілля є обмеженим через 

різні причини. У зв’язку з цим виникає необхідність в опосередкованому 

чуттєвому пізнанні. Воно може здійснюватися за допомогою:  

– відповідних приладів, які розширюють можливості відчуття людини 

(у географії це компас, термометр, барометр, гігрометр, анемометр тощо); 

– відео- й аудіозаписів, анімацій, фотографій, картин, рисунків тощо, 

які дають змогу сприймати об’єкти вивчення, які віддалено в часі й 

просторі; 
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– статичних чи динамічних моделей, що відображають ті зв’язки й 

відношення у довкіллі, що не сприймаються органами чуття (карти, 

структурно-логічні зображення, глобус, телурій тощо). 

До ілюстративно-демонстраційних методичних прийомів навчання 

географії належать: ілюстрування, демонстрування й демонстраційний 

навчальний дослід. 

Ілюстрування спрямовано на увиразнення думки вчителя. Цей 

навчальний прийом передбачає супроводження викладу навчального 

матеріалу різноманітними засобами унаочнювання, де основним джерелом 

знань є переважно, зображення географічних об’єктів, процесів і явищ. При 

цьому прийом щільно сфокусовано на створенні уявлень учнів. 

Демонстрування як методичний прийом навчання географії 

орієнтовано на аналіз об’єктів, процесів і явищ, що вивчаються на уроці 

географії, й визначання їхньої сутності, причинно-наслідкових зв’язків і 

основних ознак. Демонстрування стимулює пізнавальну активність учнів й 

активізує їхнє сприйняття й мислення. Саме тому під час демонстрування 

вчителю слід орієнтувати учнів на аспекти, які допомагають цілеспрямовано 

й послідовно спостерігати, зіставляти, порівнювати та робити висновки й 

узагальнення. Власне прийом демонстрування є вельми ефективним під час 

формування у школярів географічних понять і причинно-наслідкових 

зв’язків.  

Демонстрування загалом базується на показі діючих фізичних моделей, 

комп’ютеризованих анімацій, фрагментів фільмів, графічно-знакових 

моделей (особливо коли процес демонструється поетапно) тощо. При цьому 

вчитель зосереджує увагу учнів на основному змісті тієї чи тієї демонстрації, 

а отже, допомагає їм виокремити істотні атрибути географічних об’єктів, 

процесів і явищ та їхні зв’язки.  

Наприклад, у процесі вивченні теми «Літосфера» у 6-му класі вчитель 

має ілюструвати свою розповідь статичними чи динамічними зображеннями 

діючих і згаслих вулканів із метою створення учнівських уявлень. Для власне 
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формування поняття «вулканізм» доцільно застосувати саме демонстрування 

процесу виверження вулкана з обов’язковим аналізом структури, істотних ознак 

і причинно-наслідкових зв’язків за допомогою анімації, відеоряду або графічно-

знакової конструкції, що супроводжує пояснення вчителя. 

Навчальний дослід (експеримент) – це вивчення у штучних умовах 

процесів і явищ, що спостерігаються в довкіллі, та його об’єктів. Цей прийом 

дає змогу відтворити географічні об’єкти вивчення у спеціально створених для 

цього умовах, простежити динаміку цих об’єктів і побачити ті їхні ознаки, які 

неможливо безпосередньо сприйняти в довкіллі.  

Досліди, що проводяться у процесі навчання географії, ґрунтуються на 

географічному навчальному моделюванні. Учитель разом з учнями моделює, 

наприклад, географічні процеси – вивітрювання, конденсацію водяної пари, 

утворення кристалічних щитів у межах платформи, формування складчастих і 

складчасто-брилових гір тощо. Такі навчальні досліди можуть проводитися у 

класі чи безпосередньо на місцевості. У другому випадку, наприклад, 

встановлюється: як змінюється температура повітря на різних висотах; як 

нагріваються сонячними променями різні за експозицією схили поверхні тощо. 

Якщо навчальний дослід зумовлено лише сприйманням учнями 

географічних об’єктів вивчення, що демонструються, то він зветься 

демонстраційним і належить до ілюстративно-демонстраційних методичних 

прийомів навчання, які й розглядаються в цьому пункті. Якщо ж учні 

самостійно працюють із різноманітними засобами дослідження, то йдеться вже 

про прикладний методичний прийом навчання – самостійний навчальний 

експеримент.  

Демонстраційний навчальний дослід як методичний прийом навчання 

географії є інструментом насамперед учителя. У ньому основними джерелами 

знань є пояснення вчителя чи підручник, а дослід лише підтверджує виголошені 

факти або припущення. 

Умовами ефективного проведення демонстраційного досліду є:  
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1) передбачення вчителем під час планування уроку дидактичної мети 

проведення досліду й визначення його етапів; 

2) перевірка потрібних для досліду приладів чи обладнання перед його 

проведенням; 

3) постановка вчителем запитань до всього класу з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів і контролю розуміння ними досліду, 

зокрема і перевірка правильності їхніх відповідних записів, зарисувань у 

процесі досліду;  

4) спрямовування діяльності школярів на самостійне пояснення 

результатів досліду й спонукання їх до формулювання висновків;  

5) супроводжування досліду не тільки схематичними малюнками й 

записами на класній чи мультимедійній дошці, а й демонструванням 

відповідних унаочнювальних засобів навчання;  

6) відведення не надто багато часу на проведення демонстраційного 

досліду на уроці. 

Стосовно останньої умови слід зазначити, що географічний 

демонстраційний навчальний дослід досить часто може бути тривалим і не 

завжди вкладається у часові межі уроку. Наприклад, демонстраційний дослід 

«Відкладання осадових порід на дні океану» відбувається у кілька етапів і 

вимагає значних строків його проведення. У такому разі слушно використати 

допоміжний прийом зближення початку й кінця досліду, продемонструвавши 

його хід і кінцевий результат. Крім того, можна показати кінцевий результат 

заздалегідь закладеного досліду. 

Прикладні методичні прийоми навчання географії застосовуються для 

безпосереднього самостійного пізнання учнями географічної дійсності, 

поглиблення знань та формування вмінь і навичок як предметно-

географічних компетентностей, що входять до діяльнісного компоненту 

ПГКУ. При цьому, по-перше, основним джерелом знань при оперуванні 

цими методичними прийомами є саме географічна дійсність або її моделі у 

вигляді спеціально розроблених засобів навчання (карти, картосхеми, 
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профілі, діаграми, графіки тощо). По-друге, застосування терміна 

«прикладний» до методичних прийомів, що розглядаються, засвідчує їхнє 

спрямування на прикладання (втілення) учнями сформованих знань і вмінь у 

практичну діяльність із метою розвитку цих знань і вмінь. 

Основою прикладних методичних прийомів навчання географії є 

взаємопов’язаність дії вчителя й учнів, що передбачає: 

– організацію діяльності учнів, спрямованої на засвоєння способів дій 

з географічними об’єктами вивчення чи їхніми моделями; 

– постановка перед учнями завдань, орієнтованих на здобування нових 

знань на основі застосування засвоєних способів дій з географічними 

об’єктами, процесами та явищами або їхніми моделями. 

Варто зазначити, що при цьому провідною є діяльність учнів, основний 

зміст якої полягає у засвоєнні вмінь, навичок і досвіду їхнього застосування з 

метою здобування нового знання у процесі самостійної навчально-

пізнавальної діяльності. Тобто саме учні мають ефективно працювати з 

різноманітними географічними картами, схемами, профілями та діаграмами, 

аналізуючи, зіставляючи й порівнюючи їх із наслідковим формуванням своїх 

предметно-географічних компетентностей.  

До основних прикладних методичних прийомів навчання географії 

належать: навчальне спостереження, вправа, географічна задача, самостійний 

навчальний експеримент і практичне завдання. 

Одним із найпоширеніших з-поміж прийомів є навчальне 

спостереження. Слід зазначити, що спостереження, як прийом наукового 

пізнання, доволі часто застосовується у природничих науках. Спостереження 

– це збір певних фактів, у процесі якого потрібно знайти спосіб розв’язання 

поставленої проблеми та зробити теоретичні й практичні висновки.  

Необхідність усвідомлення й сприйняття сучасності потребує від учнів 

досить глибокого розуміння актуальних процесів, які відбуваються у 

суспільстві та довкіллі. Школярі споглядають об’єкти, процеси та явища 

довкілля, намагаючись встановити, чим саме одні об’єкти вивчення 
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відрізняються від інших. Варто наголосити, що зіставлення таких об’єктів 

між собою може виявити схожість їхніх ознак. В учнів має сформуватися 

свій особливий погляд, який вони будуть порівнювати з науковим знанням 

довкілля, у якому вони мешкають. Не лише зіставлення школярами об’єктів 

вивчення, але й їхній аналіз може визначити шляхи подолання проблем, які 

виникають в учнів у процесі їхньої навчально-пізнавальної діяльності.  

Навчальне спостереження визначається низкою особливостей. 

По-перше, це застосування краєзнавчого принципу навчання, який дає змогу 

порівнювати й аналізувати проблеми, що виникають у тій місцевості, де 

мешкають учні. По-друге, це виявлення під час спостереження географічних 

об’єктів вивчення різноманітних розбіжностей у їхній раніше завченій 

учнями характеристиці, які можна подолати шляхом формулювання й 

розв’язання проблемних питань у процесі навчання.  

Ураховуючи систематичність поетапного спостереження й певні 

протиріччя його результатів, учителі привчають учнів до засвоєння 

навчального матеріалу з елементами проблемності, які поступово 

розкривають перед школярами дійсні взаємозв’язки між географічними 

об’єктами тощо. У наступній роботі з формування умінь і навичок за 

допомогою спостережень такий проблемний підхід дасть змогу учням 

розвинути власні світоглядні ідеї й сприятиме розв’язуванню поставлених 

перед собою завдань. 

Навчальні спостереження потребують формулювання низки 

методичних завдань до їхнього проведення, що відповідають основній меті 

спостережень. Такі завдання містять: 

– перелік географічних об’єктів вивчення, на які потрібно звернути 

увагу; 

– послідовність розв’язування проблем на момент закінчення 

спостереження таких об’єктів; 

– шляхи добирання географічного навчального матеріалу й розробки 

проблемних завдань; 
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– способи поетапного фіксування географічних фактів і висновків; 

– шляхи використання здобутого результату на практиці тощо. 

З огляду на викладене вище, можна визначити, що навчальне 

спостереження як прикладний методичний прийом навчання географії – це 

безпосереднє, цілеспрямоване й планомірне відстеження та сприймання 

географічних об’єктів, процесів і явищ у процесі навчання, яке 

підпорядковане конкретно визначеним цілям. Навчальна програма має 

передбачати таку систему навчальних спостережень за довкіллям і 

життєдіяльністю людей, яка найповніше відповідає шкільним курсам 

географії. Певне спостереження може спланувати та організовувати й сам 

вчитель залежно від місцевих умов. У всіх випадках основою організації 

ефективного спостереження є коректна постановка його завдань. Наприклад, 

демонструючи зразки гірських порід, учитель пропонує учням їх порівняти й 

визначити основні ознаки, за якими відрізняються ці зразки. 

Саме під час проведення навчального спостереження школярі 

накопичують географічні уявлення про природні й економічні об’єкти, 

процеси і явища, а це є підґрунтям для формування відповідних фізико- та 

економіко-географічних понять, причинно-наслідкових зв’язків і 

закономірностей. 

Відповідно до просторових параметрів спостереження може 

проводитися: 

– на прилеглій до школи місцевості; 

– заданій географічній ділянці; 

– обраній місцевості; 

– визначених підприємствах тощо.  

Під час певного спостереження учні повинні діяти максимально 

самостійно. Крім того, навчальне спостереження є одним з основних 

прийомів і під час проведення географічний екскурсій. 



184 

Згідно із вже згаданим складом методичних завдань щодо проведення 

навчального спостереження, методика організації будь-якого географічного 

спостереження зазвичай передбачає кілька його етапів, а саме: 

1) пояснення вчителем значення й мети спостереження з розповіддю 

про його зміст і ознайомленням із загальною інструкцією щодо проведення 

певного спостереження;  

2) інструктажу учнів щодо користування приладами й інструментами, 

які будуть застосовані під час спостереження, а також щодо порядку ведення 

записів спостереження у щоденниках і особливостей подальшої обробки 

здобутих результатів; 

3) власне проведення спостереження школярами; 

4) допомоги учням в обробці матеріалів спостереження: фіксуванні, 

аналізуванні й узагальнюванні його результатів (здійснюється в тісному 

поєднанні з третім етапом). 

Вправа як ще один прикладний методичний прийом – це організоване, 

цілеспрямоване й багаторазове повторення учнями певних дій та операцій з 

метою формування й закріплення географічних умінь і навичок. 

Згідно з дидактичною метою вправа буває вступною, пробною, 

тренувальною, творчою й контрольною.  

Під час вступної вправи вчитель демонструє навчальні дії, 

супроводжуючи їх поясненнями й застереженнями щодо можливих помилок, 

а учні повторюють його дії. 

Пробній вправі передує ретельний інструктаж учнів учителем, який 

нагадує їм алгоритм дії у процесі її виконання, здійснює індивідуальну 

допомогу, спонукає учнів до коментарів їхньої діяльності й коригує її. 

Тренувальна вправа відрізняється від пробної більшою самостійністю 

учнів і поступовим ускладненням. Зазвичай виконуються кілька різновидів 

такої вправи: 

1) за відомим алгоритмом діяльності; 

2) за інструкцією щодо етапів діяльності; 
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3) за зміненим алгоритмом діяльності. 

Творча вправа передбачає застосування сформованих умінь учнів для 

здобування ними нового знання, виконання завдань із зайвими або 

неповними даними тощо. 

Контрольну ж вправу спрямовано на виявлення рівня сформованості 

вмінь і навичок, які набувалися учнями. 

Географічні задачі мають посідати важливе місце у прикладній 

діяльності школярів, спрямованій на формування ПГКУ. Розв’язування 

учнями різноманітних задач дає змогу не лише закріпити теоретичні знання, 

що формувалися на уроці, а й набути вмінь, необхідних у майбутньому 

їхньому житті та діяльності. 

Будь-яка задача полягає в тому, що поставлену за визначених умов 

мету діяльності має бути досягнуто перетворенням цих умов згідно з певною 

процедурою. Географічна задача як прикладний методичний прийом 

навчання географії містить сформульовані у формі запитання чи завдання 

вимогу (мету), умови (відоме) та шукане (невідоме).  

Ілюстрацією такого алгоритму може бути така задача на кшталт: 

визначте місцевий час (мета) у Парижі (невідоме), якщо в Києві він 

становить 11 годин 20 хвилин (відоме).  

Систематичне розв’язування задач дає змогу конкретизувати знання 

учнів і сприяє їхньому глибшому засвоюванню й запам’ятовуванню. 

За дидактичною метою й тематикою вирізняють групи географічних 

задач, кожна з яких об’єднує задачі: 

1) щодо рівня знань про форму Землі (визначення відстані до видимого 

горизонту, розташування точок поверхні Землі відносно її центру тощо); 

2) щодо рівня знань про обертання Землі (визначення місцевого чи 

поясного часу, зміни висоти Сонця тощо); 

3) на знання математичного апарату географічних карт і глобусів (дії з 

масштабами карт і градусною сіткою, визначення азимутів, магнітного 

схилення, відстаней, площ тощо); 
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4) на використання топографічних планів місцевості (дії з масштабами 

планів, визначення азимутів, відстаней, площ тощо); 

5) на визначання особливостей об’єктів чи процесів літосфери (зміни 

температури гірських порід із глибиною тощо); 

6) на визначання особливостей об’єктів чи процесів і явищ атмосфери 

(зміни атмосферного тиску й температури з висотою, вологості повітря 

тощо); 

7) на визначання особливостей об’єктів чи процесів гідросфери 

(співвідношення параметрів окремих частин Світового океану й різних видів 

вод суходолу, обчислення морфометричних характеристик річок, параметрів 

річкового стоку тощо);  

8) на визначання особливостей і закономірностей географічної 

оболонки (математично-статистична характеристика природних ресурсів й 

екологічних проблем Землі тощо); 

9) з економічної й соціальної географії (визначання 

ресурсозабезпеченості, особливостей демографічних процесів і структури 

населення, розрахунок галузевої структури економіки, темпів приросту 

валового внутрішнього продукту та його динаміки й структури тощо). 

Таке групування географічних задач за тематикою, а не за класами 

школи, зумовлено тим, що задачі кожної групи, різні за складністю, можуть 

використовуватися в різних класах. Учитель географії повинен особисто 

опанувати технологію складання географічних задач, орієнтуючись на 

викладений вище алгоритм і систематизацію цих задач з додатковим 

залученням краєзнавчого матеріалу. 

Зазначимо також, що географічна задача як методичний прийом 

навчання може використовуватися не тільки на уроках, а й у позаурочний час 

– на факультативних заняттях, під час підготовки й проведення олімпіад з 

географії різних рівнів тощо. 

Ще одним прикладним методичним прийомом навчання географії є 

самостійний навчальний експеримент, який базується на застосуванні 
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методів проблемного викладення навчального матеріалу, частково-

пошукового (евристичного) та дослідницького. Географічний самостійний 

навчальний експеримент здійснюється за таким алгоритмом: 

1) постановка проблеми, висунення й обґрунтування гіпотез; 

2) проведення експерименту учнями й наступне уточнювання його 

результатів; 

3) формулювання висновків (розкриття сутності географічних об’єктів, 

процесів і явищ, які вивчаються). 

Відмінність експерименту від демонстраційного досліду визначається 

тим, що, по-перше, план проведення експерименту розробляється спільними 

зусиллями учнів і вчителя. По-друге, учні безпосередньо беруть участь у 

проведенні експерименту, здобуваючи нові географічні знання внаслідок 

дослідницької діяльності. 

Практичне завдання як прикладний методичний прийом навчання 

географії спрямовано на формування здатності учнів застосовувати 

теоретичні знання на практиці, організацію їхньої самостійної навчально-

пізнавальної діяльності та формування вмінь і навичок, необхідних для 

життєдіяльності й самоосвіти, тобто формування ПГКУ. 

Специфіка формування окремих предметно-географічних 

компетентностей учнів полягає в тому, що необхідною умовою є наявність в 

учнів умінь користуватися різноманітними джерелами географічних знань: 

текстовими, картографічними, статистичними тощо. Оволодіти такими 

вміннями можливо лише у процесі виконання певного практичного завдання, 

коли учні використовують різноманітні засоби навчання та вчаться завдяки 

їм здобувати й закріплювати нові знання. При цьому практичне завдання має 

бути спрямовано передусім на формування в учнів вмінь і навичок 

розробляти й аналізувати моделі географічних об’єктів, процесів і явищ та 

вести обрахунки кількісних показників цих об’єктів вивчання.  

Практичне завдання [42, 206, 208, 211, 455] диференціюються на такі 

різновиди: 
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– робота з географічними картами (аналіз загальногеографічних і 

тематичних карт шкільних атласів); 

– робота з топографічними картами й планами; 

– виконання роботи на паперових і цифрових контурних картах 

(зокрема для засвоєння й перевірки географічної номенклатури); 

– складання й аналіз графічно-знакових моделей (картосхем, графіків, 

діаграм, таблиць, профілів, схем зв’язків тощо); 

– завдання, що виконується на місцевості (орієнтування на місцевості, 

вимірювання висоти пагорба або похилу його схилів, ширини, глибини та 

швидкості течії певного водотоку тощо); 

– завдання соціально-економічного спрямування (виконується під час 

екскурсій на підприємства та інші об’єкти економіки й соціальної сфери);  

– опрацювання статистично-економічних показників. 

Загальним для практичного завдання загалом є те, що вчитель ретельно 

інструктує учнів, демонструє прийоми й порядок роботи, зазначає засоби, 

якими потрібно користуватися, та стежить за процесом виконання завдання. 

Практичне завдання на певному етапі формування ПГКУ, коли вже 

сформовано визначені вміння й навички школярів, здебільшого спирається 

на їхню самостійну роботу.  

Як уже зазначалося, компетентнісне навчання географії передбачає 

органічне поєднання прикладних методичних прийомів навчання з 

вербальними й ілюстративно-демонстраційними. При цьому наприкінці 

вивчення кожного географічного курсу частка прикладних методичних 

прийомів навчання зростає, і вони зазвичай стають основою власне 

самостійної роботи учнів.  

Загалом же кінцевою метою організації прикладної діяльності учнів є 

така, коли вчитель дає завдання школярам, а вони самостійно обирають 

географічний об’єкт вивчання й необхідні джерела знань та складають план 

роботи й самостійно її виконують. За таких умов і залежно від рівня 
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сформованості прикладних умінь школярів, учитель або спрямовує їхню 

діяльність, або лише контролює результат виконання ними певного завдання. 

 

3.3. Засоби компетентнісного навчання географії 

 

3.3.1. Диференціація засобів навчання 

Успішність компетентнісного навчання географії й ефективність 

використання методів та методичних прийомів істотно залежить від 

забезпечення засобами навчання. 

Відповідно до теоретичних засад дидактики географії засоби навчання 

географії не тільки збагачують чуттєвий досвід школярів і сприяють 

конкретизації їхніх уявлень, але й дають змогу розв’язувати спеціальні 

дидактичні задачі – розкривати географічні закономірності, проводити 

узагальнення, робити висновки тощо [128, 180, 206, 320-325]. 

Узагальнення підходів до трактування поняття засоби навчання 

географії та власні дослідження дозволяють визначити їх як природні й 

штучні об’єкти, що виконують функції носіїв географічної інформації, 

знарядь створення інформаційно-предметного середовища навчального 

процесу та інструментів навчально-пізнавальної діяльності. 

Таке визначення засвідчує, що, по-перше, інформаційно-предметне 

середовище, що створюється засобами навчання географії, має пізнавальний, 

творчий і емоційний потенціал. По-друге, ці засоби як інструменти 

навчально-пізнавальної діяльності забезпечують дотримання принципу 

наочності процесу навчання географії. По-третє, вибір таких засобів 

визначають мета, зміст і методи предметно-компетентнісного навчання 

географії, крім того, засоби навчання самі безпосередньо впливають на 

компоненти процесу навчання, стимулюючи їхній розвиток. По-четверте, 

засоби навчання є знаряддям діяльності і вчителя, і учнів.  

Однією з найцінніших властивостей засобів навчання є їхня наочність, 

що має особливе значення у процесі формування емпіричних географічних 
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знань. Наразі актуально нагадати, що слово «наочний» у звичайному, 

побутовому значенні означає такий, якого можна побачити, тобто сприйняти 

за допомогою органів зору. Однак, це слово вживається у педагогіці із 

ширшою семантикою. 

Так, Я. А. Коменський [221] розумів наочність не лише як властивість 

візуалізації, але як принцип залучення всіх органів чуття до кращого 

сприймання речей і явищ. Він сформулював принцип наочності у формі 

«золотого правила» дидактики: «... усе, що тільки можна, пропонувати для 

сприймання відчуттями, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – 

слухом, запахи – нюхом, що підлягає смаку – смаком, доступне дотику – 

дотиком. Якщо які-небудь предмети відразу можна сприйняти декількома 

відчуттями, нехай вони відразу охоплюються декількома відчуттями». У 

відомій книзі «Накреслення всезагальної школи мудрості» Я. А. Коменський 

писав, що потрібно в навчанні справу поставити так, щоб не ми говорили 

учням, а самі предмети, щоб учні могли торкатися їх або їхніх замінників, 

розглядати, слухати. Отже, наочне навчання – це навчання за допомогою 

географічних об’єктів вивчення та / або їхніх замінниках. 

Згідно з думкою Й. Песталоцці [399], «наочним» є принцип, відповідно 

до якого у складному об’єкті вивчання ми можемо виокремити прості 

елементи, кожен з яких для нас є певним первинним чуттєвим образом. І тоді 

цей об’єкт ми розглядаємо як сукупність цих чуттєвих елементів. Іншим 

словом, принцип наочності дає змогу звести складне до елементарного. 

Отже, за словами Й. Песталоцці, наочність є абсолютною основою 

пізнання, а об’єкти, що вивчаються, потрібно подавати для спостереження 

учням, слід учити їх саме за такими об’єктами, а не лише за книгами про них. 

А. Дістервег [152] сформулював правила, у яких принцип наочності 

знаходить своє конкретне втілення, а саме: 

1) від близького до далекого; 

2) від простого до складного; 

3) від відомого до невідомого. 



191 

Загалом процес пізнання розвивається за відомою формулою «від 

живого бачення до абстрактного мислення та від нього до практики». У 

процесі застосування принципу наочності створення уявлення має базуватися 

на зоровому, слуховому, нюховому, смаковому й тактильному видах 

відчуттів і відповідному сприйнятті.  

Наочність як властивість засобів навчання реалізується не тільки за 

допомогою бачення, але й через мобілізацію інших аналізаторів мозку. 

Досягають цього, з одного боку, завдяки інтеграції різних дидактичних 

інструментів, насамперед ілюстративно-демонстраційних і прикладних 

методичних прийомів навчання географії у поєднанні з вербальними 

прийомами. При цьому співвідношення зазначених методичних прийомів 

змінюється залежно від стану засвоєння учнями матеріалу, його складності, а 

також підготовленості та віку учнів. З іншого боку, комплексність утілення 

принципу наочності досягається через поєднання вчителем різних видів 

засобів навчання в процесі предметно-компетентнісного навчання. За таких 

умов очевидно, що групи таких засобів навчання, як об’єктно-натуральні, 

об’єктно-замінювальні й інтегровані інформаційні (передусім 

мультимедійні), є «домінантно наочними» засобами, а інші групи засобів 

більшою мірою підтримують втілення принципу наочності.  

Отже, наочність засобів навчання географії – це принцип навчання 

географії, ефективність реалізації якого залежить від оптимальності 

поєднання, по-перше, різних методичних прийомів навчання, і, по-друге, 

власне різних видів цих засобів з метою залучення всіх органів чуття учнів до 

найкращого сприймання географічних об’єктів, процесів і явищ та 

формування предметно-географічних компетентностей учнів. 

Наочність засобів навчання географії як принцип використовується для 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі формування 

ПГКУ, причому як на репродуктивному, так і творчому рівні. Репродуктивна 

діяльність передбачає використання унаочнювальних засобів навчання як 

джерела готової географічної інформації, що здобувається учнями відомими 
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їм способами під безпосереднім або опосередкованим керівництвом учителя. 

Творчий же характер навчальної діяльності передбачає застосування 

унаочнювальних засобів навчання для здобування нових географічних знань 

і / або в процесі пошуку способів розв’язання географічних проблем. 

Дидактичні цілі використання унаочнювальних засобів навчання 

визначаються загальними завданнями кожного з етапів процесу навчання 

географії. Зокрема, коли інформація надходить від учителя, то принцип 

наочності використовується для ілюстрації, конкретизації або підтвердження 

окремих положень його розповіді чи пояснення тощо. Якщо ж учні 

самостійно хоч і попередньо спрямовано здобувають знання, то, відповідно, 

унаочнені засоби навчання стають безпосереднім джерелом географічних 

знань. 

Основними дидактичними вимогами до використання унаочнювальних 

засобів у процес формування ПГКУ є [74, 150]: 

1) відповідність видів засобів навчання та їхніх комбінацій у процесі 

унаочнювання дійсним дидактичним цілям застосування цих засобів і 

завданням, що мають виконати учні, з обмеженням, аж до повної ліквідації, 

усіх зайвих деталей, що можуть відволікати учнівську увагу. Наприклад, 

застосування візуальної цифрової моделі рельєфу найвищої гірської вершини 

певної місцевості має бути сфокусоване саме на тому, що вона є найвищою 

серед гір, а не просто на цікавинках тривимірної візуалізації рельєфу тощо; 

2) адекватність унаочнювальних засобів навчання корисно-емоційним 

цілям процесу навчання, що досягається насамперед коректним змістовим 

вибором зазначених засобів або варіантів їхнього поєднання. Зокрема, 

наприклад, композиційно-інтегрована презентація потужного водоспаду має 

створити в учнів відчуття допитливого захоплення величчю цього дива 

природи, а не страху перебування біля нього; 

3) дидактична зумовленість часово-ситуаційного застосування 

унаочнювальних засобів навчання. Наприклад, певні унаочнювальні засоби, 

які замінюють географічні об’єкти вивчення, мають бути активно задіяні 
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вчителем саме в момент його розповіді чи пояснення, надалі ж ці засоби 

можуть залишатися поза межами активного сприйняття; 

4) максимально можливе дотримання принципу реалістичності обраних 

засобів навчання. Найбільш сприйнятливими для учнів можуть бути реально-

географічні засоби, зважаючи на можливість і необхідність їхнього показу 

для загального ознайомлення з певними рисами об’єктів вивчення. Втім на 

пришкільній місцевості досить складно відтворити, наприклад, структурні 

зв’язки різних оболонок Землі, для цього доцільно використати відповідні 

об’єктно-замінювальні засоби навчання; 

5) обов’язкове врахування принципу доступності навчання. При цьому 

слід закцентувати увагу не тільки на змістову різницю шкільних курсів 

географії та вікові відмінності учнів, а й на їхні відмінності всередині певної 

вікової групи (певного класу). Тобто потрібно орієнтуватися на  рівень 

навченості учнів, міру сформованості їхньої предметної географічної 

компетентності та й загалом на рівень сприйняття певних унаочнювальних 

засобів навчання. 

 
Рис. 3.3. Групи засобів формування ПГКУ 
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Важливо диференціювати засоби компетентнісного навчання географії 

за їхнім змістом і спрямуванням. Ураховуючи ці характеристики та з метою 

спрощення користування різноманіттям засобів навчання, доцільно 

виокремити п’ять груп таких засобів (рис. 3.3). 

Група об’єктно-натуральних засобів навчання географії – це реальні 

географічні об’єкти вивчання (географічні об’єкти, процеси та явища) в 

довкіллі або розміщені у школі їхні фрагменти. Ця група об’єднує такі види 

засобів (табл. 3.7): 

1) реально-географічні засоби – власне реальні географічні об’єкти 

вивчання, тобто ті, що можуть відвідуватися, спостерігатися й вивчатися на 

місці їхнього розташування та / або прояву, зокрема природні й соціально-

економічні об’єкти; 

2) фрагментарно-географічні засоби – шкільні натуральні фрагменти 

реальних географічних об’єктів вивчення (колекції, зразки, гербарії тощо). 

Таблиця 3.7 

Диференціація засобів компетентнісного навчання географії 

ГРУПИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 
Об’єктно-
натуральні 

Об’єктно-
замінювальні 

Приладно-
природничі 

Апаратно-
забезпечувальні 

Інтегровані 
інформаційні 

Види засобів навчання 
1) реально-
географічні; 
2) фрагмент-
тарно-
географічні. 

1) вербальні;  
2) ілюстративно-
зображувальні; 
3) аудіовізуальні; 
4) графічно-
знакові; 
5) картографічно-
геоінформаційні; 
6) прототипні; 
7) комбіновані 
об’єктно-
замінювальні. 

1) геодезично-
топографічні; 
2) метеоро-
логічні; 
3) гідрологічні; 
4) геометричні; 
5) астроном-
мічні; 
6) інші 
приладно-
природничі. 

1) власне 
комп’ютерні; 
2) автономні 
аудіовізуаліза-
ційні; 
3)інформаційно-
накопичувальні; 
4) позиційно-
навігаційні; 
5) інші 
апаратно-
забезпечувальні. 

1) багато-
об’єктні 
умовно-
інтерактивні;  
2) мультиме-
дійні. 

 

Група об’єктно-замінювальних засобів навчання географії – це ті 

засоби, що як правило модельно замінюють у той чи інший спосіб об’єктно-
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натуральні засоби за допомогою представлення певної вибіркової інформації 

щодо них. 

Доцільно виділити такі види цих засобів [74]:  

1) вербальні засоби  – тексти, текстові й текстово-числові таблиці тощо, 

зокрема з підручників, довідників тощо; 

2) ілюстративно-зображувальні засоби – малюнки, фото, картини, 

рисунки, зосібна з підручників, довідників і ін. літератури, слайди тощо; 

3) аудіовізуальні засоби – аудіо- та відеозаписи природних і 

економічних об’єктів тощо; 

4) графічно-знакові засоби – схематичні малюнки, прості схеми, 

числові та текстові таблиці, графіки, діаграми, кліматограми, структурно-

інформаційні та структурно-логічні схеми і конспекти, листи опорних 

сигналів, фрейми тощо. 

Серед чисельних різновидів графічно-знакових засобів навчання 

географії доцільно назвати такі комбіновані графіко-діаграмні засоби як 

кліматограми. Кліматограми синтезують унаочнювання динаміки декількох 

кліматичних показників, наприклад, розподілу опадів за місяцями року 

(поданого у вигляді суцільної стовпчикової географічної діаграми) й 

внутрішньорічної зміни температури повітря для певної місцевості 

(наведеної у вигляді географічного графіка); 

5) картографічно-геоінформаційні засоби – географічні настінні й 

настільні карти в паперовому та електронному вигляді, топографічні плани, 

картосхеми, картограми, картодіаграми, картографічні ескізи та 

картографічні перетинно-секційні моделі; 

6) прототипні засоби – об’ємні моделі, саморобні макети географічних 

об’єктів, ділянок місцевості тощо; 

7) комбіновані об’єктно-замінювальні засоби – будь-які можливі й 

доцільні для навчання поєднання з наведених вище п’яти типів засобів 

об’єктно-замінювальної групи (наприклад, комбінація географічної карти зі 

структурно-логічною схемою або діаграмою, комбінація тексту й рисунків з 
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підручника, глобус як комбінація картографічного й прототипного типів 

тощо).  

До групи приладно-природничих засобів навчання географії, належать 

«традиційні» вимірювальні прилади і пристрої та певні знаряддя з різних 

курсів шкільної географії, які застосовують для отримання окремих 

характеристик і параметрів географічних об’єктів вивчення або їхніх 

замінників тощо. До цієї групи належать такі види засобів, як: 

1) геодезично-топографічні – компас, рулетка, нівелір, курвіметр тощо; 

2) метеорологічні – термометри повітря чи води, барометр, гігрометр, 

флюгер, снігомірна рейка тощо; 

3) гідрологічні – водомірна рейка, поплавки для вимірювання 

швидкості течії водотоку тощо; 

4) геометричні – лінійка, транспортир, циркуль тощо; 

5) астрономічні – астролябія, телескоп тощо; 

6) інші приладно-природничі засоби – рулетка, секундомір тощо, 

зокрема реманентні – знаряддя для створення та / або обробки дослідної 

ділянки та ін. 

До групи апаратно-забезпечувальних засобів навчання географії 

належать, по-перше, технічне обладнання – власне комп’ютери та інші 

механічні, магнітні, електричні, електронні й оптичні прилади, а також 

будь-які пристрої, необхідні для функціонування цих систем. По-друге, сюди 

входять і інша апаратура й технічні засоби, які можуть бути використані для 

географічних навчальних цілей. Отже, ця група диференціюється на певні 

види апаратних засобів, а саме: 

1) власне комп’ютерні засоби – різноманітні персональні комп’ютери 

(від «традиційних» за конфігурацією Desktop до сучасних ноутбуків, 

нетбуків, планшетів, суперпортативних (кишенькових) комп’ютерів тощо); 

2) автономні аудіовізуалізаційні засоби – мультимедійне обладнання 

(програвачі, відеомагнітофони, мобільні програвачі компакт-дисків, музичні 
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центри, MP3-плеєри, медіаплеєри, DVD/HD-плеєри, мультимедійні 

проектори, дошки й екрани, рідкокристалічні й плазмові телевізори тощо); 

3) інформаційно-накопичувальні засоби – різноманітні носії – 

накопичувачі цифрової географічної навчальної інформації (від жорстких 

дисків власне комп’ютерів, зокрема переносних, до сучасних носіїв-

накопичувачів, таких як різноманітні компакт-диски, дротові й бездротові 

пристрої флеш-пам’яті, зокрема USB-накопичувачі та картки пам’яті, тощо); 

4) позиційно-навігаційні засоби – різноманітні за класом пристрої для 

визначення власного місцезнаходження (географічних координат і висоти), а 

також потрібних маршрутів пересування тощо, тобто GPS-приймачі або GPS-

навігатори, які використовують супутникові системи позиціювання й 

навігації; 

5) інші апаратно-забезпечувальні засоби, зокрема допоміжні в 

навчальному процесі (зокрема, принтери, сканери, багатофункціональні 

пристрої, що поєднують можливості трьох щойно названих, підсилювачі з 

динаміками, дротові й бездротові гарнітури для комп’ютерів й ін., електронні 

указки, дистанційні комп’ютерні маніпулятори, графічні планшети, цифрові 

фото- й відеокамери, мобільні смартфони, спеціалізовані об’ємні дисплеї 

безпосередньої тривимірної візуалізації типу DVDD тощо). 

Група інтегрованих інформаційних засобів навчання географії 

поділяється на такі види: 

1) багатооб’єктні умовно-інтерактивні засоби – друковані підручники, 

посібники, довідники, атласи тощо; 

2) мультимедійні засоби – електронні підручники й посібники, 

електронні атласи, електронні бази даних (внутрішні, у межах шкільної 

інфраструктури, і зовнішні, інформаційно-мережні) та інші електронні 

(комп’ютеризовані) мультимедійні інформаційні засоби навчально-

географічного й геоінформаційного спрямування [3, 206, 249, 268, 452, 453, 

490]. 
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3.3.2. Картографічно-геоінформаційні засоби компетентнісного 

навчання географії 

Окремої характеристики потребують картографічно-геоінформаційні 

засоби навчання, оскільки вони посідають домінантне місце у процесі 

компетентнісного навчання географії.  

Аналіз чисельних джерел літератури надав нам можливість 

узагальнити відомості щодо картографічно-геоінформаційних засобів 

навчання [2, 6, 24, 145, 146, 180, 197, 210, 215, 233, 249, 268, 378, 431, 452, 

481]. 

До засобів навчання цього виду належать такі:  

1) картографічні – географічні карти, топографічні плани, контурні 

карти, картограми, картосхеми, картодіаграми, картографічні ескізи та 

картографічні перетинно-секційні моделі (гіпсометричні поперечні профілі, 

вертикальні розрізи й блок-діаграми) [145, 180, 191, 206, 378, 445, 472]; 

2) геоінформаційні – комплекс різноманітних картографічних моделей, 

що створюються за допомогою комп’ютеризованих просторово-аналітичних 

програмно-спеціалізованих засобів навчання (передусім ГІС-інструментарію) 

[6, 146, 210, 233, 456]. 

Поміж картографічних засобів навчання провідними, звичайно, є 

географічні карти. Географічна карта – це графічно-знакова модель, що є 

математично визначеним (через систему картографічних проекцій і 

географічних і прямокутних координат), зменшеним і генералізованим 

зображенням поверхні Землі, яке показує розташовані на ній або 

спроектовані на неї об’єкти у прийнятій системі умовних знаків [145, 150, 

269, 378, 481]. 

При цьому слушно нагадати, що карти відображають не тільки об’єкти 

на поверхні, а й форму Землі, для чого власне і розроблено набір способів, які 

називають картографічними проекціями та які призначено для зображення з 

прийнятною точністю сферичної поверхні Землі на плоскому носії. 
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У процесі навчання географічна карта сприяє виконанню одного з 

найважливіших завдань – упорядкування географічних знань і полегшення 

їхнього засвоєння. Крім того, вона дає поштовх для розвитку самостійної 

пошукової діяльності й творчого ставлення учнів до предмета й об’єкта 

вивчення.  

Позаяк географічна карта є моделлю поверхні Землі, вона створює 

можливість для учнів вивчати закономірності розміщення географічних 

об’єктів, процесів і явищ у межах цієї поверхні. Варто зазначити, що 

географічна карта, з одного боку, зберігає досліджувані особливості довкілля 

як об’єкта-оригінала, а з іншого, дає змогу використовувати її як засіб 

унаочнювання. Отже, карта має майже необмежені інформаційні можливості.  

Формування таких предметно-географічних компетентностей учнів як 

картографічні вміння й навички, географічні знання у сфері розуміння карт 

має бути спрямовано на засвоєння основних властивостей карти як 

картографічної моделі [454], що тісно поєднані одна з одною, зокрема таких: 

1) просторово-часова подібність географічному об’єкту-оригіналу, що 

вивчається. Вирізняють три основні форми подібності – геометричну, часову 

та взаємовідношень (взаємного розміщення об’єктів, їхніх зв’язків з 

територією й між собою); 

2) об’єктивна відповідність – науково обґрунтоване зображення 

географічного об’єкта-оригінала й головних типових особливостей його 

елементів з урахуванням їхнього походження, супідрядності та структури; 

3) змістова відповідність – адекватність об’єкту-оригіналу 

інформаційної моделі як джерела побудови картографічної; 

4) поєднання конкретності й абстрактності (джерелом останньої є 

генералізація вихідної географічної інформації); 

5) поєднання вибірковості й синтетичності; 

6) однозначність картографічного зображення; 

7) несприйнятливість просторової неповноти інформаційної бази 

(тобто, наприклад, на відміну від вербальних засобів навчання, карта не може 
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відображати інформаційну ситуацію на кшталт «великі міста – Київ, Харків і 

інші», а має відтворити весь набір тематично обраних міст тощо); 

8) наочність – відображає однойменний принцип навчання географії і 

як властивість зумовлена здатністю передати образ географічного об’єкта, 

процесу та явища шляхом візуалізації (графічно-знакового відтворення, 

відображення) інформації щодо них; 

9) оглядовість, що як властивість зумовлюється наочністю; 

10) читабельність (карта, за умови її ефективного дизайну, є тією, що 

читається, аналізується й інтерпретується); 

11) наявність «словника» – легенди карти, яка будується відповідно до 

логіки відтворення картою як картографічною моделлю географічного 

простору об’єкта-оригінала, що вивчається [23, 50, 137, 145, 197, 280, 472]. 

Як відомо, географічні карти у цілому виконують важливі функції, 

основними з яких є:  

1) накопичувально-інформаційна – функція зберігання й відтворення 

(повідомлення) географічної інформації; 

2) оцінювально-рекомендаційна – функція сприяння розв’язуванню 

прикладних завдань соціально-економічного розвитку, охорони довкілля 

тощо; 

3) пізнавальна – функція здобуття нових знань; 

4) прогностична – функція наукового передбачення плину чи розвитку 

географічних об’єктів, процесів і явищ [150]. 

Водночас, функціональне спрямування географічних навчальних карт 

(як і інших картографічно-геоінформаційних засобів навчання) 

диференціюється дещо по-іншому. Так, по-перше, вони розглядають як 

джерело знань учнів про розміщення географічних об’єктів вивчення, зміну 

їхнього місцезнаходження й атрибутів і розвиток; по-друге, є засобом 

формування картографічних умінь учнів як елементу предметно-географічної 

компетентності (географічні вміння й навички). По-третє, виконують 

функцію засобів формування міжпредметно-інтегральної картографічної 
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компетентності учнів; а по-четверте, сприяють формуванню просторового 

мислення учнів як основи їхнього географічного бачення світу. 

Слід пам’ятати, що інформаційна місткість карти (обсяг інформації на 

одиницю площі) у десятки й сотні разів перевищує інформативність 

друкованого тексту. Адже географічна інформація, яку містить навчальна 

карта, визначається її явним і прихованим змістом. 

Явний зміст карти передається за допомогою безпосереднього 

сприймання змісту різноманітних умовних позначень, а прихований зміст – 

через виявлення структурно-функціональних особливостей і просторових 

відношень між зображеними на карті географічними об’єктами вивчення 

(їхнього взаємного розташування та впливу, взаємозв’язків, просторових 

залежностей тощо).  

Уміння учнів працювати з географічними картами визначається 

передусім здатністю школярів опановувати явний і прихований зміст карт. 

Ця здатність формується в процесі засвоєння прийомів і способів роботи з 

картографічним зображенням.  

Наприклад, коли «картографічно підготовлений» учень бачить на карті 

пунсон населеного пункту поруч із річкою й залізницею, то може отримати 

інформацію не тільки щодо атрибутів трьох просторових об’єктів (зокрема, 

щодо кількості населення, ширини річки та класу залізниці), але й стосовно 

того, що населений пункт є, ймовірно, важливим транспортним вузлом. Цей 

приклад і є простою ілюстрацією до вже наведеної тези про те, що 

інформативні властивості карти як джерела знань є незрівнянно більшими, 

ніж такого ж за інформаційною місткістю друкованого тексту [150]. 

До обов’язкових елементів географічних навчальних карт належать: 

– власне картографічні зображення; 

– математична основа: масштаб (чисельний, вербальний або 

графічний), картографічна проекція та система координат ; 

– легенда карти як система впорядкованих умовних позначень [145, 

158, 172, 269]. 
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Географічні карти загалом систематизують зважаючи на особливості 

їхнього змісту, призначення та залежно від масштабу. З огляду на сказане і 

враховуючи на відповідні цим ознакам пропозиції Ю. Г. Баришевої [18] з 

певною їхньою модифікацією, доцільно дотримуватись таких трьох підходів 

до систематизації географічних навчальних карт. Формування 

картографічних умінь, як різновиду предметно-географічних 

компетентностей учнів, можливе за умови обов’язкового використання 

різноманітних видів географічних карт. Задля забезпечення такої можливості 

ми включили до методичних рекомендацій вчителям географії матеріали, що 

висвітлюють систематизацію географічних карт, які мають бути 

використанні у процесі формування ПГКУ (додаток Е). 

Загалом, як свідчать результати аналізу шкільної практики, найбільш 

значними з погляду дидактичних можливостей є комплексні тематичні карти, 

позаяк вони дають змогу детально аналізувати зв’язки географічних об’єктів 

вивчення та визначати закономірності у результатах поєднання природного й 

соціально-економічного середовища. 

З іншого боку, шкільні карти можна поділити на настінні та настільні. 

Настільні карти, зрозуміло, призначено переважно для індивідуального 

використання учнями. Вони мають невеликий формат і масштаб у 4–5 разів 

дрібніший, ніж відповідні настінні карти. Тому вчителеві слід ураховувати 

особливості таких карт під час їхнього паралельного зіставлення зі змістом 

відповідних настінних карт. 

Окремим специфічним різновидом настільних географічних 

навчальних карт є контурні карти, комплекти яких створено для кожного 

шкільного курсу географії. Контурні карти зазвичай мають обмежену 

картографічну інформативність, наприклад, на них може бути нанесено лінії 

меридіанів і паралелей, обриси материків, морів, океанів, річок і озер, 

горизонталі, пунсони певних міст, кордони держав тощо. 

У шкільній практиці контурні карти мають використовуються 

переважно з метою організації самостійної практичної діяльності учнів у 
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процесі набування предметно-географічних компетентностей. З огляду на 

таке контурні карти найдоцільніше застосовувати: 

– під час вивчення географічної номенклатури (зокрема через 

надписування об’єктів, що вивчаються); 

– для створення певних комбінованих графічно-знакових географічних 

моделей; 

– для виконання зазначених у навчальній програмі з географії 

практичних робіт відповідного спрямування тощо.  

Досить часто такі карти вчителі географії використовують також під 

час визначення рівня сформованості відповідних предметно-географічних 

компетентностей учнів. Загалом, як самостійно-тренувальні, так і контрольні 

завдання на контурних картах дають змогу формувати картографічні вміння 

учнів і застосовувати їх на різних рівнях складності. 

Застосування різномасштабних карт у процесі формування 

картографічних умінь учнів є обов’язковим і виконує такі функції: 

– забезпечення усвідомлення масштабу як складника математичної 

основи карти; 

– сприяння розумінню залежності між вибором масштабу й розміром 

території, яку зображено на карті; 

– розширення й поглиблення різноманітних картографічних умінь. 

Навчальні топографічні плани як і карти, є зменшеним зображенням 

поверхні Землі на площині. На відміну від карт, топографічні плани є вельми 

крупномасштабними (зазвичай крупніше за 1 : 10 000), використовують лише 

власні прямокутні координати й не базуються на певній картографічній 

проекції чи визначеній системі координат. Вони відзначаються також 

нескладною легендою та й загалом неускладненим компонуванням, позаяк 

застосовуються на першому етапі формування картографічних умінь 

школярів, забезпечуючи подальший перехід до вивчання вже карт, 

насамперед загальногеографічних. 
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Втім задля підвищення ефективності формування ПГКУ загалом і 

картографічних умінь зокрема доцільно використовувати усю 

різноманітність картографічних засобів [481]. Як ми зазначали раніше у своїх 

роботах, доцільно застосовувати у навчанні також картограми, картосхеми та 

картографічні перетинно-секційні моделі [74, 150, 445, 455]. 

Для створення картограм зазвичай використовують різну інтенсивність 

зафарбування, кольори чи види заливки або штрихування, за допомогою яких 

відображають кількісні та якісні характеристики певних замкнутих 

тематичних контурів на карті, наприклад, контурів одиниць адміністративно-

територіального поділу, фізико-географічного районування тощо. 

Картосхеми поєднують корисні з методичного погляду властивості 

карт і простих схем. Такі картографічні моделі дають змогу простежити 

географічні причинно-наслідкові зв’язки й водночас засвоїти розміщення 

певних географічних об’єктів вивчення. Слід мати на увазі, що картосхеми не 

дублюють карти. Вони, з одного боку, містять лише вибіркові географічні 

дані, передбачені, наприклад, конкретною тематикою уроку. З іншого боку, 

для складання картосхем спрощено, порівняно з власне картою, вимоги до 

змістового просторового відтворення їхніх умовних позначень як елемента 

простих схем. 

Загалом картосхеми інколи кваліфікуються і як «карти без зазначення 

масштабу», які можуть бути спрощеними за змістовим навантаженням 

порівняно зі «справжніми» картами. Така ситуація нерідко виникає під час 

розміщення картографічного навчального матеріалу в підручниках чи 

навчальних посібниках з огляду на його додаткове форматування й відсутність 

потреби користуватися точно визначеним масштабом. 

Досить часто, у процесі навчання географії, різні підвиди діаграм 

поєднують з картами або картосхемами. Так створюються картодіаграми – 

карти або картосхеми (як «карти без зазначення масштабу») з розміщеними в 

поєднанні з їхніми певними територіальними одиницями різними видами 
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діаграм які відображають, зазвичай, їхні кількісні географічні 

характеристики. 

За картографічні ескізи править поєднання готових (заготовлених) карт 

чи картосхем (як спрощених «карт без масштабу») з «наживо» виконуваними 

вчителем на їхньому тлі елементами схематичних малюнків.  

Особливістю картографічних ескізів як моделей є ретельна 

генералізація навчального матеріалу, тобто подавання й усвідомлення 

істотних властивостей географічних об’єктів, процесів і явищ, що 

вивчаються, з одночасним нехтуванням неістотними. Основною ж рисою 

застосування цих ескізів є динамічне власноручне створення комбінованого 

картографічно-схематичного образу. При цьому те, що створюється 

(моделюється) на очах у учнів, завжди викликає їхню зацікавленість і 

спонукає до навчального моделювання. Декілька змістових штрихів, 

накреслених учителем під час формування картографічного ескізу, із 

відповідним пояснювальним супроводом у будь-якому разі будуть більш 

дидактично ефективними, ніж демонстрування «готових» різновидів 

картографічних засобів навчання. Завдяки високому інтересові учнів до того, 

що створюється на їхніх очах, забезпечується розуміння й запам’ятовування 

навчального матеріалу. Варто пам’ятати, що важливим для вчителя є 

правильне знаходження «ядра» (тла, тобто вихідної карти чи картосхеми), 

навколо якого формується картографічний ескіз загалом [146]. 

До картографічних перетинно-секційних моделей належать насамперед 

гіпсометричні поперечні профілі, картографічні вертикальні розрізи (профілі) 

та блок-діаграми (які найчастіше будуються на основі топографічних планів і 

карт). Дуже важливим є методично правильний вибір учителем режимів 

застосування й форм створення чи відображення картографічних моделей, 

особливо саме геоінформаційних моделей.  

Перш ніж характеризувати геоінформаційні засоби навчання варто 

нагадати, що інформаційні технології наразі підносять на новий рівень 

традиційну роботу географів під час створення картографічних матеріалів та 
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у процесі їх використання з метою організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Потужним інструментарієм у цій роботі є геоінформаційні 

системи (ГІС), які забезпечують високу наочність відображення 

різнопланової інформації у вигляді інтерактивних електронних карт.  

«ГІС» – це система, яка є комплексом п’яти взаємопов’язаних 

компонентів: комп’ютерних засобів, програмних засобів, географічних 

даних, методів та користувачів, виконує функції введення, інтеграції, 

зберігання, обробки, аналізу, моделювання та візуалізації просторової 

інформації [6]. 

Сутність ГІС полягає також у тому, що вони дають змогу створювати 

бази даних, вводити інформацію в комп’ютерні системи, зберігати, 

обробляти, аналізувати, перетворювати й видавати їх за запитом у 

картографічній формі, у вигляді таблиць, графіків, текстів тощо.  

Одним із кінцевих продуктів застосування ГІС є електронна карта. 

Електронна карта – це зображення, сформоване на екрані дисплея на основі 

растрових і векторних цифрових карт, баз даних, умовних знаків, легенд та 

інших елементів картографічного оформлення, виконана у визначеному 

стандарті та масштабі. Електронні карти, створені на основі ГІС, 

уможливлюють моделювання подій та явищ у просторовому аспекті 

(реальних та нереальних). Застосовуючи ГІС, можна досліджувати об’єкти чи 

процеси, які важко або не можливо дослідити традиційним шляхом (зовнішні 

чи внутрішні параметри деяких процесів; закономірності, які не моживо 

спостерігати в природніх умовах, тощо) [6, 452]. 

За допомогою ГІС географічні електронні карти можуть бути легко 

доповнені тривимірними зображеннями, графіками, таблицями, діаграмами, 

світлинами тощо. Отже, геоінформаційні засоби навчання є комплексом 

різноманітних растрових і/або векторних багатошарових моделей, що 

створюються за допомогою комп’ютеризованих просторово-аналітичних 

програмно-спеціалізованих засобів навчання (передусім ГІС-

інструментарію). Ці моделі оперують географічно координованими даними 



207 

(просторовими даними) – даними щодо просторових об’єктів, які містять 

інформацію про місцезнаходження (координати) та властивості цих об’єктів, 

поданих через просторові й непросторові кількісні та якісні атрибути. При 

цьому просторові об’єкти, що репрезентуються за допомогою 

комп’ютеризованого графічно-знакового моделювання, відтворюють 

географічні об’єкти вивчення. Просторові об’єкти можна поділити на п’ять 

основних типів: точкові об’єкти (точки), лінійні об’єкти (лінії), площинні 

об’єкти (області, полігони) та об’ємні об’єкти (поверхні), а також просторові 

об’єкти високого рівня (такі, як мережі, зокрема екологічна, тощо) [146, 

456, 457]. 

Застосування ГІС-інструментарію дає змогу учням самостійно 

досліджувати певний процес чи явище, обираючи свій темп роботи, оскільки 

діалог учня з машиною відбувається індивідуально. Крім того, учитель, 

керуючись конкретними умовами, інтересами учнів, особливостями регіону, 

може самостійно вибирати зміст завдань.  

Використання ГІС у навчально-пізнавальній діяльності учнів 

уможливлює переосмислення методики роботи з картографічними засобами. 

Вивчати пояснювальний апарат карти можна не лише за компонованою 

картою, а й «зазираючи» в її саму цифрову основу – атрибутивну таблицю. 

Користуючись електронною картою вимірювати відстані й площі, будувати 

графіки і діаграм можна за значно коротший термін. Результатом такої 

роботи може бути комплексна характеристика певної території, об’єкта чи 

явища.  

Як уже зазначалося, одним із різновидів міжпредметно-інтегральних 

компетентностей є картографічна. До діяльнісного компонента 

картографічної компетентності учнів варто віднести такі їхні картографічні 

вміння: візуального аналізу і опису карт, графічно-образного аналізу карт, 

картометрично-морфометричного аналізу карт і вміння математично-

статистичного аналізу карт. Такі вміння відповідають загальновідомим 
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прийомам вивчання картографічного матеріалу, які так чи так можуть бути 

використані на уроках географії [453, 470]. 

Візуальний аналіз і опис карт полягає в тому, щоб виявити на карті 

географічні об’єкти вивчення, особливості їхнього розміщення та зв’язки між 

ними. Ці прийоми формують переважно якісні уявлення про особливості 

об’єктів, відображених на картах. Однак за умови візуального аналізу можуть 

бути «прочитані» й певні кількісні характеристики цих об’єктів. 

Графічно-образний аналіз карт застосовують для дослідницького 

унаочнювання на основі карт спеціалізованого двовимірного чи 

тривимірного подавання географічних об’єктів вивчення за допомогою 

додаткового використання картографічних перетинно-секційних моделей 

(поперечних профілів, вертикальних розрізів і блок-діаграми) або певного 

виду геоінформаційних моделей за умов відповідно обраних режимів 

застосування й форм відображення цих моделей. 

Картометрично-морфометричний аналіз карт використовується для 

вимірювань різноманітних атрибутів, серед них і морфометричних, 

географічних об’єктів вивчення за картами (координат, висот, глибин, 

довжин, площ, кутів, похилів тощо). Зрозуміло, що зазначені атрибути 

можуть бути як абсолютними (абсолютні висоти, площі тощо), так і 

відносними кількісними характеристиками (коефіцієнт звивистості річок 

тощо) або поданими в абсолютному чи відносному вираженні. При цьому 

сучасні комп’ютеризовані просторово-аналітичні програмно-спеціалізовані 

засоби навчання (передусім ГІС-інструментарій) і відповідні йому графічно-

знакові моделі вможливлюють здійснення широкого спектра картометрично-

морфометричних вимірювань. 

Математично-статистичний аналіз карт дає змогу аналізувати зв’язки 

між різними географічними об’єктами вивчення й виявляти основні чинники 

їхнього розвитку, плину, розміщення тощо. У шкільній географії цей прийом 

використовується зазвичай лише на візуальному рівні. Наприклад, 

установлюється наявність зв’язку між тектонічною будовою й рельєфом, але 
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наскільки тісний цей зв’язок, кількісно не з’ясовується. У старших же класах, 

знову ж таки за допомогою відповідних засобів навчання, адекватних їм 

навчальних моделей (зокрема, накладання цифрових шарів) та активної ролі 

вчителя, при математично-статистичному аналізі карт може бути додано й 

поступальний кількісний аспект [150]. 

При формуванні змістового компоненту картографічної компетентності 

учнів важливе місце посідає географічна номенклатура (від лат. nomenclatura 

– перелік, список). Географічна номенклатура – це перелік географічних назв 

як один із видів емпіричних знань учнів, що конкретизує їхні просторові 

уявлення й полегшує формування теоретичних знань. При цьому назв 

географічних об’єктів для запам’ятовування має бути достатньо, щоб 

теоретичні знання школярів мали фактичне підґрунтя.  

Утім не слід зводити шкільну географію до механічного заучування 

географічної номенклатури. Предметно-компетентнісне навчання географії 

передбачає, що кожен з обов’язкових до засвоєння об’єктів географічної 

номенклатури має конкретизувати яку-небудь географічну закономірність 

або вирізнятися яскравими специфічними рисами. 

Традиційним засобом контролю знання географічної номенклатури є 

настінні карти. Крім того, для перевірки рівня сформованості картографічної 

компетентності учнів використовують також контурні карти. Назвемо 

найпоширеніші види роботи з такими картами, а саме: 

– позначення необхідних об’єктів номенклатури; 

– ідентифікація об’єктів, зображених на контурній карті; 

– визначання помилок, допущених на контурній карті. 

У процесі формування елементів картографічної компетентності 

виокремлюють три етапи (на основі [158, 172]: 

І етап. У 6-му класі учні вчаться: 

– розрізняти загальногеографічні й тематичні карти; 

– користуватися математичним апаратом і легендою карти; 
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– формувати й закріплювати здобуті знання з номенклатури 

географічних об’єктів; 

– знаходити номенклатурні об’єкти на різних за масштабом картах. 

ІІ етап. У 7-му – 8-му класах в учнів формуються вміння: 

– класифікувати карти за масштабом, охопленням території й змістом; 

– зіставляти й аналізувати карти з різним змістом і масштабом; 

– давати комплексні фізико-географічні характеристики окремих 

географічних об’єктів вивчення за даними карт; 

– розробляти найпростіші картографічні та комбіновані моделі 

(картограми й картосхеми) на основі контурних карт. 

ІІІ етап. У 9-му класі необхідно поглиблювати раніше сформовані 

вміння та формувати й розвивати здатність учнів: 

– аналізувати та зіставляти карти; 

– розробляти та використовувати загальні й спеціальні 

геоінформаційні навчальні моделі; 

– створювати комплексні економіко-географічні описи окремих 

об’єктів вивчення за картографічними матеріалами (зокрема і об’єктів, які 

попередньо не вивчалися); 

– складати на основі карт комплексні порівняльні характеристики 

географічних об’єктів вивчення;  

– установлювати за допомогою картографічних прийомів 

взаємозалежності компонентів довкілля, економіки й суспільства;  

– визначати просторові залежності розміщення економічних об’єктів 

країн від їхніх природних умов і ресурсів; 

– виконувати різноманітні картографічно-геоінформаційні завдання 

конструктивного спрямування, поєднані, наприклад, з перспективами 

освоєння природних ресурсів, охороною довкілля, транспортним і 

промисловим будівництвом тощо.  
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3.3.3. Компетентнісно-спрямований підручник з географії 

У системі засобів навчання географії підручник як багатооб’єктний 

умовно інтерактивний інтегрований інформаційний засіб (див. табл. 3.7) 

поєднано з усіма іншими засобами навчання безпосередньо чи 

опосередковано. 

Підручник – один з найважливіших елементів навчально-методичного 

комплексу, що забезпечує навчання курсів географії у школі. Саме через 

нього реалізуються мета й завдання навчальної програми та відображається її 

зміст. Водночас сучасний підручник з географії – це своєрідний дидактичний 

комплекс, який може виступати самодостатньою системою або 

універсальним засобом навчання [12, 43, 48, 52, 206, 214, 237, 300, 320-325, 

345, 468, 503, 506]. 

Підручник з географії повною мірою відображає знання, які повинні 

засвоїти учні, віддзеркалює їхню глибину й обсяг, а також зміст умінь і 

навичок. У підручнику містяться матеріали для виконання самостійної 

роботи й організації практичних робіт, завдання для проведення 

спостережень і розв’язання задач, тобто в кожному підручнику певним 

чином відображено елементи дидактики географії. 

У шкільній географічній освіті тривалий час переважав предметно-

центричний підхід, згідно з яким зміст підручника конструювався як 

навчальна проекція нормативного наукового знання. Проте на сучасному 

етапі підручникотворення здійснюється на новій концептуальній основі, що 

ґрунтується передовсім на реалізації індивідуального, діяльнісного та 

компетентнісного підходів до навчання. Оскільки компетентнісна 

географічна освіта зорієнтована на отримання учнями сукупності 

географічних знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності з географії, 

географічного бачення світу (специфічного географічного мислення та 

установок учнів), проектування підручників з географії нового покоління має 

орієнтуватися на формування предметної географічної компетентності учнів 

[74, 82].  
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Сучасний підручник має бути не лише джерелом інформації, а й 

чинником всебічного розвитку учнів. Із цієї позиції за формою та 

конструкцією він має ґрунтуватися на основних закономірностях 

інтелектуального розвитку особистості у процесі навчання географії.  

Отже, підручник з географії – це поліфункціональний засіб навчання, 

який не лише розкриває зміст певного шкільного курсу географії, а є і 

специфічною моделлю процесу засвоєння цього змісту. Кожний елемент 

підручника підпорядковано засвоєнню школярами навчального матеріалу, 

що міститься в ньому. Саме тому значний обсяг відповідної інформації 

вимагає від учителя максимального використовування всіх засобів, які є у 

підручнику і які дають змогу оптимально організовувати процес навчання.  

Підручник є формою конкретизації цілісності змісту й процесу 

навчання, оскільки в ньому немає жодного фрагмента, де зміст було б 

ізольовано від умов і способу його засвоєння. Усе це робить підручник 

універсальним інтегрованим засобом навчання, необхідним як учням, так і 

вчителю. 

Отже, сучасні підручники з географії повинні допомагати учням 

осмислювати закономірностей довкілля й формувати його географічне 

бачення. Одним з напрямів розв’язання проблем теорії й практики навчання 

географії є вдосконалення підручників шляхом визначання оптимального 

обсягу текстового матеріалу, кількості та якості ілюстрацій і спрямованості 

запитань і завдань для учнів.  

Відповідно до зазначеного вище, основною ознакою сучасного 

підручника з географії є його орієнтація на формування ключових, 

міжпредметно-інтегральних і предметних географічних компетентностей 

учнів, розвитку їхньої пізнавальної ініціативи, критичності, здатності до 

самоконтролю. Тобто підручник з географії має бути компетентнісно-

спрямованим. 

Наразі вчитель має змогу вибирати той чи той підручник з географії 

для використання в навчальному процесі. Тож йому треба розуміти, які 
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педагогічні функції має виконувати підручник і які психодидактичні вимоги 

висуваються до нього. 

Функції компетентнісно-спрямованим підручника (КСП) з географії є 

такими. 

1. Компетентнісно формувальна функція підручника географії. Усі 

структурні компоненти та елементи підручника мають бути спрямовані на 

формування ключових, міжпредметно-інтегральних та предметно-

географічних компетентностей учнів. У пояснювальному тексті, апараті 

організації засвоєння знань та орієнтування потрібно конкретизувати зміст 

окремих предметних компетентностей та спрямовувати навчально-

пізнавальну діяльність учнів на їх формування. 

2. Інформаційна функція. Підручник – це засіб фіксації наукової 

географічної інформації, яку має бути засвоєно школярами з освітньою 

метою. У процесі реалізації цієї функції відбір і систематизація навчального 

матеріалу здійснюється за двома основним критеріями: змістово-логічним 

(особливості змісту й форми подання наукового знання) та 

психодидактичним (закономірності засвоєння знань відповідно до вікових і 

індивідуально-психологічних особливостей учнів). 

3. Спрямовувальна функція. Підручник має бути засобом організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів і, відповідно, містити матеріали, що 

формують не тільки системи географічних знань і вмінь, але й розвивають 

прийоми самостійної діяльності школярів (система завдань, інструкцій до 

практичних робіт, тестів, графічно-знакових моделей тощо). 

4. Розвивальна функція. Підручник як навчальна книга має сприяти 

розвиткові учнів, а саме їхньої мотиваційної сфери, інтелектуальних умінь і 

особистісних якостей. Із цією метою використовуються як тексти, так і 

запитання й завдання, спрямовані на формування вмінь школярів 

аналізувати, порівнювати, оцінювати, узагальнювати та встановлювати 

географічні причинно-наслідкові зв’язки тощо. 
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5. Комунікативна функція. Підручник є засобом передавання 

географічної інформації, адже викладання навчального матеріалу має 

враховувати особливості його сприйняття й відтворення у свідомості 

школярами відповідного віку в режимі діалогу. Задля цього текст підручника 

має містити інтерактивні елементи спілкування з учнями: безпосереднє 

звертання до читача, складники дискусії, проблемність викладу матеріалу 

тощо. 

6. Виховна функція. Підручник реалізовуватиме виховну функцію, 

якщо він зацікавлюватиме учнів і викликатиме позитивні емоції. Науковий 

географічний матеріал слід викладати доступною для школярів мовою, 

використовуючи яскраві порівняння й приклади. Тільки за умови гуманізації 

змісту підручника формуватиметься система позитивного ціннісного 

ставлення учнів до довкілля, яка забезпечить активну й продуктивну 

життєдіяльність школярів у майбутньому. 

7. Функція диференційованого навчання. За допомогою різноманітних 

засобів підручник має здійснювати диференційований підхід до учнів 

залежно від їхнього рівня початкової підготовки, виду здібностей і характеру 

мотивації. Реалізується ця функція за допомогою структурування тексту 

(виокремлення обов’язкового для засвоєння, основного й додаткового 

навчального матеріалу), завдань різних рівнів складності, різних форм 

контролю тощо. 

8. Функція індивідуалізації навчання. Індивідуалізацію зумовлено 

врахуванням різних типів мислення, способів навчально-пізнавальної 

діяльності та схильностей і уподобань школярів. Підручник має 

забезпечувати можливість самостійного навчання учнів. З огляду на це, у 

підручнику повинні бути: тренувальні й контрольні вправи, коригувальні й 

контрольні запитання та завдання, тести, еталони відповідей і виконання 

завдань, плани фізико- й економіко-географічних характеристик об’єктів чи 

територій, алгоритми виконання практичних робіт, теми рефератів і 

проектних завдань та перелік рекомендованої літератури [74, 172]. 
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Рис. 3.4. Текстовий компонент компетентнісно-спрямованого підручника 

з географії та його елементи 

 

Оскільки компетентнісно формувальна функція КСП з географії наразі 

посідає чільне місце серед інших його функцій, структура підручника 

географії має відповідати його компетентнісний спрямованості. Це означає 

що кожен елемент компетентнісно-спрямованого підручника відіграє певну 

роль у формуванні ПГКУ. 

Отже, у КСП з географії варто виокремити текстовий і позатекстовий 

структурні компоненти (рис. 3.4). 

Важливою психодидактичною вимогою до такого підручника є те, що 

він має забезпечувати оптимальне співвідношення текстового й 

позатекстового компонентів.  

Текстовий компонент КСП містить такі елементи: основний, 

додатковий та пояснювальний тексти (табл. 3.8). Основний текст КСП являє 

собою науково опрацьований і систематизований автором (авторами) 

географічний навчальний матеріал, що відповідає програмі та є джерелом 

географічної інформації, обов’язкової для вивчення й засвоєння. Такий текст 

зазвичай виконує функцію організації знань школярів і має переважно 

інформативно-описове й роз’яснювальне спрямування.  
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Таблиця 3.8 

Елементи текстового компонента компетентнісно-спрямованого 

підручника з географії 

ТЕКСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДРУЧНИКА 
Основний текст Додатковий текст Пояснювальний текст 

Викладання й пояснення 
основ науки: уявлень, 
суджень, понять, законів, 
теорій тощо. 

Науково-популярний, 
художній, 
документальний і 
хрестоматійний матеріал. 

Формулювання, 
визначення та пояснення 
понять і термінів, 
різноманітні роз’яснення, 
висновки тощо. 

 

Зазвичай за формою він носить монологовий характер (розповідь чи 

пояснення автора). Якщо ж основний текст викладений у діалоговій формі 

(звертання до учнів у формі запитань, заохочень до аналізу альтернативних 

поглядів тощо) або є комбінованим, монолого-діалоговим, він набуває 

компетентнісного спрямування, тобто заохочує учнів до застосування 

географічних знань (табл. 3.8). 

 
Рис. 3.5. Елементи позатекстового компонента компетентнісно-спрямованого 

підручника з географії  

 

Позатекстовий компонент КСП містить такі елементи: навчальні 

запитання й завдання, апарат організації засвоєння, апарат орієнтування та 

ілюстративний матеріал (див. рис. 3.5). 

Особливу роль у формуванні предметно-географічних компетентностей 

учнів відіграють навчальні запитання й завдання (табл. 3.9).  
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Таблиця 3.9 

Зміст елементів позатекстового компонента підручника з географії 

ПОЗАТЕКСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДРУЧНИКА 
Навчальні 

запитання й 
завдання 

Апарат 
організації 
засвоєння 

Апарат 
орієнтування 

Ілюстративний 
матеріал 

Із закріплення 
знань, формування 
навчальних умінь,  
практичні, 
проблемні,  
творчі,  
контрольні. 

Заголовки,  
плани,  
вказівки, 
інструкції,  
зразки,  
алгоритми 
виконання тощо. 

Вступ,  
передмова,  
зміст,  
рубрикації, особливі  
позначення у тексті 
тощо. 

Образні,  
понятійні, 
комбіновані 
зображення. 

 

З огляду на рівень організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і 

функціональну спрямованість, можна виокремити завдання й запитання, що 

мають на меті формування такої предметної компетентності учнів, як 

географічні знання на рівні їх відтворення і/або застосування на 

проблемному чи творчому рівнях. До рівня відтворення належать запитання 

й завдання репродуктивного рівня на кшталт: «Назвіть...», «Перелічіть...», 

«Що це... ?», «Який... ?», «Коли... ?», «Де... ?», «Як... ?» тощо. 

Проблемні запитання й завдання, що містять інтелектуальне протиріччя 

з порушенням уже сформованих у школярів географічних причинно-

наслідкових зв’язків, активізують їхню самостійну пізнавальну діяльність та 

ініціюють пошукову діяльність. Ці запитання й завдання мають дискусійний 

характер, а отже, сприяють зацікавленості школярів географічним об’єктом 

вивчення. 

Творчі ж завдання й запитання, що спрямовані на формулювання 

оцінок і висновків та синтезу нового знання учнями, не мають однозначних, 

визначених наперед відповідей і рішень. Це запитання й завдання, які 

передбачають організацію творчого пошуку школярів так, щоб вони вміли 

застосувати знання в нестандартних ситуаціях і самостійно формулювати 

висновки та давати оцінки, здобуваючи водночас нові знання.  
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Не менш важливу роль відіграють запитання й завдання КСП, 

спрямовані на формування географічних вмінь і навичок, що є наступною 

предметною компетентністю учнів. Якщо запитання й завдання мають на 

меті з’ясування суті географічних понять і причинно-наслідкових зв’язків, 

вивчення структури географічних об’єктів, процесів і явищ та їхнє 

зіставлення, порівняння й систематизацію, то їх виконання забезпечує 

формування інтелектуальних умінь учнів (аналізу, синтезу, зіставлення, 

порівняння, узагальнення). 

Практичні завдання, що потребують застосування знань у процесі 

виконання навчальних дій, сприяють формуванню прикладних географічних 

умінь і навичок учнів. До таких завдань належать, зокрема, такі: «Дайте 

комплексну характеристику географічного об’єкта чи явища…», «Дайте 

порівняльну характеристику двох географічних об’єктів…», «Проведіть 

спостереження...» тощо. Практичні завдання на взірець: «Нанесіть на 

контурну карту такі географічні об’єкти...», «Побудуйте графік або 

діаграму...», «Складіть таблицю...», «Намалюйте графічну схему...» тощо 

спрямовані на формування картографічних умінь та вмінь географічного 

моделювання. Варто зазначити, що під час виконання практичних завдань 

учні можуть не лише формувати нові вміння й навички, а й самостійно 

робити висновки, що сприяє набуванню досвіду творчої діяльності й 

географічному баченню світу.  

Контрольні запитання й завдання різного рівня складності 

(репродуктивного, продуктивного, проблемного, творчого) безпосередньо 

мають визначати й оцінювати рівень сформованості окремих предметних 

географічних компетентностей учнів. До такої категорії насамперед належать 

тестові запитання й завдання, які учні зможуть використовувати задля 

самоперевірки та самооцінювання власних навчальних досягнень. 

Апарат організації засвоєння, як ще один структурний елемент КСП 

(див. табл. 3.10), містить заголовки, плани параграфів, пам’ятки, інструкції, 

вказівки до організації самостійної роботи та самоосвіти, плани 
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характеристик, плани-схеми, алгоритми виконання завдань, зразки 

розв’язання задач, надписи й підписи до ілюстрацій. У КСП з географії він 

покликаний стимулювати мисленнєву діяльність учнів та сприяти 

формуванню прийомів їхньої самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  

Апарат орієнтування КСП, що має забезпечувати організацію уваги 

учнів у процесі користування географічним навчальним матеріалом, зазвичай 

складається зі вступу, передмови, змісту, рубрикацій, шрифтових й 

кольорових виділень у тексті, сигналів-символів, предметних покажчиків, 

списку рекомендованої та використаної літератури (першоджерел), посилань, 

колонтитулів, словника основних термінів тощо. 

Особливу увагу варто приділити ілюстративному матеріалу КСП, 

позаяк він є наочною опорою організації навчально-пізнавальної діяльності 

школярів, що спрямована на формування їхніх предметних компетентностей. 

Такий матеріал, зі свого боку, містить власні структурні елементи нижчих 

рівнів, а саме: образні зображення (малюнки, зарисовки, пейзажні ілюстрації, 

портрети, світлини тощо), які формують географічні уявлення учнів. На 

формування теоретичних знань спрямовані понятійні зображення: 

картографічні (карти, топографічні плани тощо), аналітично-ілюстративні 

(графіко-діаграмні, табличні тощо), структурно-логічні (структурно-

інформаційні схематичні, структурно-логічні графічно-зображувальні) і 

власне комбіновані графічно-знакові (картосхеми, картодіаграми й ін.). 

При цьому КСП з географії має відповідати важливому методичному 

положенню: джерелом знань є не тільки текстовий, але й ілюстративний 

матеріал. По-перше, значна частина різноманітних ілюстрацій пояснює 

багато змістових питань, що стисло сформульовано у тексті. По-друге, 

ілюстрації можуть бути самостійними джерелами знань і репрезентувати 

інформацію, яка, власне, у тексті відсутня.  

Слід також зазначити, що КСП доречно використовувати у комплексі з 

іншими друкованими багатооб’єктними умовно інтерактивними засобами 

навчання географії: хрестоматіями, довідниками, словниками, збірниками 
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задач і вправ, зошитами на друкованій основі, зошитами для практичних 

робіт (практикумами) й навчальними посібниками. Такі засоби дають змогу 

учителеві організовувати індивідуальну й фронтальну самостійну роботу 

школярів, позаяк вони доповнюють підручник і є додатковим джерелом 

урізноманітнення навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Уміння вчителя раціонально організовувати роботу учнів з КСП є 

показником його професійної підготовки. Зі свого боку, і результат навчання 

учнів залежить від їхнього вміння активно працювати з КСП. На перших 

уроках кожного шкільного курсу географії вчителеві слід ознайомити учнів зі 

змістом і побудовою КСП та пояснити призначення його окремих 

компонентів і елементів, закцентувавши увагу на наявності різних текстових 

елементів (основного, додаткового й пояснювального) тощо. 

Варто нагадати, що складником діяльнісного компонента ПГКУ є 

навчальні вміння, до яких, власне, і належать уміння учнів активно оперувати 

різними структурними частинами підручника з географії. Формування таких 

умінь має здійснюватися поетапно. На першому етапі (6-й клас) учнів 

необхідно навчити, передусім, користуватися апаратом орієнтування КСП 

(див. табл. 3.9.). Основне ж завдання цього етапу – сформувати в учнів 

вміння роботи з текстом (вибіркове читання, переказ, поділ на частини, 

виділення головного, складання плану, відповіді на запитання тощо). 

Так, вибіркове читання привчає учнів швидко знаходити в 

географічному тексті потрібну інформацію – різноманітний фактичний 

матеріал, визначення понять, пояснення явищ тощо. Цей прийом торує шлях 

від простого відтворення тексту до його логічного аналізу. 

Важливим є й інтегроване вміння пояснювального (коментованого) 

читання тексту КСП. Учитель має показати школярам, як треба комплексно 

працювати з географічним текстом, а саме: уважно читати його, звертати 

увагу на нові терміни, з’ясовувати їхнє значення за допомогою словника, 

знаходити пояснення понять і відшукувати на карті географічні об’єкти 

вивчання, що згадуються у тексті. Крім того, при цьому учнів треба навчити: 
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розпізнавати змістові частини тексту, основне й другорядне в ньому; 

переказувати текст і робити висновки; складати спочатку прості, а згодом і 

складні плани; відповідати на запитання й самостійно формулювати їх.  

Вміння працювати з ілюстративним матеріалом КСП (див. табл. 3.9), 

якими мають оволодіти учні на першому етапі (6-й клас), поєднано 

переважно з уміннями описувати й порівнювати зображені в підручнику 

географічні об’єкти, процеси та явища. Крім того, на цьому етапі 

формуються вміння графічно-знакового моделювання – у процесі навчання 

школярів роботі з модельними ілюстраціями важливо спрямувати їх на аналіз 

і виявлення географічних причинно-наслідкових зв’язків таких ілюстрацій. 

На другому етапі (7-мі – 8-мі класи) особлива увага приділяється саме 

інтегрованим вмінням роботи з КСП, зокрема зіставленню текстів з 

відповідними картографічними матеріалами, графічно-знаковими моделями й 

іншими позатекстовими матеріалами підручника. Слід також далі розвивати 

в учнів здатність у процесі роботи з текстом з’ясовувати сутність понять, 

робити висновки, визначати причинно-наслідкові зв’язки й пояснювати їх 

тощо. Особливе значення на цьому етапі має організація самостійної 

діяльності школярів за допомогою навчальних запитань і завдань підручника, 

застосовування яких має носити системний характер. Необхідно привчити 

учнів відповідати на запитання, що розміщено на початку параграфа й у 

самому. Запитання ж після параграфів може бути використано як для 

виявлення зворотного зв’язку між вчителем і учнями, так і для контролю й 

самоконтролю рівня сформованості їхньої предметної географічної 

компетентності. Таким чином, на другому етапі школярі проходять шлях від 

логічного аналізу текстового й позатекстового матеріалу КСП з географії до 

пошуку пояснень причин виникнення й наслідків прояву географічних 

процесів і явищ, спільних і відмінних рис окремих географічних об’єктів 

тощо. 

На третьому етапі (9-й клас) учні повинні на основі тексту КСП 

навчитися складати тези й конспекти. Уміння працювати з різними 
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структурними компонентами й елементами підручника, що формуються на 

цьому етапі, мають базуватися на креативності: створення школярами 

графічно-знакових моделей на основі аналізу тексту; складання ними описів і 

характеристик географічних об’єктів вивчання внаслідок зіставлення 

ілюстрацій різних видів і текстів тощо. При цьому дев’ятикласникам можна 

запропонувати такий алгоритм самостійної роботи: відібрати відповідні 

частини тексту з кількох параграфів, проаналізувати їх, сконструювати 

доцільні графічно-знакові моделі, скласти порівняльні характеристики й 

зробити загальні висновки тощо. 

Загалом на третьому етапі формування вмінь працювати з КСП має 

переважати діяльнісний підхід до навчання, заснований на застосуванні 

знань як в окремих навчальних діях, так і в навчально-пізнавальній 

діяльності учнів загалом. 

Інформатизація й новітня передова технологізація навчального процесу 

в загальноосвітніх навчальних закладах як об’єктивна риса рівня розвитку 

сучасного суспільства вимагає переходу до застосування нової генерації 

навчальних засобів. До них належать електронні навчальні матеріали, 

передусім підручники, які інколи називають педагогічними програмними 

засобами різного ґатунку, складності й структурно-функціональних 

характеристик. Серед електронних навчальних матеріалів особливе місце 

посідають електронні КСП як мультимедійні інтегровані інформаційні засоби 

навчання. Вони є найвищим щаблем в ієрархії засобів навчання, який 

ефективно поєднує змістові навчальні надбання з дидактичними 

можливостями сучасних інформаційних і мультимедійних технологій щодо 

втілення цих надбань [6, 214, 233, 553, 453]. 

На відміну від звичних підручників на паперових носіях електронний 

КСП відрізняється низкою функціональних переваг, а саме: 

1) компактністю, довготривалим збереженням і «не зношуваністю» 

навчальної інформації та більш ефективним доступом до останньої; 
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2) поліфункціональністю використання, наявністю різних рівнів 

складності матеріалу й можливістю поліваріантного інтерактивного 

контролю знань, що здобуваються; 

3) можливістю доповнення й коригування змісту та модифікації 

програмного забезпечення, зосібна і безпосередньо при використанні з 

огляду на належність до відкритих систем; 

4) високою наочністю й інформативністю завдяки застосуванню 

мультимедійних технологій, зокрема анімаційного й аудіосупроводу, 

відеосюжетів, системи гіпертекстових посилань тощо; 

5) можливістю використання як для навчання, так і для викладання та / 

або підготовки й проведення практичних і інших занять, тобто як навчально-

унаочнювального чи навчально-методичного засобу, словника, довідника 

тощо, у тому числі за умови дистанційного навчання; 

6) високою активністю засвоєння знань завдяки наявності «миттєвого» 

зворотного зв’язку з їхнім джерелом, засобів мобільного контекстного 

пошуку потрібних відомостей, інтегрованого й індивідуально-зорієнтованого 

за регламентом відтворення об’єктів вивчання, у цьому разі географічних. 

Проте використанню електронних підручників притаманні й певні 

обмеження, зумовлені насамперед необхідністю наявності зручних 

портативних сучасних персональних комп’ютерів для користування 

підручниками у класі і відносно високою вартістю й складністю створення 

підручників за наявних умов і чинних вимог. 

 

3.4. Форми організації процесу компетентнісного навчання 

географії 

 

3.4.1. Систематизація форм організації процесу компетентнісного 

навчання географії 

Ефективність формування ПГКУ значною мірою залежить від форм 

організації процесу предметно-компетентнісного навчання географії, які є 
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зовнішнім виявом узгодженої діяльності вчителя й учнів, яка здійснюється у 

встановленому порядку та певному режимі [74, 131]. 

Форми організації процесу компетентнісного навчання географії в 

закладах загальної середньої освіти доцільно поділяти на дві великі 

взаємопоєднані групи:  

1. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з 

географії, що диференціюються залежно від режимів організації навчання – 

традиційного, інтерактивного і самостійного. 

2. Форми організації проведення компетентнісного навчання географії, 

до яких належать урочна, позаурочна й позакласна (рис. 3.6).  

Основною формою компетентнісного навчання географії, як і інших 

предметів у загальноосвітній школі, є урочна. 

 
Рис. 3.6. Форми організації процесу компетентнісного навчання географії 
 

Урок географії проводиться: 

– із постійним складом учнів переважно однієї вікової групи; 

– у межах точно встановленого часу; 
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– за сталим розкладом; 

– за безпосереднього керівництва вчителя;  

– з чітко визначеним змістом навчання.  

Як видно з рисунка 3.7, до основних форм організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів з географії належать: 

1) у традиційному режимі організації: фронтальна, індивідуальна, 

парна, групова й кооперовано-групова; 

2) у режимі самостійної роботи: ініціальна, самоорганізаційна й 

завершально-контрольна; 

3) за інтерактивного режиму організації: парно-трійкова інтерактивна, 

кооперовано-мікрогрупова інтерактивна й дискусійно-інтерактивна [74, 150, 

172, 317, 319, 455, 457]. 

Нагадаємо, що у процесі застосування всіх форм організації навчально-

пізнавальної діяльності вчитель повинен дотримуватись принципу 

диференційованого підходу до навчання. 

Доцільно детально розглянути форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів (див. рис. 3.7), які застосовуються у 

традиційному режимі такої організації вчителями географії не лише під час 

проведення уроків, а й у позаурочному й позакласному навчанні. 

Зазначимо, що ці форми регламентують особливості взаємодії вчителя 

й учнів, ступінь цієї активності у навчально-пізнавальній діяльності та спосіб 

керівництва цією діяльністю з боку вчителя. Так, фронтальна форма 

організації навчально-пізнавальної діяльності з географії вирізняється тим, 

що учні виконують єдине для всіх завдання з єдиним для всіх темпом роботи. 

Учитель працює одразу з усім класом і керує діяльністю всіх школярів, однак 

останні майже не взаємодіють між собою.  
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Рис. 3.7 Систематизація форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів з географії 

 

Фронтальна форма організації дуже поширена у шкільній практиці 

навчання географії, а проте, застосовуючи її учителі через невелику кількість 

часу недостатньо або зовсім не враховують індивідуальні особливості учнів й 

орієнтуються переважно на більш активних і підготовлених школярів. За 

таких умов, коли однаковий для всіх учнів темп навчально-пізнавальної 

діяльності може бути непосильним для слабких учнів, учитель повинен 

максимально враховувати їхні особливості щодо сприйняття й 

запам’ятовування, змінювати навантаження та урізноманітнювати запитання 

й завдання за рівнем складності. За видами фронтальна форма організації 
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навчально-пізнавальної діяльності поділяється на усну, письмову й графічно-

знакову (робота з графічно-знаковими географічними навчальними 

моделями, поміж них з контурними картами). 

Індивідуальну форму організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів з географії спрямовано на врахування вчителем індивідуальних 

особливостей школярів: різної «швидкості» й гнучкості мислення, 

особливостей сприйняття й пам’яті, міри здатності витримувати фізичні та 

психологічні навантаження, рівня сформованості прийомів навчальної 

діяльності тощо. При цьому, кожен учень отримує персоніфіковане завдання 

чи запитання в усному, письмовому чи графічно-знаковому вигляді та 

працює самостійно. 

Загалом індивідуальна форма передбачає дотримання різних темпів 

навчання географії, виконання учнями завдань різних рівнів складності й 

використання різноманітних за обсягом і доступністю для розуміння 

додаткових джерел географічних знань. Для застосування цієї форми 

навчально-пізнавальної діяльності зазвичай використовується роздавальний 

дидактичний матеріал – різновиди географічних навчальних матеріалів, за 

допомогою яких школярі індивідуально отримують і виконують завдання 

вчителя різного дидактичного спрямування й рівня складності.  

При цьому роздавальним дидактичним матеріалом з географії 

вважають завдання, запитання й задачі, уніфіковані інструкції до дій, 

алгоритмічні плани характеристик об’єктів вивчення, форми звітності тощо. 

Опанування учнями саме індивідуальною формою навчально-

пізнавальної діяльності має винятково корисне значення, оскільки ця форма є 

підґрунтям формування режиму їхньої самостійної роботи, сприяє підготовці 

учнів до виконання домашніх завдань, забезпечує формування навчальних 

умінь.  

Наступна форма організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з 

географії у традиційному режимі (див. рис. 3.6) – парна форма – методично 

базується на співпраці певних двох школярів у динамічних, до того ж 
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змінних за складом, парах. Саме діяльність учнів у парах і дає їм змогу 

спілкуватися й взаємодіяти у процесі виконання навчальних завдань. 

Концептуальною основою навчання географії через створення змінних 

пар учнів є застосування у навчальному процесі природної форми людського 

спілкування – діалогових пар. Основними вимогами до організації такого 

навчання є: 

1) орієнтація на найкращі кінцеві результати навчання; 

2) вибір школярів – учасників пар різного рівня підготовки й 

здібностей; 

3) організація співпраці та взаємодопомоги учнів; 

4) оптимальний розподіл навчального навантаження між школярами; 

5) організація навчання згідно із здібностями кожного учня. 

Парна форма є особливо ефективною на початкових етапах опанування 

учнями прийомами навчально-пізнавальної діяльності у малих групах. Її 

можна застосовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети, а саме для 

формування, закріплення, застосування й перевірки рівня сформованості 

окремих предметних географічних компетентностей. За таких умов усі 

школярі мають змогу висловлювати свої міркування. Крім того, по-перше, за 

«парного» способу співпраці учням надто складно ухилятися від виконання 

поставленого завдання. По-друге, навчально-пізнавальна діяльність у парах 

уможливлює швидке виконання завдань, які за інших умов потребують 

значних затрат часу. Таке досягається через допомогу школярів один одному.  

Парна форма організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з 

географії містить певні її види, зокрема: 

1) аналіз стислої інформації, наданої вчителем, або фрагмента тексту 

підручника; 

2) формулювання висновків практичної роботи; 

3) обговорення переглянутого відеофрагмента чи презентації 

навчального матеріалу;  
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4) обговорення гіпотез розв’язання проблемного запитання чи 

завдання; 

5) розробка запитань до викладача або до інших учнів; 

6) підготовка відповіді на запитання вчителя; 

7) аналіз відповіді однокласника, що працює біля класної дошки; 

8) взаємний критичний аналіз чи редагування власних письмових робіт 

учасниками пари; 

9) взаємне оцінювання власних знань з певного географічного питання 

учасниками пари; 

10) створення графічно-знакової моделі географічного об’єкта 

вивчення. 

Методичні особливості парної форми організації навчально-

пізнавальної діяльності з географії полягають у тому, що кожен учень із 

сформованої пари почергово має виконувати то роль слухача, то роль 

доповідача. На початку організації такої діяльності перед кожним школярем 

ставиться мета – оволодіти відповідним географічним матеріалом на такому 

рівні, щоб уміти його пояснити й дати відповіді на можливі запитання 

товариша. 

Діяльність у парах можна також розглядати як передумову 

застосування групової форми організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів з географії. Групова форма організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів широко застосовується у шкільній практиці навчання 

географії [170, 272, 413]. Така форма: 

– поєднує фронтальну форму організації й диференційований підхід до 

такої організації; 

– є, зі свого боку, передумовою формування вмінь кооперованої 

співпраці школярів на уроках географії; 

– передбачає отримання певною групою учнів однакових для всіх 

завдань, які вони мають спільно виконати в повному обсязі, допомагаючи 

один одному.  
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Ці завдання, що ставляться вчителем, можуть бути або однаковими для 

всіх груп учнів, або різними за змістом і рівнем складності 

(диференційованими). Обраний же підхід до проектування завдань вчителем 

визначає власне спосіб об’єднання школярів у групи. Якщо завдання 

однакові за рівнем складності, то кожну групу формують з учнів різного 

рівня підготовки й здібностей, натомість для виконання різнорівневих за 

складністю завдань потрібно вибірково компонувати групи із школярів із 

підготовкою, адекватною рівню зазначеної складності. 

Основними вимогами до застосування групової форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці географії є: 

1) поділ класу на уроці на групи для розв’язування конкретних 

географічних навчальних завдань; 

2) отримання кожною групою однакового завдання, що має різні 

аспекти розв’язування, або різних, однакових чи відмінних за складністю 

завдань, які учасники груп виконують разом за безпосереднього керівництва 

лідера групи чи вчителя; 

3) робота над отриманим завданням у групах або колективно, або 

індивідуально з узагальненням результатів, що фіксуються у письмовій 

формі й повідомляються товаришам групи; 

4) непостійність складу груп, який підбирається з урахуванням потреби 

в реалізації навчально-пізнавальних можливостей кожного члена групи з 

максимальною ефективністю для колективу з огляду на зміст і характер 

діяльності, що передбачається; 

5) детермінованість принципів об’єднання учнів у групи принципами 

проектування завдань для таких груп. 

Наприклад, у процесі вивчанні степової зони України у 8-му класі 

вчитель поділяє клас на мікрогрупи (малі групи) по 4–6 осіб (залежно від 

кількості учнів у класі). Групи комплектуються із школярів різних рівнів 

навченості, сформованості інтелектуальних умінь, здатності до самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності й географічної інформованості. Крім того, 
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ураховується психологічна сумісність учнів, що вможливлює їхню подальшу 

продуктивну взаємодію і взаємозбагачення знаннями.  

Потім, після аналізу загальних відомостей щодо обраної природної 

зони в усній фронтальній формі, згідно з якою вчитель ставить учням 

запитання, які передбачають стислі відповіді, кожна відповідна група й 

отримує певне завдання на взірець: 

І. За картами атласу та користуючись текстом підручника 

проаналізуйте перебіг кліматичних показників упродовж року в межах 

степової зони. Поясніть причини формування особливостей клімату цієї зони. 

ІІ. Проаналізуйте чинники, що впливають на формування вод суходолу 

степової зони, та схарактеризуйте види таких вод. 

ІІІ. Опишіть ґрунти степової зони за типовим планом і позначте на 

контурній карті поширення різновидів цих ґрунтів. 

ІV. Схарактеризуйте рослинний і тваринний світ степової зони так, як 

ви це робили під час вивчання попередніх природних зон. 

V. Визначте зв’язок між тектонічною будовою й рельєфом степової 

зони. Поясніть причини існування азональних ландшафтів у межах степової 

зони. 

VІ. Назвіть основні екологічні проблеми, що виникли в межах степової 

зони, та визначте шляхи їх розв’язання. 

Отже, за такої форми роботи всі члени групи виконують одне й те ж 

саме завдання, розподіляючи між собою обсяги опрацювання різних джерел 

знань (карт, тексту підручника, додаткових джерел інформації тощо). 

Результати ж роботи фіксуються в учнівських зошитах. При цьому у процесі 

виконання завдання заохочується спільне обговорення школярами плину й 

результатів індивідуальної діяльності, взаємодопомога та звернення за 

порадою один до одного. Завершується внутрішня групова робота 

міжгруповою звітністю – обміном результатами навчально-пізнавальної 

діяльності кожної групи. Доцільним за таких умов є письмове фіксування 
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зазначених результатів в учнівських зошитах у формі таблиць чи тез, а також 

створення колективних графічно-знакових географічних моделей тощо. 

У тому разі, коли всі групи отримують однакове завдання, кожна група 

під час звітуванні може висвітлити окремий аспект його виконання. 

У процесі групової діяльності вчитель виконує різноманітні функції й 

відповідно до них надає усні чи письмові рекомендації й інструкції до 

виконання завдання, пропонує довідкову чи хрестоматійну літературу, 

допомагає розподілити функції учнів, контролює хід їхньої діяльності, 

відповідає на запитання, регулює суперечки й порядок роботи та, за 

нагальної потреби, надає допомогу окремим школярам чи групі загалом. 

Отже, системне застосування групової форми організації навчально-

пізнавальної діяльності забезпечує формування таких елементів співпраці 

учнів, як: 

– організація спільних дій учнів, спрямованих на виконання групового 

завдання; 

– партнерське спілкування, яке вможливлює планування спільної 

навчально-пізнавальної діяльності й вибір відповідних її способів; 

– обмін способами діяльності, що задається з метою застосування 

різноманітних способів отримання сукупного продукту діяльності шляхом 

виконання завдань, розв’язування задач і розв’язання проблем; 

– взаєморозуміння, яке зумовлюється потрібним характером залучення 

школярів до спільної діяльності; 

– рефлексія, завдяки якій забезпечується адекватна самооцінка 

кожного учасника групи власної навчальної діяльності й здійснюється 

корекція такої самооцінки. 

Групова форма організації навчально-пізнавальної діяльності на уроці 

географії може застосовуватися для розв’язування переважної більшості 

дидактичних завдань. Особливо ефективно її може бути використано у 

процесі вивчання великого за обсягом навчального матеріалу, виконанні 

практичних робіт і розв’язування завдань продуктивного й проблемного 
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рівнів. Під час такої діяльності максимально ефективним є колективне 

обговорення результатів і взаємні консультації. 

Недоліком групової форми є складність контролю й корекції 

індивідуальної роботи школярів. Учитель може оцінити результат роботи 

лише всієї групи, проте така оцінка не буде об’єктивною для кожного учня, 

що може знизити зацікавленість школярів груповою діяльністю на наступних 

уроках. Тому застосовувати групову форму з метою контролю й корекції 

навчальних досягнень учнів недоцільно. 

Наступною формою організації навчально-пізнавальної діяльності з 

географії у традиційному режимі є кооперовано-групова форма. Вона, 

по-перше, передбачає діяльність за схемою «вчитель – класний колектив – 

учень», по-друге, найчастіше застосовується: 

– під час вивчення великого за обсягом і складного за змістом 

географічного навчального матеріалу; 

– на уроках поширення, поглиблення, узагальнення й систематизації 

географічних знань і вмінь учнів; 

– на уроках тематичного й підсумкового контролю знань. 

Доцільно нагадати, що кооперація (від англ. cooperation – 

співробітництво, співпраця) – це спільна діяльність, спрямована на 

виконання одного або кількох взаємопов’язаних завдань, що забезпечують 

досягнення загальної мети.  

Під час застосування кооперовано-групової форми, тобто у процесі 

спільної діяльності (співпраці) на уроці географії, школярів має бути 

спрямовано на отримання результатів, корисних як для кожного окремо, так і 

для всіх членів групи. Завдання мають виконуватися доти, доки всі члени 

групи не зрозуміють і не виконають його успішно. 

Суттєвими компонентами такої співпраці є: позитивна 

взаємозалежність; особистісна взаємодія, що стимулює діяльність; 

індивідуальна й групова підзвітність; навички міжособистісного спілкування 

та спілкування в невеликих групах і обробка даних щодо роботи групи. 
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Кооперовано-групова форма організації навчально-пізнавальної 

діяльності передбачає співпрацю й елементи взаємонавчання учнів у малих 

групах з метою більш ефективного досягнення спільної навчальної мети. Так, 

у процесі організації кооперовано-групової діяльності на уроці географії 

вчитель конкретизує індивідуальні й спільні для всіх школярів цілі. Власне 

кооперовано-групова форма реалізується через спеціальне створення груп по 

4–6 осіб, основою для виокремлення є рівень підготовленості учнів і їхня 

здатність до взаємодії. Саме для досягнення спільної мети школярі мають: 

кооперуватися між собою; поєднувати свої зусилля, виконуючи окремі 

частини спільного завдання; обмінюватися результатами власної діяльності, 

що прискорює й полегшує їхнє навчання. 

За такої організації навчально-пізнавальної діяльності вчитель керує 

роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує 

діяльність групи. Потрібно наголосити, що основою кооперовано-групової 

форми організації є привнесення елементів взаємонавчання школярів. Саме 

воно вможливлює співпрацю учня зі своїми ровесниками й надає змогу 

реалізовувати природне прагнення кожної людини до спілкування. 

Слід зважати також на те, що взаємонавчання забезпечує найвищий 

рівень ефективності формування знань і вмінь учнів, позаяк передбачає 

усвідомлене засвоєння ними навчального матеріалу, спрямоване на наступне 

його викладання товаришам. Щойно зазначені організаційні підходи легко й 

ефективно поєднуються з традиційними формами, методами та методичними 

прийомами навчання за умови дотримання таких етапів реалізації 

кооперовано-групової форми організації навчально-пізнавальної діяльності: 

1 етап. Повідомлення вчителем загального географічно-проблемного 

запитання чи завдання, спрямованого на досягнення дидактичної мети уроку. 

2 етап. Організація міжгрупової роботи: 

1) розподіл школярів класу на групи; 
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2) отримання кожною групою завдання, виконання якого сприяє 

розв’язанню проблемного запитання, що поставив учитель, і досягненню 

спільної навчальної мети всіх учнів класу; 

3) ознайомлення школярів з термінами виконання роботи, формами 

звітності та критеріями групового й індивідуального оцінювання їхньої 

навчально-пізнавальної діяльності. 

3 етап. Підготовка до виконання колективних завдань групами: 

1) інструктаж щодо послідовності виконання навчально-пізнавальної 

роботи, процедур обміну отриманою інформацією між учасниками групи й 

способів фіксації результатів; 

2) забезпечення груп основним та додатковим географічним 

навчальним матеріалом. 

4 етап. Організація внутрішньогрупової роботи: 

1) ознайомлення з колективним завданням і матеріалами для його 

опрацювання й планування роботи у групі; 

2) розподіл індивідуальних завдань між учасниками групи, які є 

частинами спільного групового завдання, й ознайомлення з інструкціями до 

виконання таких завдань;  

3) виконання індивідуальних завдань учасниками груп; 

4) взаємонавчання: повідомлення кожним учасником групи результатів 

власної навчально-пізнавальної діяльності й пояснення їх з фіксацією іншими 

учнями цих результатів у зошитах; 

5) обговорення виконання загального завдання групи: формулювання 

висновків, зауважень, доповнень, уточнень й узагальнень. 

5 етап. Підбиття підсумків: 

1) стислі доповіді перед класом результатів роботи у групах їхніми 

представниками; 

2) кінцевий аналіз проблемного питання чи завдання учнями; 

3) формулювання узагальнених висновків; 
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4) підбиття всіх підсумків колективної навчально-пізнавальної 

діяльності й оцінювання вчителем індивідуальної навчальної діяльності 

школярів. 

Додатково слід зазначити, що, по-перше, розподіл учнів на групи може 

здійснюватися по-різному, а саме:  

– за власним рішенням учителя, коли він, наприклад, може заздалегідь 

скласти обраний ним список груп і вивісити його у класі ще до уроку; 

– за результатами жеребкування учнів, наприклад, за допомогою 

різнобарвних чи нумерованих карток, коли їхній колір або номер визначить 

належність школярів до певної групи, тощо; 

– за власним вибором учнів. 

По-друге, функції вчителя за кооперовано-групової форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності набувають деяких нових ознак. 

Орієнтуючись на основне завдання – спонукати учнів до самостійного 

пошуку – учитель є помічником і водночас рівноправним учасником 

діяльності школярів. Він додатково формує в учнів здатності: 

– координувати свою діяльність з діяльністю партнерів;  

– приймати позицію інших і змінювати за потреби свою позицію; 

– надавати товаришам партнерську допомогу й користуватися їхньою; 

– спонукати до рефлексивної діяльності членів групи; 

– з повагою ставитися до думки кожного; 

– вибудовувати міжособистісні взаємини з членами групи; 

– надавати пріоритет досягненню колективної мети; 

– не допускати переростання суперечностей у негативне зіткнення 

позицій та інтересів; 

– запобігати виникненню конфліктів. 

За дотримання всіх наведених вище методичних умов ефективність 

кооперованого навчання може бути дуже високою.  

Доволі актуальним є застосування кооперовано-групової форми 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у позакласному навчанні. 
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Варто нагадати, що застосування вчителем такої перманентної форми 

організації навчання географії, як факультатив, має спрямовуватися на 

формування, поглиблення й поширення ПГКУ. Проілюструємо таке на 

прикладі проведення заняття факультативу «Географічне країнознавство» з 

теми «Країни Латинської Америки», на якому доцільно застосувати саме 

кооперовано-групову форму організації навчально-пізнавальної діяльності. За 

таких умов учням пропонується дати відповідь на головне проблемне 

запитання: «Поясніть, чому незважаючи на спільні риси історичного розвитку, 

країни Латинської Америки мають різні рівні соціально-економічного 

розвитку?».  

Далі вчитель розподіляє школярів на п’ять груп одним із вже 

зазначених способів. При цьому кожна група має дати характеристику однієї 

із запропонованих учителем країн: Аргентини, Бразилії, Куби, Венесуели чи 

Нікарагуа.  

Після того, як учні обрали країну (наприклад, за жеребкуванням), їм 

пропонується план економіко-географічної характеристики цієї країни за 

такими пунктами: 

1. Економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал і 

його вплив на спеціалізацію країни. 

2. Населення країни, кількість і якість трудових ресурсів. 

3. Загальна характеристика економіки країни та рівня її розвитку, 

динаміка й структура валового внутрішнього продукту. 

4. Індустріальний розвиток країни, спеціалізація видобувної й обробної 

промисловості. 

5. Характеристика розвитку сільського господарства, аграрних 

відносин у країні та спеціалізації рослинництва й тваринництва. 

6. Транспортна система й участь країни в міжнародному географічному 

поділі праці. 

Для виконання завдань учні використовують карти атласів, підручники, 

довідкову літературу, статистичні матеріали, ресурси Інтернету тощо. За 
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потреби вчитель забезпечує їх письмовими інструкціями, планами 

характеристик і зразками таблиць, які вони мусять заповнити. 

Учасники груп розподіляють питання плану економіко-географічної 

характеристики країни між собою й у визначений вчителем термін дають на 

них відповіді, фіксуючи їх різним способом у робочих зошитах чи спеціально 

підготовлених таблицях. Потім кожен з учасників групи доповідає 

результати своєї роботи товаришам: повідомляє, пояснює й показує на карті. 

Решта учнів слухає, ставить питання й занотовує основні відомості. Надалі 

всі разом формулюють висновки стосовно групового завдання й 

узагальнюють результати співпраці.  

Наступну діяльність поєднано зі звітами кожної групи й пошуками 

відповіді на основне запитання уроку, яке поставив учитель. При цьому було 

б доцільно, щоб доповідача від групи обрав вчитель, це змусить усіх 

учасників групи працювати відповідально.  

Для індивідуального оцінювання вчитель використовує перевірку 

таблиць, заповнених кожним учнем групи, де обов’язково зазначається 

прізвище учня, який готував певну відповідь. Крім того, під час такого 

оцінювання враховується участь кожного у процесі звітування групи й 

обговорення проблемного запитання уроку. 

Кооперовано-групова форма організації діяльності позитивно 

відрізняється на краще від групової конкретизацією індивідуальної роботи 

учнів і можливостями більш об’єктивного оцінювання навчально-

пізнавальної діяльності кожного школяра. Основною ж складністю реалізації 

цієї форми може бути дефіцит часу, тож урок, на якому вона застосовується, 

має бути ретельно сплановано й організовано.  

Насамкінець слід ще раз зазначити, що застосування всіх форм 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у традиційному режимі 

має бути органічно й системно поєднаним із використанням форм такої 

організації в режимах самостійної роботи та інтерактивному, які ґрунтуються 

на особистісній зорієнтованості дій вчителя й обов’язковому залученні учнів 
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до активної співпраці на всіх етапах уроку. При цьому важливим 

дидактичним інструментом учителя залишається і диференційований підхід 

до учнів під час організації навчального процесу з географії. 

Необхідною умовою реалізації всіх розглянутих вище організаційних 

форм навчання є дотримання умов диференційованого підходу до організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії. Для предметно-

компетентнісного навчання географії дотримання принципів 

диференційованого підходу та відкритих перспектив набувають особливої 

актуальності, оскільки таке навчання значною мірою ґрунтується на 

перспективах самовизначення учня та вибору індивідуальної освітньої 

траєкторії. 

Диференційований підхід до організації навчання (від лат. differentia – 

різниця) визначається як цілеспрямований педагогічний вплив на певні групи 

учнів, який передбачає врахування їхніх схильностей, інтересів, здібностей і 

рівня сформованості інтелектуальних умінь і географічних компетентностей. 

Об’єднавши школярів в умовні відносно однорідні групи за рівнями розвитку 

й географічної підготовки, можна домогтися більшої ефективності 

формування предметних географічних компетентностей учнів. 

При цьому слід розрізняти внутрішню й зовнішню диференціацію. Так, 

внутрішня диференціація – це «прихований» розподіл учнів усередині класу 

на умовні, відносно однорідні групи за мірою розвитку, сформованості 

прийомів навчально-пізнавальної діяльності, здатності до самостійного 

пізнання довкілля та навчальних досягнень з географії. При цьому вчитель 

може вирізнити для себе три або чотири учнівські групи певного рівня: 

високого, достатнього, середнього й, за потреби, початкового. Для цього на 

це, він заздалегідь проектує кілька варіантів взаємопоєднаних навчальних і 

контрольних запитань та завдань різного ступеня складності, адекватного 

рівням вирізнених груп школярів. Виконання кожного з таких варіантів 

оцінюється відповідною кількістю балів: високий рівень – 10–12 балів, 

достатній – 7–9 балів, середній – 4–6 балів, а початковий – 1–3 бали. 



240 

Безпосередньо ж на уроці географії вчитель пропонує всі варіанти запитань і 

завдань різної складності із зазначеною кількістю балів, проте школярі 

самостійно обирають той чи той варіант. 

Зовнішня ж диференціація – це груповий розподіл учнів на основі не 

тільки їхнього інтелектуального розвитку, але й за рівнем зацікавленості 

предметом і інтересом до якого-небудь виду діяльності. Така диференціація є 

особливо актуальною за умови сучасного розвитку профільного навчання, 

коли запроваджується поглиблене вивчення географії в старшій школі за 

певними напрямами (природничо-математичним, суспільно-гуманітарним, 

біологічним та екологічним тощо). У процесі такого профільного навчання 

вчителі географії мають застосовувати водночас і зовнішню, і внутрішню 

диференціацію. 

Слід наголосити, що забудь-яких умов, диференційований підхід до 

організації навчання має передбачати наявність педагогічної тактовності 

вчителя, дотримання ним принципу відкритих перспектив учнів із 

можливістю їхнього «переходу» із групи нижчого рівня до групи вищого 

рівня тощо. 

Закцентуємо увагу на тому, що під час диференційованого розподілу 

учнів на групи за згаданими вище типологічними ознаками можуть 

трапитися школярі, що не відповідають критеріям вирізнення жодної групи, 

позаяк  мають «нестандартні» індивідуальні риси (дуже високий або занадто 

низький інтелектуальний розвиток, інтерес до якої-небудь вузької сфери 

діяльності тощо). Такі учні потребують лише індивідуального підходу 

вчителя. 

Застосування диференційованого підходу до організації формування 

ПГКУ сприяє також упорядковуванню діяльності вчителя й робить більш 

реальним його особистісний підхід до учнів. 
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3.4.2. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності 

з географії в режимі самостійної роботи учнів 

Одним із концептуальних завдань предметно-компетентнісного 

навчання географії є формування й розвиток здатності учнів до самостійної 

діяльності у процесі застосування географічної компетентності з метою 

розв’язання життєвих завдань і проблем. Проектуючи навчально-пізнавальну 

діяльність, необхідно враховувати важливість формування у школярів 

навичок самоорганізації та й загалом приділяти належну увагу організації 

систематичної самостійної роботи учнів. Це зумовлено тим, що одним із 

методичних принципів географічної освіти є принцип свідомості й 

активності учнів у навчанні. Саме тому вчитель і має створити психолого-

педагогічні умови, які сприяли б виявленню, розвитку й реалізації навчально-

пізнавальної самостійності та творчої активності школярів. 

Нагадаємо, що самостійність – це важлива особистісна якість учнів як 

сформована система навичок їхньої самоорганізації. 

Режим самостійної роботи учнів не вичерпується тільки самостійним 

виконанням ними окремих завдань тощо, а охоплює майже весь навчальний 

процес з географії та реалізується в ньому при різноманітному 

співвідношенні репродуктивної, продуктивної й пошукової діяльності 

школярів за специфічної ролі вчителя [74, 150, 158, 213, 276, 517]. 

Формами організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у режимі 

самостійної роботи є такі форми цієї діяльності, що спрямовано на 

застосування, поширення, поглиблення, систематизацію й набуття знань на 

основі дій, виконуваних учнями за сформованими раніше алгоритмами без 

допомоги, але під загальним керівництвом та контролем учителя, який, 

власне, і проектує та реалізує зазначений режим. 

Специфікою режиму самостійної роботи є те, що така робота не може 

бути ефективною без організаційної участі вчителя, який опосередковано, за 

допомогою спеціальних дидактичних інструментів (методичних прийомів і 

засобів навчання географії) та змісту навчальних завдань керує й контролює 
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навчально-пізнавальну діяльність учнів. При цьому, плануючи й 

запроваджуючи режим самостійної роботи школярів, учитель має 

враховувати необхідність поступової зміни її дидактичних цілей, яка 

зумовлюється розвитком і посиленням інтелектуальних можливостей учнів. 

Відповідно до співвідношення репродуктивної, продуктивної й 

пошукової роботи школярів, яке визначає рівень складності їхньої 

навчально-пізнавальної діяльності, доцільно застосовувати такі типи 

запитань і завдань для самостійної роботи: 

1) І тип – запитання й завдання, що вимагають від учнів уміння 

визначати властивості географічних об’єктів, процесів і явищ на основі 

алгоритму, наведеному у завданні; 

2) ІІ тип – запитання й завдання, що спрямовують школярів на 

відображення чи часткове перетворення накопиченої раніше географічної 

інформації на основі аналізу певного об’єкта вивчення й перебору різних 

шляхів і способів виконання завдання із знаходженням найбільш 

ефективних; 

3) ІІІ тип – запитання й завдання, виконання яких неможливе без 

накопичення й застосування учнями нового досвіду, набутого ними на основі 

раніше засвоєних прийомів навчально-пізнавальної діяльності; 

4) ІV тип – запитання й завдання, що потребують глибокого 

проникнення школярів у сутність географічних об’єктів, процесів і явищ, що 

вивчаються, та встановлення невідомих раніше зв’язків і співвідношень між 

ними, необхідних для знаходження нових шляхів виконання завдання й 

пошуку нової інформації [42, 46]. 

За умови систематизованого впровадження режиму самостійної роботи 

виокремлюють три форми організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, що одночасно можна розглядати і як три етапи формування 

індивідуального досвіду самостійної навчально-пізнавальної діяльності, 

кожен з яких потребує відповідної керувально-контрольної участі вчителя, а 

саме: 
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1) ініціальну форму організації (та відповідний їй ініціальний етап). 

Визначається спрямуванням на початкову організацію й накопичення 

індивідуального досвіду самостійної роботи учнів на уроці географії. 

Вимагає безпосередньої участі вчителя у здійсненні навчально-пізнавальної 

діяльності школярів з організацією й коригуванням кожного їхнього кроку. 

При цьому вчитель має вказувати учням на помилки, пояснювати їхні 

причини, а також звертати увагу на те, що слід робити, аби уникнути цих 

помилок. Звичайно, навчально-пізнавальна діяльність учнів на цьому етапі є 

самостійною достатньоумовно; 

2) самоорганізаційну форму (та адекватний їй етап самоорганізації 

учнів). Безпосереднє втручання вчителя в самостійну роботу учнів вже не 

потрібне, проте учитель має керувати нею за допомогою спонукальних слів-

вказівок на зразок: «пригадайте», «розгляньте», «проаналізуйте», «складіть», 

«побудуйте», «дайте відповідь», «прочитайте на карті», «нанесіть на 

контурну карту», «обчисліть», «порівняйте», «узагальніть», «зробіть 

висновок», «доведіть», «дослідіть за допомогою графічно-знакової моделі» 

тощо. Результат такої роботи значною мірою визначається індивідуальними 

психологічними особливостями школярів, їхньою попередньою підготовкою 

й мотивацією, рівнем сформованості прийомів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів і професійною майстерністю вчителя; 

3) завершально-контрольну форму організації (та відповідний їй 

завершально-контрольний етап). Передбачає, по-перше, опосередковане 

керівництво самостійною роботою школярів, яке вчитель здійснює 

переважно засобами конструювання запитань і завдань,та, по-друге, контроль 

результатів цієї роботи вчителем. 

Наведемо приклади організації самостійної роботи учнів із 

комбінуванням різнотипних завдань у процесі виконання практичної роботи 

«Аналіз карти часових поясів» у 8-му класі (на основі [185]). 

І. Виконання завдання 1 на визначення місцевого часу. 
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1. Поміркуємо (заповніть пропуски й закресліть зайві слова): Земля 

робить повний оберт навколо своєї осі, тобто повертається на ___˚ за добу 

або за ___год. (цю частину завдання учні виконують разом з учителем). 

Тоді за одну годину Земля повертається на ___˚. Позаяк Земля навколо 

своєї осі обертається на схід / на захід, то, просуваючись на схід, стрілку 

годинника потрібно переводити назад / вперед і час додавати / віднімати, бо 

ми рухаємося із Землею в одному напрямі, а просуваючись на захід – 

переводити назад / вперед і час додавати / віднімати, бо ми рухаємося із 

Землею у протилежних напрямах (цю частину завдання учні виконують 

самостійно під керівництвом учителя). 

Місцевий час – це час на одному / одній паралелі/меридіані. Щоб його 

дізнатись потрібно знати широту / довготу місця. На скільки градусів 

повертається земля за 1 год.? (360˚/24 год. =      ˚). Скільки потрібно часу, щоб 

Земля повернула на 1˚? (60хв./15˚=   хв.) (цю частину завдання учні 

виконують самостійно під контролем учителя). 

2. Розв’язання задач на визначення місцевого часу. 

Задача-приклад 1. Котра година за місцевим часом зараз у Лондоні, 

якщо у Токіо 15 год.?  

Пояснення вчителем алгоритму розв’язання задачі: 

а) визначаємо географічні довготи двох пунктів: 

Лондон знаходиться на 0-му меридіані, Токіо – на 140˚ сх. д. (для 

визначення координат скористаймося «Політичною картою світу» атласу для 

7-го класу «Географії материків і океанів»). 

б) визначаємо різницю довгот між пунктами: 

140 – 0 = 140˚; 

в) визначаємо часову різницю між пунктами (пам’ятаємо: 15˚ 

відповідає 1 год., 1˚ – 4 хв.): 

140 / 15 = 9 год. (135˚ : 15˚) і 20 хв. (5˚ • 4хв.); 

г) до заданого в Токіо часу додаємо знайдену часову різницю, 

ураховуючи наш напрямок руху (пам’ятаємо: на схід – «+», на захід – «–»): 



245 

15 год. – 9 год. 20 хв. = 5 год. 40 хв. 

Наступну задачу учні вирішують разом з учителем за поясненим ним 

алгоритмом задачі-прикладу 1. 

Задача 2. Котра година за місцевим часом зараз у Парижі, якщо у Києві 

9 год.? 

Наступну задачу учні розв’язують самостійно під керівництвом 

учителя. 

Задача 3. У Києві Сонце зійшло о 6 год. ранку. Через скільки часу 

зможуть побачити схід Сонця жителі Лос-Анджелесу? 

ІІ. Виконання завдання 2 на визначення поясного часу. 

1. Поміркуємо (заповніть пропуски й закресліть зайві слова): Для 

зручності в 1884 р. на Міжнародному астрономічному конгресі було 

прийнято угоду про поясний час. Оскільки в добі ___ год., то всього 

нараховується ___ часових поясів. Ширина кожного поясу __˚ довготи / 

широти, бо саме на такий кут Земля повертається за 1 год. (цю частину 

завдання учні виконують разом з учителем). 

Час сусідніх поясів відрізняється на ___год. У межах пояса домовилися 

обчислювати час за меридіаном / паралеллю, що проходить на початку / по 

середині часового поясу (цю частину завдання учні виконують самостійно 

під керівництвом учителя). 

Час в межах одного часового поясу називається місцевим/поясним. Для 

того, щоб його вирахувати, потрібно знати номер часового поясу (цю частину 

завдання учні виконують самостійно під контролем учителя). 

2. Розв’язання задач на визначення поясного часу. 

Задача-приклад 4. У Києві 7 год. ранку. Який час показують годинники 

у Пекіні? 

Пояснення вчителем алгоритму розв’язання задачі: 

а) визначаємо номери часових поясів (за картою атласу "Часові пояси 

Землі"). 

Київ знаходиться у 2 поясі, Пекін – у 8-му; 
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б) визначаємо різницю часу між часовими поясами. 

8 – 2 = 6 год.; 

в) до заданого у Києві поясного часу додаємо отриману різницю часу, 

враховуючи наш напрямок руху (пам’ятаємо: на схід – «+», на захід – «–»): 

7 + 6 = 13 год. 

Наступну задачу учні розв’язують разом з учителем за поясненим ним 

алгоритмом задачі-прикладу 4. 

Задача 5. На скільки годин і в якому напрямку потрібно перевести 

стрілки годинника пасажирам літака, що вилетів із Сіднею, а приземлився у 

Парижі? 

Наступну задачу учні розв’язують самостійно під керівництвом 

учителя. 

Задача 6. За картою «Часові пояси Землі» визначте, скільки разів можна 

зустріти Новий рік в межах: а) Росії; б) Австралії; в) Індії? 

Отже, учитель мусить знати особливості кожної форми організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів у режимі самостійної роботи та 

враховувати характер взаємодії зі школярами на кожному відповідному етапі 

формування індивідуального досвіду такої самостійної діяльності.  

Крім того, під час планування й реалізації режиму самостійної роботи 

учнів учителю потрібно зважати на дидактичні особливості перебігу 

навчального процесу з географії загалом й, зокрема, на форми проведення 

навчання географії, за якими організовується самостійна робота школярів.  

З метою забезпечення оволодіння учнями різними підходами до 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності, учитель має створити такий 

системний режим самостійної роботи, який би враховував міру однотипності, 

повторюваності й поступового ускладнення змісту та відповідні способи 

виконання завдань (зокрема запитань) для самостійної роботи. 

Створюючи такий системний режим, слід зважати на рівень зростання 

складності завдань для самостійного виконання, пам’ятаючи, що складність є 

об’єктивною характеристикою певного завдання й залежить від: 
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– кількості його складників, тобто вихідних даних, що зазначаються в 

умовах завдання та які потрібно співвідносити між собою; 

– кількості й змісту необхідних для виконання завдання дій; 

– кількості й логічної складності висновків, що випливають з умов 

завдання. 

Існує пряма залежність між мірою складності самостійних завдань і 

кількістю зусиль, яку витрачають учні задля їхнього виконання. Зі свого боку 

ці зусилля залежать також від інтелектуальних можливостей школярів і, як 

наслідок, кількості часу й нервового напруження, що потрібно їм витратити 

для підготовки відповідей на запитання чи виконання завдань. Розуміння 

рівня складності самостійних завдань учителем значною мірою визначає 

об’єктивність оцінювання ним результатів самостійної навчально-

пізнавальної діяльності учнів. 

Важливим напрямом розвитку самостійності, насамперед 

самоорганізації, учнів у навчанні є запровадження творчих завдань, що 

належать до ІV типу й істотно відрізняються за рівнем складності. Творче 

самостійне мислення у процесі виконання таких завдань має прояв у тому, 

що школярі з’ясовують причини основних ускладнень на шляху до 

отримання результату та суперечності між умовами й вимогами запитань і 

завдань та загалом здобувають нові знання, застосовуючи сформовані раніше 

способи й надбання навчально-пізнавальної діяльності. 

Результати виконання творчих завдань не можуть оцінюватися 

вчителем однозначно для всіх учнів, оскільки ці результати залежать від 

рівня сформованості географічних знань й інтелектуальних, навчальних та 

практичних умінь конкретних школярів. Такі завдання мають стати основою: 

самостійного пошуку шляхів їхнього виконання й формулювання правильних 

суджень; формування вміння учнів своєчасно помічати та виправляти 

помилки й критично перевіряти свої погляди тощо. Саме творчі завдання 

сприяють підвищенню інтересу школярів до навчання і, як наслідок, 

кращому формуванню їхніх географічних компетентностей. 
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3.4.3. Інтерактивний режим організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів із географії 

Наразі у вітчизняній школі доволі розповсюдженим є застосування 

форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії в 

інтерактивному режимі [61, 74, 118, 154, 416, 453]. До визначальних рис 

інтерактивного режиму організації навчання належать: 

1) суб’єкт-суб’єктні стосунки між вчителем і учнями, за яких вони є 

рівноправними й рівнозначними суб’єктами; 

2) постійна активна взаємодія всіх школярів; 

3) співнавчання та взаємонавчання учнів між собою; 

4) відсутність домінування одного учасника навчального процесу над 

іншим і однієї думки над іншою; 

5) активно-перетворювальний характер навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

6) переважання принципу «від практики до теорії»; 

7) ігрове моделювання життєвих ситуацій; 

8) застосування комунікативної моделі формування ПГКУ. 

Нагадаємо, що інтеракція (від англ. interaction – взаємодія) – це 

здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі бесіди, діалогу з ким-небудь. 

Інтерактивний режим організації навчання не є новим для української школи. 

Так, у 1920-ті роки у практиці радянської школи, зокрема і на теренах 

України, набув поширення так званий бригадно-лабораторний метод, що 

передбачав співпрацю й взаємонавчання учнів. У 1980–1990-х роках 

застосування елементів інтерактивного навчання географії активно 

запроваджували М. С. Винокур і О. Я. Скуратович [64]. 

У 1980-х роках інтерактивні форми організації навчання активно 

розвивалися й вдосконалювалися у Західній Європі та США. Варто 

зазначити, що Національний тренінговий центром США (штат Меріленд) 

провів дослідження, які засвідчили, що інтерактивне навчання дає змогу 

помітно збільшити відсоток засвоєння навчального матеріалу, оскільки 
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впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття та волю. На основі 

результатів цих досліджень було побудовано наразі широко відому піраміду 

ефективності навчання (рис. 3.8) [416]. 

 
Рис. 3.8. Піраміда ефективності навчання (за [416])  

 

Згідно з рисунком 3.8, найнижчою є ефективність засвоєння за умов 

застосування пасивного навчання (лекція – 5 %, читання – 10 %). 

Найефективнішим же виявляється застосування отриманих учнями знань 

одразу після їхнього засвоєння з метою навчання інших школярів (90 %).  

Таким чином, інтерактивний режим організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з географії – це спосіб спільної навчально-пізнавальної 

діяльності, сутність якої полягає у взаємонавчанні, коли всі учасники 

навчального процесу взаємодіють між собою, обмінюються інформацією, 

разом розв’язують проблеми, моделюють ситуації та оцінюють колективні й 

власні дії з реалізацією загального принципу «учень здобуває знання та 

навчає інших». Такі підходи до навчання передбачають паритетну співпрацю 

й поєднання зусиль учителя та школярів задля досягнення спільного 

результату.  

Лекції – 5 % засвоєння 

Читання – 10 % засвоєння 

Відео- й аудіоматеріали – 20 % засвоєння 

Демонстрація – 30 % засвоєння 

Дискусійні групи – 50 % засвоєння 

Практична діяльність – 75 % засвоєння 

Застосування отриманих знань одразу після їхнього засвоєння з метою 
навчання інших – 90 % засвоєння 
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Інтерактивний режим організації навчання відрізняється від 

традиційного власною своєрідною логікою формування ПГКУ: не від теорії 

до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного 

усвідомлення через застосування. Іншими словами, досвід здобування знань і 

формування вмінь учнів є джерелом їхнього взаємонавчання (додаток Ж). 

Аналіз та узагальнення численних праць вітчизняних та зарубіжних 

педагогів, що присвячені проблемам інтерактивного навчання [61, 118, 154, 

416], дали змогу зіставити традиційний й інтерактивний режими організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії в різних аспектах 

(додаток Ж). 

У процесі застосування інтерактивного режиму організації навчання 

основним мотивом учня є необхідність передати інформацію товаришеві й 

навчити його тому, що знаєш і вмієш сам. Кожен учень здобуває частину 

географічних знань і вмінь та обмінюється ними з іншими.  

В інтерактивному режимі навчально-пізнавальна діяльність учнів з 

географії має активно-перетворювальний характер і здійснюється за таким 

алгоритмом: 

1. Розпізнавання нового географічного навчального матеріалу й 

поєднання його із засвоєним раніше. 

2. Адекватне сприймання змісту того, що вивчається. 

3. Пояснення товаришеві щойно отриманої географічної інформації 

шляхом: 

1) адаптації цієї інформації та її трансформації у доступні для 

сприйняття однокласниками терміни й форми (пояснення «своїми словами»); 

2) інтерпретації інформації через власне тлумачення змісту 

географічного навчального матеріалу, його перегруповування й пояснення 

географічних причинно-наслідкових зв’язків; 

3) екстраполяції отриманих географічних даних, зокрема через власні 

прогнозні рішення, що ґрунтуються на розумінні основних тенденцій 

географічних об’єктів вивчення тощо.  
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Отже, за умови інтерактивного режиму організації навчання кожен 

учень і вчитель є рівноправними й рівнозначними суб’єктами навчання. 

Основною функцією вчителя при цьому є оптимальна організація саме 

розумової й операційної діяльності учнів. 

Доцільно нагадати, що серед ключових географічних компетентностей 

учнів важливе місце посідає саме комунікативна, яку спрямовано на розвиток 

уміння конструктивного обміну географічною інформацією між двома 

(діалог) або більше (полілог) співрозмовниками. Саме інтерактивне навчання 

базується на комунікативній моделі формування ПГКУ, застосування якої 

передбачає досягнення таких цілей: 

1) розвиток критичного логічного мислення школярів; 

2) вироблення їхнього вміння активно вислуховувати, висловлювати й 

аргументовано відстоювати власні думки; 

3) формування в учнів здатності оцінювати погляди інших і 

співвідносити їх з власними; 

4) сприяння розвитку у школярів навичок мовленнєвої культури та 

чеснот демократичного суспільства (толерантності, полікультурності й 

плюралізму). 

Системне застосування комунікативної моделі у процесі навчання 

географії забезпечує високий рівень залучення учнів до навчально-

пізнавальної діяльності, їхню можливість висловлювати й відстоювати власні 

погляди, а також набуття ними досвіду публічних виступів, плідної 

співпраці, демократичного діалогу й розумного компромісу (рис. 3.9). 

Слід звернути також увагу на те, що під час реалізації всіх 

інтерактивних форм організації навчання тією чи тією мірою 

використовується ситуативне моделювання, яке передусім передбачає 

побудову навчального процесу на основі залучення учнів до ігрового 

моделювання життєвих ситуацій.  

У процесі такого моделювання спостерігається зіткнення поглядів, що 

має на меті пошук ефективного розв’язання проблем чи дискусійних питань. 
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Нами розроблені методичні рекомендації для вчителів географії щодо 

методики застосування інтерактивного навчання з метою формування ПГКУ 

(додаток З). 

 
Рис. 3.9. Основні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

з географії в інтерактивному режимі [135, 172, 416] 

 

Насамкінець слід зазначити, що застосування інтерактивних форм 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів залишається 

інноваційним напрямом у практиці формування ПГКУ. Впровадження таких 

форм підвищує ефективність формування предметно-географічних 

компетентностей учнів, зацікавлює і сприяє розвиткові інтересу до вивчення 

географічних наук. 

3.4.4. Форми проведення позаурочного і позакласного 

компетентнісного навчання географії 

Варто нагадати, що серед форм проведення компетентнісного навчання 

виокремлюють урочну, позаурочну та позакласну (рис. 3.10). 

Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 
з географії в інтерактивному режимі  

Парно-трійкова 
інтерактивна 

 

Кооперовано-
мікрогрупова 

  

Дискусійно-
інтерактивна  

1) Парно-інтерактивна; 
2) ротаційних 
«трійок»; 
3) «Карусель». 

1) «Діалог»; 
2) «Синтез думок»; 
3) «Спільний проект»; 
4) «Пошук інформації»; 
5) «Коло ідей»; 
6) «Мозаїка» та ін. 

1) «Мозковий 
штурм»; 
2) «2-4 – разом»; 
3) диспути; 
4) турніри; 
5) дебати. 
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Рис. 3.10. Форми проведення компетентнісного навчання географії 

 

Позаурочне навчання учнів як форма проведення компетентнісного 

навчання здійснюється в час, вільний від уроків, втім регламентується 

програмою з географії та є обов’язковим для кожного учня [172, 206, 320-

325, 489]. При цьому позаурочна навчально-пізнавальна діяльність учнів 

спрямовується на закріплення, розширення, поглиблення й застосування як 

емпіричних, так і теоретичних знань з географії, а також на опанування 

школярами вмінь, що, звичайно, сприяє формуванню ПГКУ. 

Існують такі види позаурочного навчання учнів, як: 

1) домашня робота (виконання домашніх завдань); 

2) індивідуальні спостереження за довкіллям. Це, зокрема, ведення 

календаря спостережень за природою кожним школярем окремо; 

цілеспрямоване спостереження за змінами у живій і неживій природі; 

встановлення на основі спостережень взаємозв’язків між живою й неживою 

природою, а також між природою та життєдіяльністю людей; 

3) участь у групових чи індивідуальних проектах, спрямованих на 

дослідження географічних об’єктів, процесів і явищ, яке здійснюється на 

проблемному рівні. При цьому такий проект має узгоджену з учителем тему 

дослідження, мету, етапи й строки виконання. Разом з учителем учні 

обирають і методи й прийоми дослідження та форми звітності; 

4) проведення досліджень, що передбачені навчальною програмою з 

географії і здійснюються за бажанням учня. 
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До позакласної форми проведення навчання географії належать такі 

види позакласного навчання: 

1) перманентні (факультатив, гурток, клуб тощо); 

2) систематичні (предметний тиждень, олімпіада, турнір тощо); 

3) епізодичні (екскурсія, похід, екологічний рейд тощо) (табл. 3.13).  

Урочна й позаурочна форми проведення навчання географії тісно 

взаємопов’язані й доповнюють одна одну. Вони є обов’язковими ланками 

процесу навчання географії і не можуть проектуватися окремо. 

Отже, домашня робота (виконання домашніх завдань) з географії – це 

один з основних видів позаурочної форми проведення навчання географії, 

який базується на навчально-пізнавальній діяльності школярів у режимі 

самостійної роботи, є логічним продовженням уроку географії та нерозривно 

пов’язаний зі змістом процесу навчання [74, 136, 432, 585]. 

Дидактичними цілями домашньої роботи з географії можуть бути: 

– закріплення, розширення, поглиблення й систематизація предметно-

географічних компетентностей, які формувалися на уроці; 

– конкретизація засвоєних знань і вмінь; 

– застосування засвоєних знань і вмінь на різних рівнях навчально-

пізнавальної діяльності (репродуктивному, продуктивному, проблемному й 

творчому); 

– застосування засвоєних способів діяльності: за зразком, у схожій і 

новій ситуаціях; 

– формування вмінь самостійної навчально-пізнавальної діяльності; 

– розвиток здатності учнів використовувати засвоєні знання й вміння 

задля розв’язання теоретичних і практичних завдань у сфері географії; 

– підготовка до формування нових предметно-географічних 

компетентностей. 

Домашні навчально-пізнавальні завдання плануються вчителем під час 

проектування уроку, але обов’язково коригуються у процесі його 

проведення. Управління домашньою роботою з географії здійснюється 
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вчителем через: конструктивну побудову домашніх завдань; підготовку учнів 

до їхнього виконання; вдалий попередній інструктаж і коментар; перевірку 

результатів домашньої роботи та їхнє оцінювання. 

Учні можуть впоратися з домашніми завданнями, якщо вони ефективно 

працювали на уроці, формуючи й удосконалюючи свої вміння й навички, та 

уважно прослухали рекомендації вчителя щодо виконання цих завдань. 

Важливою умовою вдалої організації учителем домашньої роботи учнів 

як самостійної є правильно визначений обсяг завдань. Згідно з Державними 

санітарними правилами і нормами учні 5–6-х класів мають виконувати 

домашні завдання з географії упродовж 25–30 хвилин, 7–9-х – упродовж 

30–35, а 10–11-х – упродовж 35–40 хвилин [432]. 

Крім того, учитель, добираючи домашні завдання, мусить враховувати 

рівень підготовки учнів класу, їхні індивідуальні особливості (здібності й 

інтереси, рівень сформованості інтелектуальних і навчальних умінь, 

особливості сприйняття й пам’яті, стан здоров’я тощо). Додамо, що домашні 

завдання мають бути дидактично ефективними для школярів за рівнем їхньої 

складності. Так, занадто легкі завдання не виховують наполегливості в роботі 

й не сприяють розвитку учнів. Натомість надважкі завдання, що вимагають 

забагато часу й зусиль, можуть шкідливо вплинути на здоров’я школярів і 

знизити їхній інтерес до навчання. 

Видами домашніх завдань з географії можуть бути: 

1) робота з підручником з метою повторення, усвідомлення й 

осмислення змісту уроку; 

2) робота з додатковою географічною літературою задля конкретизації, 

розширення, поглиблення й систематизації засвоєних знань; 

3) виконання практичної роботи для закріплення засвоєних знань і 

вмінь (наприклад, виконання завдань на контурних картах тощо); 

4) виконання завдань на основі застосування різноманітних графічно-

знакових географічних моделей – графіків, діаграм, картографічно-

геоінформаційних, структурно-логічних і комбінованих; 
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5) самостійне опанування певного обсягу нових географічних знань і 

вмінь; 

6) виконання фронтальних і / чи індивідуальних завдань 

репродуктивного й продуктивного рівня; 

7) пошук відповідей на запитання й розв’язання завдань проблемного 

характеру; 

8) виконання завдань творчого рівня; 

9) проведення певних дослідів, спрямованих на закріплення знань про 

властивості чи умови існування географічного об’єкта вивчення й 

формування умінь виконувати дослід за зразком; 

10) вивчення географічних об’єктів, процесів і явищ на проблемному 

рівні, тобто виконання дослідницьких і пошукових завдань. 

Під час виконання домашніх завдань учні повинні працювати з 

різноманітними джерелами географічної інформації. Передусім це має бути 

друкований чи електронний підручник, користуючись яким школярі повинні 

бути у змозі самостійно: скласти план тексту параграфа, виокремити основне, 

зробити висновки, дібрати докази, дати короткі визначення термінів, 

поставити запитання, скласти тези, заповнити таблицю, створити структурно-

логічний конспект чи схему за текстом, побудувати графік чи діаграму тощо. 

Також важливо, щоб учні вдома користувалися географічними картами 

насамперед друкованого або електронного атласу: описували географічні 

об’єкти (річку, гірську систему тощо), давали стислі комплексні 

характеристики регіонів, складали характеристики виробництв, аналізували 

розміщення галузей економіки тощо. Загалом вчителеві доцільно 

проектувати домашні завдання, спрямовані на роботу школярів з 

підручником і картами водночас для того, щоб, наприклад, схарактеризувати 

населення материка чи країни, описати економіку певного регіону, порівняти 

природні особливості двох природних зон тощо. 

Завдання, пов’язані з домашньою роботою на контурній карті, мають 

бути стислими й цікавими, наприклад: прокласти маршрут подорожі; 
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позначити географічні об’єкти, з’єднання яких прямими лініями дасть певну 

геометричну фігуру, виокремити об’єкти з рекордними показниками тощо. 

Під час домашньої самостійної підготовки тематичних повідомлень 

учням корисно користуватися, крім основної, додатковою літературою й 

ресурсами Інтернету географічного спрямування. При цьому слід 

налаштувати школярів на аналітичне ставлення до географічної інформації та 

навчити прийомам її коректної обробки, збереження й публічного викладу. 

Виконання проблемних домашніх завдань з протиріччями й порушення 

раніше сформованих географічних причинно-наслідкових зв’язків тощо 

будуть спонукати учнів до пошуку необхідної додаткової географічної 

інформації. Тому вчитель під час проведення інструктажу до виконання цих 

домашніх завдань має надавати школярам рекомендації щодо пошуку 

зазначеної інформації. 

Творчі домашні завдання повинні мати переважно індивідуальний 

характер і виконуватися учнями за їхнім бажанням, оскільки такі завдання 

передбачають більше зусиль і часу на їхнє виконання. Крім того, завдання 

творчого рівня, зрозуміло, мають бути цікавими для школярів, це, зокрема, 

завдання з розробки маршруту подорожі й підготовки тексту екскурсії 

країнами певної частини світу тощо. 

Дослідницькі й пошукові домашні завдання можуть бути як 

індивідуальними, так і груповими. Вони зазвичай мають характер проекту й 

спрямовані на розвиток аналітичної діяльності учнів. Термін їхнього 

виконання визначається вчителем. Крім того, учитель надає школярам 

рекомендації стосовно планування таких підвидів домашньої роботи й 

добирання методів і прийомів її виконання, а також пошуків потрібних 

джерел географічної інформації, форм звітності тощо. 

Коментування (коментоване пояснення) домашнього завдання, як уже 

зазначалося, може проводитися як на будь-якому етапі уроку, так і на його 

спеціальному етапі. У будь-якому разі цього категорично не можна робити 

безпосередньо перед дзвінком на перерву або, тим паче, під час чи після 
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цього дзвінка, бо в таких ситуаціях пояснення вчителя учнями не 

сприйматимуться. Крім того, Міністерство освіти України наразі не 

рекомендує задавати домашні завдання на канікули та вихідні й святкові дні, 

і такий підхід, на нашу думку, є слушним. 

Домашні завдання мають не тільки виконуватися учнями, а й вчасно і 

регулярно перевірятися й оцінюватися вчителем. Вибір форми організації 

контролю (фронтальний, індивідуальний, груповий, парний контроль, 

взаємоперевірка чи самоконтроль) залежить від мети, змісту й виду домашніх 

завдань. При цьому систематична перевірка виконання домашніх завдань є 

складником поточного контролю навчальних досягнень школярів і, 

насамкінець, підґрунтям тематичного й підсумкового контролю. 

Метою перевірки виконання домашнього завдання з географії є: 

– з’ясування рівня сформованості предметно-географічних 

компетентностей учнів; 

– корегування предметно-географічних компетентностей (виявлення й 

поступове усування прогалин у знаннях, уміннях та світоглядно-ціннісних 

установках школярів); 

– оцінювання й доведення до відома учнів рівня їхніх навчальних 

досягнень з географії. 

Докладніше різноманітність прийомів перевірки й оцінювання різних 

завдань аналізуватиметься в розділі 5. 

До форм проведення навчання географії крім урочної й позаурочної, 

належить і позакласна. Різновиди позакласного навчання з географії є 

важливими складниками процесу формування всіх компонентів ПГКУ. 

На основі аналізу великої кількості публікацій науковців й учителів-

практиків та власного теоретичного і практичного доробку в царині методики 

предметно-компетентнісного навчання географії схарактеризуємо основні 

форми організації позакласного навчання географії [42, 44, 47, 169, 240, 278, 

495, 572, 583]. 



259 

Таблиця 3.10 

Види та форми позакласного компетентнісного навчання географії  

Види Форми 

Перманентне 

Географічні факультатив і гурток; 
шкільний краєзнавчий музей; 
географічний клуб; 
співпраця з МАН України; 
шкільний осередок Географічного товариства України;  
шкільний географічний сайт. 

Систематичне 

Тиждень географії; 
географічні конференція; 
географічний вечір; 
олімпіада; 
турнір; 
дебати. 

Епізодичне 

Географічна екскурсія; 
туристський похід; 
екологічний рейд;  
дидактичні гра на зразок квесту, КВК. 

 

Позакласне навчання географії зорганізовується на засадах 

добровільності, ініціативи, активності й самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Таке навчання дає змогу розвивати індивідуальні інтереси 

школярів та їхні здібності й нахили, розширювати географічний світогляд 

учнів і формувати в них стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти й 

примножувати елементи довкілля (табл. 3.10). 

Географія як навчальний предмет має майже необмежені можливості 

для проведення позакласного її навчання, оскільки зміст географії 

відображує тісне поєднання з навколишнім світом, соціально-економічною 

діяльністю людства й міжнародними та внутрішньодержавними подіями. 

Необхідно, щоб позакласне навчання географії не лише орієнтувалося на 

відповідну шкільну програму, але й розширювало її, стимулюючи інтерес 

учнів до науки й сприяючи їхньому вихованню. Позакласне навчання 

географії відрізняється від урочного й позаурочного метою, змістом, 

формами навчально-пізнавальної діяльності учнів та особливостями 

організаційної діяльності вчителя. 
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Так, дидактичними вимогами до позакласного навчання географії є 

його: 

– спрямування на формування окремих предметних компетентностей 

учнів; 

– професійне спрямування; 

– екологічне спрямування; 

– краєзнавче спрямування; 

– системність і безперервність розвитку; 

– сучасність змісту й організаційних форм позакласного навчання; 

– урахування вікових і індивідуальних особливостей школярів; 

– поєднання педагогічного керівництва із самостійністю й власним 

бажанням учнів. 

Основними педагогічними цілями здійснення позакласного навчання 

географії є: 

1) розширення й поглиблення ключових, міжпредметно-інтегральних і 

предметно-географічних компетентностей учнів з особливим акцентом на 

формуванні емоційно-ціннісного ставлення до довкілля й людської 

діяльності в ньому та географічного бачення світу; 

2) підвищення зацікавленості учнів географічними науками; 

3) розвиток пізнавальних здібностей школярів, їхньої самостійності, 

географічного мислення й творчості; 

4) реалізація комплексного підходу до розвитку й виховання 

особистості учнів; 

5) виховання любові до рідного краю та Батьківщини; 

6) організація дозвілля школярів; 

7) закладання основ здорового способу життєдіяльності й 

загартовування учнів за умов поєднання краєзнавчої роботи з туристською. 

У змісті позакласного навчання слід виокремити два основні напрями, а 

саме: 
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– поглиблення основних питань змісту шкільного курсу географії, які 

викликають у школярів особливе зацікавлення й мають велике значення щодо 

формування їхніх географічних компетентностей (ключових, міжпредметно-

інтегральних, предметних); 

– формування в учнів умінь і навичок дослідницького характеру під 

час практичної діяльності на місцевості, у процесі роботи з різноманітними 

джерелами інформації у класі й застосування різноманітних сучасних засобів 

навчання. 

Слід зазначити, що в усіх випадках позакласного навчання географії 

активно використовується краєзнавчий матеріал, тобто здійснюється 

наскрізне формування міжпредметно-інтегральної краєзнавчої 

компетентності. Водночас формуються вміння школярів самостійно 

здобувати географічні знання й застосовувати їх у практичній діяльності. 

У позакласному навчанні вчителі використовують різноманітні 

методичні прийоми навчання географії. При цьому особливість застосування, 

наприклад, вербальних прийомів полягає в тому, що до спілкування з учнями 

залучаються науковці, спеціалісти-практики, учасники географічних 

експедицій і представники інших відповідних сфер діяльності. На 

позакласних практичних заняттях учні оволодівають уміннями працювати із 

сучасними приладами й інструментами та вчаться ставити досліди й 

здійснювати природоохоронні заходи.  

Особливе значення для позакласного навчання географії мають і 

різноманітні спостереження, що дають змогу вивчати дійсність у всіх її 

проявах і передбачають максимальну пізнавальну активність школярів. Так, 

на екскурсіях і в походах учні закріплюють деякі дослідницькі методи 

географічної науки: вчаться спостерігати, збирати для наступного 

оформлення колекції гірських порід і мінералів, накопичувати просто на 

місцевості нову географічну інформацію, користуватися картами й планами 

походів та орієнтуватися на місцевості. 
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Саме позакласна форма навчання географії створює широкі можливості 

щодо організації дослідницько-експериментальної діяльності учнів. Доволі 

продуктивним може бути також застосування конструювання й 

моделювання, у процесі яких учні розробляють різноманітні навчальні 

моделі, що можуть надалі використовуватися на уроках географії. 

Вивчення географічних літературних джерел відіграє помітну роль у 

самостійній позакласній діяльності учнів і застосовується на різних етапах 

дослідження географічних об’єктів, процесів і явищ. Готуючи анотації, 

реферати й доповіді за допомогою додаткової науково-популярної 

географічної літератури, періодичної преси, державних документів тощо, 

учні вдосконалюють уміння працювати з книгою: виокремлювати основну 

думку й добирати факти для підтвердження теоретичних положень. 

Наразі доволі актуальним є розвиток умінь учнів користуватися 

джерелами географічної інформації Інтернет-мережі. Колективний аналіз 

географічної інформації стосовно її достовірності й відповідності меті 

здійсненого пошуку в Інтернеті, фіксація джерел розміщення інформації та 

коректність посилань на ці джерела – лише перші кроки у формуванні 

ключової інформаційної компетентності, яку мають розвивати учні у процесі 

позаурочного й позакласного навчання географії. 

Важливою особливістю позакласного навчання географії є формування 

міжпредметно-інтегральної компетентності, яке забезпечується активізацією 

міжпредметних зв’язків з іншими шкільними предметами – біологією, 

історією, економікою, фізикою, хімією тощо. Реалізація міжпредметних 

зв’язків сприяє цілісності й комплексності у змісті та формах проведення 

позакласного навчання. 

Позакласне навчання географії може здійснювати на різних рівнях, які 

визначаються характером взаємодії вчителя й учнів. Назвемо їх: 

– 1 рівень, коли вчитель епізодично організовує позакласне навчання 

учнів з метою усунення прогалин в їхніх географічних знаннях і вміннях 

переважно на репродуктивному рівні; 
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– 2 рівень, коли вчитель систематично проводить позакласні заходи за 

участю стабільної кількості учасників на основі врахування їхніх уподобань, 

ініціативи й індивідуальних особливостей, що сприяє підвищенню 

зацікавленості та самостійності школярів; 

– 3 рівень, коли вчитель виконує керівну й спрямовувальну функцію і 

сприяє оволодінню учнями раціональними способами позакласної навчально-

пізнавальної діяльності на основі доступних для них методів наукового 

пізнання. 

Нами розроблені методичні рекомендації для вчителів географії щодо 

організації формування ПГКУ у процесі позакласного навчання географії 

(додаток Р).  

Як зазначалося вище, епізодичне позакласне навчання географії 

представлено такими його формами, як географічна екскурсія, туристський 

похід, екологічний рейд, дидактична гра тощо (див. табл. 3.10). Оскільки 

шкільна програма з географії передбачає певний мінімум екскурсій у 

довкілля, на промислові чи агропромислові виробництва, на транспортні 

підприємства тощо, схарактеризуємо особливості екскурсійної форми. 

Географічна екскурсія – одна з важливих і обов’язкових форм 

епізодичного позакласного навчання географії. Під час екскурсії відбувається 

накопичення учнями географічних уявлень, які стають основою для 

формування фізико-географічних й економіко-географічних понять. 

Водночас екскурсія забезпечує зв’язок теорії з практикою й дає змогу 

показати учням ті географічні об’єкти, процеси та явища, безпосереднє 

вивчення яких у класі не можливе. Крім того, екскурсія також може бути й 

формою нетрадиційного проведення уроку географії.  

Диференціація географічної екскурсії на її різновиди може 

здійснюватися за такими ознаками: 

1) за змістом проведення – фізико-географічна (у довкілля) та 

економіко-географічна (на підприємство); 

2) за кількістю тем – однотемна й багатотемна; 
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3) за дидактичною метою проведення і її місцем у тематичному блоці 

уроків – вступна, поточна й підсумкова. 

У додатку П викладено методичні рекомендації щодо організації і 

проведення екскурсії на підприємство. 

Оскільки географічні екскурсії спрямовані на розвиток таких 

предметно-географічних компетентностей як досвід творчої діяльності з 

географії, емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської діяльності в 

ньому та географічного бачення світу, на нашу думку, обмеження 

проведення таких навчальних екскурсій суттєво зашкодить впровадженню 

предметно-компетентнісного навчання географії у вітчизняній школі. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Запропонована методична система є моделлю навчального процесу, що 

спрямований на формування ПГКУ. Вона дає змогу аналізувати 

взаємозв’язки між компонентами та очікуваними результатами 

компетентнісного навчання географії. Компетентнісне навчання географії 

може бути успішним лише за умови його тлумачення як методичної системи. 

Методична система компетентнісного навчання географії являє собою 

багаторівневу ієрархічну цілісну стійку сукупність підсистем, компонентів та 

елементів, що пов’язані внутрішньосистемними взаємозалежними і 

взаємозумовленими зв’язками та можуть змінюватися внаслідок взаємодії із 

зовнішніми чинниками. Вона містить три підсистеми – компонентну, 

результувальну та регулювальну. 

Компонентна підсистема складається з концептуального, змістового, 

процесуального та контрольно-корегувального компонентів. Концептуальний 

компонент включає мету формування ПГКУ (всебічний розвиток і виховання 

школяра як соціально-адаптованої особистості, здатної до цивілізованої 

взаємодії з природою) та перелік основних дидактичних принципів 

(компетентнісного, діяльнісного та індивідуального навчання). Змістовий 
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компонент втілюється у змісті предметно-географічних компетентностей. 

Процесуальний компонент інтегрує елементи, які забезпечують перебіг 

процесу навчання географії: методи та методичні прийоми навчання, форми 

організації навчання (урочну, позаурочну та позакласну), режими 

(традиційний, самостійний та інтерактивний) й форми організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів, засоби навчання географії. Контрольно-

корегувальний компонент зорієнтований на наскрізне виявлення зворотного 

зв’язку між учнями та вчителем; поетапний контроль рівня сформованості 

ПГКУ, що здійснюється за допомогою різноманітних методів, видів, форм, 

способів та прийомів такого контролю; обов’язкове використання 

компетентнісно-орієнтованих завдань.  

Друга підсистема методичної системи – результувальна, містить 

очікувані результати компетентнісного навчання географії і спрямовує 

функціонування всіх складників системи. До кінцевих результатів належать, 

по-перше, здатність учнів застосовувати географічні знання, уміння й 

навички, досвід творчої діяльності та науково-географічне бачення світу для 

розв’язування життєвих завдань та професійних проблем; по-друге, їхні 

морально-етичні установки екологічного та природоохоронного 

спрямування. Регулювальна підсистема визначається мережною структурою 

зв’язків методичної системи, за якої один компонент системи може мати 

багато елементів і при цьому кожен елемент взаємодіє з багатьма іншими 

компонентами та елементами. Це дає змогу аналізувати взаємозв’язки між 

компонентами та очікуваними результати компетентнісного навчання 

географії.  

Методична система формування ПГКУ є відкритою, оскільки взаємодіє 

із зовнішнім середовищем. Дія методичної системи на зовнішні чинники і 

їхній вплив на внутрішні компоненти системи здійснюється одночасно. 

Об’єктом взаємодії методичної системи із зовнішнім середовищем є 

навчально-виховний процес з географії, предметом – географічні 

компетентності учнів (ключові, міжпредметно-інтегральні та предметні), а 
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суб’єктами – учень як дійова особа навчально-виховного процесу, що 

критично мислить, та вмотивований вчитель. 

Реалізація методів навчання географії здійснюється за допомогою 

методичних прийомів навчання. У компетентнісному навчанні географії 

методичні прийоми навчання розглядають як конкретні способи організації 

навчальних дій школярів на основі застосування різноманітного сполучення 

засобів та форм навчання з метою реалізації навчального методу, 

спрямованого на формування предметно-географічних компетентностей 

учнів. Можна виокремити вербальні (словесні), ілюстративно-демонстраційні 

та прикладні методичні прийоми навчання географії. До вербальних 

методичних прийомів навчання географії належать: навчальна розповідь, 

навчальне пояснення, інструктаж, читання вчителем уголос, робота з текстом 

підручника, бесіда, навчальна дискусія й навчальна (шкільна) лекція. 

Ілюстративно-демонстраційними методичними прийомами навчання 

географії є: ілюстрування, демонстрування й демонстраційний навчальний 

дослід. Основними прикладними методичними прийомами навчання 

географії можна вважати: навчальне спостереження, вправу, географічну 

задачу, самостійний навчальний експеримент і практичне завдання. 

Засоби навчання географії – це природні й штучні засоби, що 

виконують функції носіїв географічної інформації, знарядь створення 

інформаційно-предметного середовища навчального процесу та інструментів 

навчально-пізнавальної діяльності. Засоби компетентнісного навчання 

географії доцільно поділити на п’ять груп: об’єктно-натуральні (реально-

географічні, фрагментарно-географічні), об’єктно-замінювальні (вербальні, 

ілюстративно-зображувальні, аудіовізуальні, графічно-знакові, 

картографічно-геоінформаційні, прототипні, комбіновані об’єктно-

замінювальні), приладно-природничі (геодезично-топографічні, 

метеорологічні, гідрологічні, геометричні, астрономічні, інші приладно-

природничі), апаратно-забеспечувальні (комп’ютерні, автономні 

аудіовізуалізаційні, інформаційно-накопичувальні, позиційно-навігаційні, інші 
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апаратно-забезпечувальні), інтегровані інформаційні (багатооб’єктні умовно-

інтерактивні, мультимедійні).  

Картографічно-геоінформаційні засоби навчання посідають домінантне 

місце у процесі компетентнісного навчання географії. До картографічних 

засобів навчання належать географічні карти, топографічні плани, контурні 

карти, картограми, картосхеми та картографічні перетинно-секційні моделі. 

Геоінформаційні засоби – комплекс різноманітних картографічних моделей, що 

створюються за допомогою комп’ютеризованих просторово-аналітичних 

програмно-спеціалізованих засобів навчання. Картографічно-геоінформаційні 

засоби компетентнісного навчання, по-перше, є джерелом знань учнів про 

розміщення географічних об’єктів вивчення, зміну їхнього місцезнаходження й 

атрибутів і розвиток; по-друге, є засобом формування картографічних умінь 

учнів як елемента предметно-географічної компетентності (географічні вміння 

й навички); по-третє, виконують функцію засобів формування міжпредметно-

інтегральної картографічної компетентності учнів; а по-четверте, сприяють 

формуванню просторового мислення учнів як основи їхнього географічного 

бачення світу. Географічні інформаційні технології та системи забезпечують 

високу наочність відображення інформації у вигляді інтерактивних 

електронних карт. ГІС дають змогу створювати бази даних, уводити 

інформацію в комп’ютерні системи, зберігати, обробляти, аналізувати, 

перетворювати й видавати їх за запитом у вигляді електронних карт, графічних 

зображень, текстів тощо. Застосовуючи ГІС, можна досліджувати об’єкти чи 

процеси, які важко або неможливо дослідити традиційним шляхом. 

У процесі компетентнісного навчання географії формуються такі 

картографічні вміння: візуального аналізу й опису карт, графічно-образного 

аналізу карт, картометрично-морфометричного аналізу карт і вміння 

математично-статистичного аналізу карт. Ці вміння варто віднести до 

діяльнісного компонента міжпредметно-інтегральної картографічної 

компетентності учнів. 
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Основною ознакою сучасного підручника з географії є його орієнтація 

на формування ключових, міжпредметно-інтегральних і предметних 

географічних компетентностей учнів, розвитку їхньої пізнавальної 

ініціативи, критичності, здатності до самоконтролю. У КСП з географії варто 

виокремити текстовий і позатекстовий структурні компоненти. Елементами 

текстового компонента є основний, додатковий та пояснювальний тексти, а 

позатекстового – навчальні запитання й завдання, апарат організації 

засвоєння, апарат орієнтування та ілюстративний матеріал. КСП з географії – 

це своєрідний дидактичний комплекс, який може виступати самодостатньою 

системою або універсальним засобом навчання. Електронний КСП з 

географії як мультимедійний інтегрований інформаційний засіб навчання 

належить до нової генерації навчальних засобів. Він ефективно поєднує 

змістові навчальні надбання з дидактичними можливостями сучасних 

інформаційних технологій. 

Форми організації процесу компетентнісного навчання географії 

доцільно поділяти на дві взаємопов’язані групи: організація навчально-

пізнавальної діяльності учнів з географії (у традиційному, інтерактивному й 

самостійному режимах навчання) та організація проведення 

компетентнісного навчання (урочна, позаурочна та позакласна). До основних 

форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії 

належать: у традиційному режимі організації – фронтальна, індивідуальна, 

парна, групова й кооперовано-групова; у режимі самостійної роботи – 

ініціальна, самоорганізаційна й завершально-контрольна; в інтерактивному 

режимі організації – парно-трійкова інтерактивна, кооперовано-мікрогрупова 

інтерактивна й дискусійно-інтерактивна. Застосування всіх форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів у традиційному режимі має бути 

поєднаним із використанням форм такої організації в режимах самостійної 

роботи та інтерактивному. При цьому важливим дидактичним інструментом 

учителя залишається диференційований підхід до учнів під час організації 

навчального процесу з географії. 
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За умови інтерактивного режиму навчання географії кожен учень і 

вчитель є рівноправними й рівнозначними суб’єктами навчання. Основною 

функцією вчителя при цьому є оптимальна організація саме розумової й 

операційної діяльності учнів. Інтерактивне навчання базується на 

комунікативній моделі формування ПГКУ та забезпечує розвиток ключової 

комунікативної компетентності. Під час реалізації всіх інтерактивних форм 

організації компетентнісного навчання тією чи тією мірою використовується 

ситуативне моделювання, яке передбачає побудову навчального процесу на 

основі залучення учнів до ігрового моделювання життєвих ситуацій. 

Позаурочне навчання учнів як форма його проведення здійснюється в 

час, вільний від уроків, регламентується програмою з географії. Таке 

навчання спрямовується на закріплення, розширення, поглиблення й 

застосування ПГКУ. До видів позаурочного навчання учнів належать 

домашня робота (виконання домашніх завдань), індивідуальні спостереження 

за довкіллям, участь у групових чи індивідуальних проектах і проведення 

досліджень, що передбачені навчальною програмою з географії і 

здійснюються за бажанням учня. Домашня робота (виконання домашніх 

завдань) з географії – це один з основних видів позаурочної форми 

проведення навчання географії, який базується на навчально-пізнавальній 

діяльності школярів у режимі самостійної роботи, є логічним продовженням 

уроку географії та нерозривно пов’язаний зі змістом процесу навчання. 

Різновидами позакласного навчання географії є перманентні (факультатив, 

гурток, клуб тощо), систематичні (предметний тиждень, олімпіада, турнір 

тощо) та епізодичні (екскурсія, похід, екологічний рейд тощо). Вони є 

важливими складниками процесу формування всіх компонентів ПГКУ.  

Результати дисертації, що розкривають зміст розділу, оприлюднено у 

публікаціях автора [63, 70, 74, 78, 82, 91, 95, 150, 172, 455, 457, 506, 508, 

514, 561]. 
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РОЗДІЛ 4 

КОМПЕТЕНТНІСНО-ФОРМУВАЛЬНІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ 

 

4.1. Різновиди, структура та проектування компетентнісно-

формувальних уроків географії 

 

Сучасні цивілізаційні процеси спрямовують вітчизняний освітній 

простір на всебічний розвиток особистості, широту її кваліфікації та 

професійну мобільність. Нині перед географічною освітою стоїть завдання, 

що полягає у формуванні ПГКУ, тож вельми актуальним є розроблення 

нових підходів до проектування й проведення уроку географії як основної 

форми організації навчально-виховного процесу. 

До розв’язання проблеми вдосконалення та підвищення ефективності 

уроку географії в різний час долучався доволі широкий загал вітчизняних 

дослідників з дидактики географії [16, 76, 99, 121, 207, 238, 239, 247, 266, 

267, 331, 369, 374, 476, 557, 567, 570]. Водночас питання модернізації 

структури уроку географії, окреслення його мети й завдань, методичних 

особливостей проведення та контролю й оцінювання результатів вимагають 

подальшого дослідження. Тож вважаємо доцільним обґрунтувати структурні 

особливості сучасного уроку географії відповідно до результатів наших 

досліджень, які були спрямовані на розроблення та впровадження методичної 

системи формування предметної географічної компетентності учнів основної 

школи.  

Концептуальною метою сучасного уроку географії є навчання й 

виховання всебічно розвинутої, соціально адаптованої особистості, яка має 

морально-етичні установки екологічного та природоохоронного 

спрямування. Оскільки досягнення такої мети можливе лише на уроці, що 

безпосередньо спрямований на формування ключових, міжпредметно-

інтегральних та предметно-географічних компетентностей учнів, доцільно 

його називати компетентнісно-формувальним (КФ) уроком географії. 
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Перш ніж характеризувати структуру КФ уроку доцільно висвітлити 

сучасні дидактичні підходи до шкільного уроку [36, 56, 172, 206, 301, 302, 

320, 238, 239, 334, 374, 489, 566]. У вітчизняній дидактиці уроки 

диференціюють з огляду на основну дидактичну мету. Традиційно 

вирізняють п’ять видів дидактичної мети, які можуть стати найголовнішими 

на уроці, а саме: 

– сформувати нові знання;  

– сформувати вміння й навички;  

– застосовувати вміння й навички у практичній діяльності; 

– узагальнити й систематизувати знання;  

– перевірити знання, уміння й навички. 

Якщо урок присвячується досягненню одного з видів дидактичної 

мети, то його тип отримує назву відповідно до неї. Наприклад, якщо на уроці 

основною дидактичною метою є формування нових знань, ідеться про «урок 

формування нових знань». На уроці, проте, можуть реалізовуватися два чи 

більше приблизно однакових за своїм значенням види мети. Наприклад, 

комбінується контроль (перевірка й оцінювання), корекція раніше засвоєних 

знань і вмінь і формування нових або формування вмінь і навичок та 

узагальнення й систематизація знань: такі уроки називають комбінованими.  

З огляду на сказане традиційно виділяють такі типи уроків географії: 

вступний; формування нових знань; формування вмінь і навичок; 

узагальнення й систематизування знань і вмінь; контролю знань, умінь і 

навичок; комбінований урок. Проте наразі однозначне формулювання назв 

типів уроків у дидактиці географії відсутнє [5, 206, 320, 322, 323, 325, 

489, 566]. 

Згідно з компетентнісним підходом до навчання географії бачення типу 

та відповідної структури уроку змінюється, оскільки відбулася суттєва зміна 

цільового компонента уроку. Якщо за традиційної системи навчання 

географії основним завданням уроку було формування знань, умінь та 

навичок учнів, то за компетентнісного навчання таким завданням стало 
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формування здатності учнів до застосування навчальних досягнень з метою 

розв’язання важливих для життя завдань і проблем географічного 

спрямування. 

Рис. 4.1. Диференціація компетентнісно-формувальних уроків географії 

 

Звісно, нині варто говорити про іншу типологія уроків: 

1) вступний урок; 

2) урок формування й застосування нових знань (змістового 

компонента ПГКУ); 
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3) урок формування й застосування вмінь і навичок (діяльнісного 

компонента ПГКУ); 

4) урок поглиблювання й систематизування предметно-географічних 

компетентностей; 

5) урок контролю й корегування предметно-географічної 

компетентності; 

6) комбінований компетентнісно-формувальний урок (рис. 4.1). 

Проектування різних типів уроку здійснюється відповідно до основних 

вимог, що висуваються до КФ уроку географії. Варто наголосити, що КФ 

урок, як і традиційний, передусім має виконувати три основні функції – 

навчальну (когнітивну), розвивальну й виховну. Відповідно до сучасного 

бачення компетентнісного навчання географії, вимоги до КФ уроку географії 

поділяються на: організаційні, дидактичні, психологічні, санітарно-гігієнічні 

й етичні. Перелік вимог до проектування й проведення КФ уроку географії 

наведено у додатку И. 

Під час проектування уроку вчитель обирає ті його структурні 

компоненти, які оптимально забезпечують досягнення обраних видів 

дидактичної мети й дотримання всіх вимог, що висуваються до КФ уроку 

географії. Навчальну (когнітивну), розвивальну й виховну мету уроку 

реалізують обрані вчителем відповідно до кожного уроку ключові, 

міжпредметно-інтегральні та предметно-географічні компетентності.  

Назви ключових компетентностей пропонуємо обирати з переліку тих, 

що наводяться в Додатку до рекомендацій Європейського Парламенту та 

Ради Європи «Ключові компетентності для освіти впродовж усього життя – 

європейські рекомендації» (2006) і проекті «Нова Українська школа» (2016), 

який нині реалізується МОН України: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. 

2. Спілкування іноземними мовами. 

3. Математична грамотність. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. 
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5. Інформаційно-цифрова компетентність. 

6. Уміння навчатися впродовж життя. 

7. Соціальні і громадянські компетентності. 

8. Підприємливість. 

9. Загальнокультурна грамотність. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. 

11. Ініціативності та взаємодії (див. розділ 1) 

Кожен з типів КФ уроку має свої особливості й посідає своє 

визначальне місце в загальному процесі проведення навчання географії (див. 

рис. 4.1). Варто зазначити, що особливістю КФ уроку будь-якого типу є, по-

перше, визначення змісту предметно-географічних компетентностей, які 

будуть формуватися на уроці, на основі чинної навчальної програми з 

географії. По-друге, формування ПГКУ повинно мати діяльнісний характер, 

передусім за допомогою виконання ситуативних прикладних завдань, 

спрямованих на застосування навчальних досягнень з географії для 

розв’язування завдань, наближених до реального життя. 

Вступний урок проводиться на початку навчального року або семестру. 

Його спрямовано на організацію й мотивацію навчально-пізнавальної 

діяльності школярів на уроках географії упродовж року чи наступного 

семестру. На цьому уроці вчитель повинен ознайомити учнів зі структурою 

географічного курсу, що вивчається, особливостями прийомів навчальної 

роботи, які використовуватимуться на уроках, основними засобами та 

системою перевірки й оцінювання навчально-пізнавальної діяльності та 

навчальних досягнень учнів, тобто окремих предметно-географічних 

компетентностей учнів.  

На вступному уроці доцільно застосовувати нетрадиційні форми 

організації навчання, оскільки такий підхід зацікавлює й стимулює учнів до 

вивчання відповідного курсу географії. Корисним може бути 

унаочнювальний показ різноманітної довідкової й науково-популярної 

літератури та використання презентації як форми показу неординарної 
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географічної інформації за допомогою сучасних апаратно- й програмно-

забезпечувальних та організаційно-технологічних засобів навчання, а також 

проведення відповідних тематичних екскурсій тощо. 

Структура такого уроку значною мірою залежить від технічних й 

організаційних можливостей його проведення. Проте проектування саме 

цього уроку вимагає творчого підходу вчителя. Приклад орієнтовного плану-

конспекту вступного уроку формування й застосування нових знань наведено 

у додатку К (К-1). 

Урок формування й застосування нових знань зазвичай розпочинає 

комплекс уроків різних типів, спрямований на опанування тематичного 

блоку предметно-географічних компетентностей учнів. 

Домінантною дидактичною метою уроку цього типу є формування й 

застосування емпіричних та теоретичних знань учнів, що реалізується через 

усвідомлення ними географічних уявлень, понять, термінів, причинно-

наслідкових зв’язків, закономірностей, класифікацій тощо. Учитель повинен 

знайомити учнів з провідними географічними гіпотезами й теоріями та 

різноманітними фактами, що їх підтверджують. Викладання навчального 

матеріалу повинно мати доказовий характер і бути доступним та цікавим 

школярам.  

Після визначення і конкретизації змісту предметно-географічних 

компетентностей учитель повинен визначити макрокомпоненти уроку, а 

потім і їхні складники – мікрокомпоненти та сконструювати план-схему 

(табл. 4.1).  

Розглянемо особливості проектування структурних компонентів уроку 

формування й застосування нових знань (див. табл. 4.1). Послідовність 

компонентів, власне, і визначає орієнтовну етапність майбутньої їх реалізації. 

Перший макрокомпонент уроку «Підготовка учнів до навчально-

пізнавальної діяльності» складається з чотирьох мікрокомпонентів. 

Організація уважності учнів значною мірою визначає реалізацію 

запланованих учителем методів і методичних прийомів навчання географії. У 
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педагогічній практиці часто можна спостерігати, що вчитель довго не може 

заспокоїти школярів після того, як пролунав дзвінок на урок. 

Таблиця 4.1 

Орієнтовна план-схема уроку формування й застосування нових знань 

Макрокомпоненти Мікрокомпоненти 
І. Підготовка учнів до 
навчально-пізнавальної 
діяльності 

1. Організація уважності учнів. 
2. Повідомлення теми, завдань і переліку предметно-
географічних компетентностей уроку. 
3. Актуалізація почуттєвого й практичного досвіду 
учнів. 
4. Пояснення критеріїв контролю навчальної діяльності 
учнів. 

ІІ. Мотивація навчально-
пізнавальної діяльності 
учнів 

1. Пояснення значення предметно-географічних 
компетентностей уроку для розв’язування життєвих 
завдань і проблем. 
2. Оголошення проблемного завдання чи запитання 
уроку 

ІІІ. Вивчення нового 
матеріалу 

1. Актуалізація опорних географічних знань учнів. 
2. Сприймання, початкове усвідомлювання та 
осмислення учнями географічних фактів, 
номенклатури, уявлень. 
3. Формування учнями географічних понять, 
причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей. 
4. Застосування учнями нових знань у практичній 
діяльності. 
5. Формування емоційного-ціннісного ставлення до 
довкілля й людської діяльності у ньому та 
географічного бачення світу.  
6. Виявлення зворотного зв’язку між учнями та 
учителем. 

IV. Узагальнення й систематизування предметно-географічних компетентностей 
учнів 
V. Коментування домашнього завдання 
VI. Підбивання підсумків уроку 

 
Причин такої ситуації декілька, серед яких: об’єктивні – психологічні 

особливості учнів – і суб’єктивні – відсутність у школярів сформованості 

таких якостей особистості, як організованість і дисциплінованість. 

Щоб уникнути таких ситуацій, необхідно: 

– систематично вдосконалювати організаційні вміння учнів; 

– перед кожним уроком психологічно налаштовувати школярів на 

роботу, відволікаючи від попередніх вражень; 
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– постійно виховувати в учнів зібраність, прагнення до порядку й 

дисципліни в навчанні та до самоорганізації (на початку уроку доцільно 

звернути увагу дітей на підготовку робочого місця й усіх потрібних для 

конкретного уроку засобів навчальної роботи). 

Підготовка учителем учнів до уроку не повинна забирати багато часу й 

має тривати 1–2 хвилини. Її спрямовано на те, щоб надати школярам заряд 

психічної енергії й працездатності. 

Повідомлення теми, завдань і переліку предметно-географічних 

компетентностей уроку має сприяти залученню учнів до активної навчально-

пізнавальної діяльності, об’єктивно вимагаючи розуміння завдань, які 

ставить перед ними вчитель. Це має велике значення для організації 

самоконтролю й самооцінки, позаяк школярі можуть порівнювати як 

кінцевий результат своєї діяльності, так і проміжний з тими результатами, що 

необхідно досягти. Це означає, що такий мікрокомпонент як етап потрібний 

для підвищення організаційної чіткості й цілеспрямованості навчально-

пізнавальної діяльності учнів. 

Мета уроку, яку ставить перед собою вчитель у процесі проектування 

уроку як конкретизація географічних компетентностей, та завдання, які він 

поставить перед учнями, не збігаються. Це пояснюється тим, що функції 

вчителя й учнів відрізняються. Учитель повинен не тільки ознайомити 

школярів із завданнями, що постануть перед ними, але й створити умови для 

розуміння змісту теми уроку та усвідомлення вагомості й послідовності 

шляхів її вивчення, а також для спонукання до зацікавленості предметним 

змістом і діяльністю із його засвоєння. Усього цього можна досягти, зокрема, 

запланувавши: 

– залучення учнів до визначання й формулювання теми уроку; 

– усебічний показ важливості теми уроку в курсі географії та для 

школярів особисто; 

– ознайомлення з проблемним питанням, яке розв’язуватиметься 

упродовж уроку; 
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– залучення учнів до визначання способів діяльності, які необхідні для 

досягнення проміжних і кінцевого результатів. 

Актуалізацію почуттєвого й практичного досвіду учнів тісно поєднано 

з мотивацією їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Пригадування 

школярами подій з їхнього життєвого досвіду виступає поштовхом до 

наступного пізнання. При цьому засвоєння нового матеріалу має спиратися 

саме на чуттєвий досвід учнів – різні уявлення, що сформувалися в 

минулому. І для того щоб цей чуттєвий досвід став основою для здобуття 

нових знань, його й треба актуалізувати в пам’яті школярів: поверхневі 

уявлення поглибити й доповнити, перекручені – виправити й скоригувати 

тощо. 

Пояснення критеріїв контролю навчальної діяльності учнів значною 

мірою заохочує учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності, 

оскільки вони розуміють обов’язковість її здійснення та усвідомлюють 

можливість отримати позитивні оцінки як плату за виконану навчальну 

роботу. 

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів як другий 

макрокомпонент уроку може бути різною за формою й змістом. За таких 

умов вона значною мірою стимулюватиме зазначену діяльність школярів, 

посідаючи чільне місце у структурі уроку. Мотивацією загалом називають 

використання вчителем різних способів формування в учнів мотивів учіння. 

Нагадаємо, що під мотивами учіння розуміють внутрішні імпульси, що 

спонукають школярів до активної навчально-пізнавальної діяльності, 

спрямованої на засвоєння знань та формування умінь і навичок. Учні 

керуються різними мотивами учіння: 

– пізнавальними (інтерес до знань чи способу їхнього здобуття); 

– соціальними (необхідність підготовки до обрання майбутньої 

професії, бажання підвищити свій статус у класному колективі, 

відповідальність перед членами своєї сім’ї тощо). 
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Пояснення значення предметно-географічних компетентностей уроку 

для розв’язування життєвих завдань і проблем має мотивувати учнів до 

навчально-пізнавальної діяльності, оскільки спрямоване на виявлення зв’язку 

науки і практики. Учителеві потрібно підібрати вдалі приклади, що 

ілюструють можливість застосування географічних знань у побутовому житті 

та екстремальних ситуаціях. 

Оголошення проблемного завдання чи запитання уроку передбачає, що 

перед учнями буде поставлене завдання, що містить суперечку, і яке вони не 

можуть виконати. Позаяк виконання проблемного завдання вимагає 

формування нових знань, воно стимулює учнів до активної навчально-

пізнавальної діяльності. 

Третій макрокомпонент – вивчення нового матеріалу як етапний 

макрокомпонент має на меті формування емпіричних і теоретичних 

географічних знань учнів. На цьому етапі уроку зосереджено основне 

навчальне навантаження, поєднане з реалізацією дидактичної мети уроку. 

Учитель має ретельно спланувати комплекс мікрокомпонентів цього 

макрокомпонента (див. табл. 4.2), а згодом дібрати методичні прийоми, 

форми й засоби навчання, які дадуть змогу дотримуватися алгоритмів 

формування географічних понять, причинно-наслідкових зв’язків тощо. 

Актуалізація опорних географічних знань учнів як мікрокомпонент 

вивчання нового матеріалу – це пошук і встановлення зв’язку між раніше 

сформованими знаннями й вміннями та тими, що будуть формуватися на 

поточному уроці, на якому зреалізовуватиметься дидактичний принцип «від 

відомого до невідомого». При цьому вчитель може запланувати низку 

запитань школярам, що спонукатимуть їх до відтворення вже сформованих 

знань, на яких ґрунтуватиметься формування нових. 

Сприймання, початкове усвідомлювання та осмислення учнями 

географічних фактів, номенклатури, уявлень теж має свою специфіку, яку 

слід враховувати під час проектуванні уроку. 
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Зокрема, сприймання учнями географічних об’єктів, процесів і явищ 

відіграє надзвичайно важливу роль у навчанні. Без сприйняття не 

створювалися б уявлення, а без них, відповідно, неможливим є засвоєння 

теоретичних знань. Сприймання навчального матеріалу може бути 

безпосереднім (чуттєвим) і опосередкованим (раціональним). Перше 

поєднують з наочно-образним відображенням об’єктів вивчення, друге – зі 

словом (мовою).  

Усвідомлення базується на розпізнаванні учнями нових географічних 

об’єктів вивчення й зіставлення їх з уже відомими; формується через 

виокремлення суттєвих ознак, структури та зовнішніх зв’язків географічних 

понять, що вивчаються; полягає в осяганні учнями значення нових 

географічних термінів, які асоціюються з уже сформованими в школярів 

географічними уявленнями й поняттями; є підґрунтям для осмислення 

учнями навчального матеріалу.  

Осмислення учнями географічних знань передбачає пошук школярами 

суті того, що вивчається, і розкриття ними внутрішніх і зовнішніх зв’язків 

географічних об’єктів вивчання з переходом до засвоєння навчального 

матеріалу; поєднане з аналізом, синтезом, зіставленням, порівнянням, 

абстрагуванням тощо. 

Формування учнями географічних понять, причинно-наслідкових 

зв’язків, закономірностей проектується вчителем відповідно до 

психодидактичних засад такого формування та розроблених на їх основі 

алгоритмів. Учитель обирає методичні прийоми, які б за короткий термін 

часу давали змогу сформувати заплановані предметно-географічні 

компетентності учнів. 

Застосування учнями нових знань у практичній діяльності 

здійснюється з метою їх подальшого усвідомлювання й осмислення та 

формування предметно-географічних компетентностей. Варто зазначити, що 

важливим етапом формування будь-якого виду знань є їхнє застосування у 

практичній діяльності учнів. Отже, учитель має спланувати таку діяльність і 
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запропонувати учням відповідні практичні завдання переважно 

репродуктивного та продуктивного рівня складності.  

Формування емоційного-ціннісного ставлення до довкілля й людської 

діяльності у ньому та географічного бачення світу здійснюється у процесі 

виконання проблемних і творчих завдань з теми уроку. Однак виокремлення 

цього мікрокомпоненти є певною мірою умовним, оскільки формування 

емоційного-ціннісного ставлення до довкілля й людської діяльності у ньому 

та географічного бачення світу має наскрізний характер і формується 

упродовж усього уроку. 

На особливу увагу заслуговує й проектування виявлення зворотного 

зв’язку між учнями та вчителем. Цей мікрокомпонент дає змогу вчителю 

об’єктивно оцінити результат своєї педагогічної діяльності на уроці: 

визначити рівень розуміння географічного навчального матеріалу школярами 

й засвоєння ними географічних фактів і номенклатури; виявити ступінь 

сформованості відповідних уявлень, понять і причинно-наслідкових зв’язків 

тощо. За умови ефективного виявлення зворотного зв’язку з учнями вчитель 

може ситуативно коригувати навчальний процес на уроці й правильно 

визначити зміст і обсяг домашнього завдання. 

Змістом четвертого макрокомпонента уроку (див. табл. 4.2.) є 

узагальнення й систематизування предметно-географічних компетентностей 

учнів, які формувалися на попередньому до цього макрокомпоненті уроку. 

Слід зазначити, що узагальнення є розумовим об’єднанням об’єктів вивчення 

за їхніми істотними ознаками й виділення властивостей певного класу цих 

об’єктів з переходом від одиничного до загального. У дидактиці розрізняють 

кілька різновидів цього процесу: 

– первинне узагальнення, що здійснюється під час сприймання й 

усвідомлення сприйнятого змісту, унаслідок чого формується уявлення; 

– поняттєве узагальнення, що відбувається у процесі осмислення суті 

сприйнятих об’єктів вивчення й веде до утворення окремих понять; 
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– міжпоняттєве узагальнення, що полягає у визначенні загальних й 

істотних ознак та властивостей понять, які формуються у процесі переходу 

від менш до більш загальних понять у системі, у встановлюванні зв’язків і 

відношень між елементами цієї системи та в розташуванні таких елементів у 

певному порядку й раціональній послідовності. 

Узагальнення будь-якого рівня щільно поєднано із систематизацією. 

Систематизація – полягає в систематизуванні географічних понять 

(термінів), географічних причинно-наслідкових зв’язків і географічних 

закономірностей; має результати – певні систематизування, які можуть бути 

подані учнями через заповнення географічних таблиць, створення 

схематичних географічних малюнків, побудови інших графічно-знакових 

моделей, передусім географічних графів тощо.  

Домашні навчально-пізнавальні завдання прогнозуються учителем під 

час проектування уроку з урахуванням необхідності їхнього коригування у 

процесі проведення уроку. Завдання домашньої роботи загалом можуть 

повідомлятися й роз’яснюватися учням як під час реалізації будь-якого 

компонента уроку, так і на спеціальному макрокомпоненті-етапі 

«Коментування домашнього завдання» (див. табл. 4.2). Слід пам’ятати, що 

цей макрокомпонент-етап не має бути останнім у структурі уроку, оскільки 

вимагає значної концентрації уваги школярів. Останні повинні мати 

достатньо часу для того, щоб за допомогою вчителя усвідомити зміст і обсяг 

домашнього завдання, записати його в щоденник і зрозуміти спосіб 

виконання. 

Підбивання підсумків уроку має бути останнім його 

макрокомпонентом-етапом, який: доцільно розпочинати з постановки учням 

запитань на зразок «Яку тему ми вивчали на уроці?», «Що нового ви 

дізналися сьогодні?», «Які завдання виконали, а які – ні?» тощо; може 

передбачати формулювання кінцевої відповіді на проблемне запитання 

(проблемне завдання чи проблемну задачу) уроку; є ланкою, що поєднує 

поточний урок з наступним, реалізуючи внутрішньопредметні зв’язки 
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шкільної географії; може завершуватися як індивідуальним оцінюванням 

навчальних досягнень учнів з географії, так і оцінюванням навчально-

пізнавальної діяльності учнів усього класу чи груп школярів. 

Після визначення структури уроку вчитель має скласти план-конспект 

уроку, який, на відміну від плану-схеми, конкретизує процес навчально-

пізнавальної діяльності учнів на уроці. Такий план-конспект зазвичай містить 

назву теми уроку, перелік предметно-географічних компетентностей і 

перелік обладнання, а також визначає тип уроку. Крім макро- й 

мікрокомпонентів у плані-конспекті фіксуються методичні прийоми, форми 

й засоби навчання (з-поміж яких режими демонстрації, форми створення й 

застосування цих засобів), які обирає вчитель. У ньому мають бути запитання 

й завдання для учнів та правильні відповіді на них (за потреби), плани 

алгоритмічного характеру, фактичні географічні матеріали тощо. До плану-

конспекту додаються графічно-знакові моделі, які будуть використовуватися 

на уроці, а також зазначається орієнтовна тривалість запланованих 

компонентів уроку.  

Матрицю, на основі якої може складатися орієнтовний план-конспект 

уроку формування й застосування нових знань наведено у додатку К (К-2). 

Урок формування й застосування вмінь і навичок учнів поєднує два 

види дидактичної мети, які пов’язані з організацією практичної діяльності 

учнів, – формування вмінь і навичок учнів і їхнє застосування (табл. 4.2).  

Це є закономірним оскільки, роз’єднати їх за такої діяльності 

неможливо, позаяк формування нових умінь і навичок ґрунтується на тлі 

сформованих раніше за принципом «від відомого до невідомого». 

Отже, за наведених вище умов одночасно відбувається і формування, і 

застосування географічних умінь. Саме тому такий урок географії й доцільно 

виокремлювати як певний тип, реалізація «подвійної» основної дидактичної 

мети якого відбувається у процесі виконання низки поступово ускладнених 

вправ і завдань різних рівнів та спрямування.  
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Таблиця 4.2 

Орієнтовна план-схема уроку формування й застосування вмінь 

і навичок 

Макрокомпоненти Мікрокомпоненти 

І. Підготовка учнів до 
навчально-пізнавальної 
діяльності 

1. Організація уважності учнів. 
2. Повідомлення теми, завдань і переліку предметно-
географічних компетентностей уроку. 
3. Мотивування навчально-пізнавальної діяльності учнів 
на уроці. 
4. Пояснення критеріїв контролю навчальної діяльності 
учнів. 

ІІ. Виконання 
практичної роботи з 
географії 

1. Активізація опорних знань, умінь і навичок учнів, 
необхідних для виконання ними практичної роботи, 
зокрема на основі вступних навчальних вправ. 
2. Формування в учнів умінь і навичок, потрібних для 
виконання ними практичної роботи, зокрема за 
допомогою пробних навчальних вправ. 
3. Застосування учнями з метою закріплення отриманих 
умінь і навичок у стандартних і нестандартних умовах 
через тренувальні і навчальні вправи з вибірковим 
оцінюванням. 
4. Творче застосування вмінь і навичок учнів  на основі 
творчих навчальних вправ з вибірковим оцінюванням. 
5. Узагальнення й систематизування результатів 
практичної роботи. Звітування учнів про способи й 
результати її виконання та аналіз здобутих результатів.  

ІІІ. Контроль і корегування оволодіння учнями алгоритмом виконання практичної 
роботи (контрольні вправи репродуктивного, продуктивного, проблемного та 
творчого рівнів) 
ІV. Коментування домашнього завдання 
V. Підбивання підсумків уроку 

 

При цьому на уроках формування й застосування вмінь і навичок учнів 

зазвичай виконуються одна чи кілька передбачених програмою практичних 

робіт. Практична робота є формою проведення навчання географії, яку 

можна віднести як до урочного, так і до позаурочної навчання географії. 

Виконання практичних робіт і досліджень забезпечує формування вміння 

школярів застосовувати теоретичні знання з метою самостійного отримання 

необхідної географічної інформації та озброює учнів такими важливими 
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вміннями, як аналіз і зіставлення географічних карт, спостереження в 

довкіллі, робота з географічними базами даних тощо. 

Отже, практична робота з географії – передбачена програмою форма 

проведення навчання географії, яка: базується на практичних завданнях з 

географії і відповідній навчально-пізнавальній діяльності учнів. Учні 

виконують практичні роботи за допомогою різноманітних засобів навчання з 

метою застосування географічних знань і вмінь на практиці чи їх отримання 

у процесі практичної діяльності та формування географічних умінь і навичок. 

Методичні рекомендації щодо проектування й проведення практичних робіт 

наведено у додатку О. 

Загалом вчитель має змогу планувати необхідні мікрокомпоненти 

зазначеного уроку залежно від ступеня сформованості попередніх умінь і 

навичок школярів, а також видозмінювати методичні прийоми й форми 

організації практичної діяльності учнів з урізноманітненням засобів навчання 

географії. 

Слід зазначити, що формування й застосування – це два ключові 

взаємопоєднані складники всіх компонентів загального процесу оволодіння 

вміннями й навичками. Ці складники взаємодіють і на різних етапах уроку 

відбувається їхня поетапна трансформація.  

Так, у процесі формування нових вмінь і розвитку навичок учні 

оперують опорними вміннями й засвоєними навичками, таким чином глибше 

й міцніше засвоюючи нові, які, зі свого боку, надалі стануть опорними й 

дієвими та розглядатимуться як основа на наступних етапах навчання та 

учіння.  

Щоб ефективно керувати процесом формування й застосування вмінь і 

навичок учнів, необхідно знати його особливості, зокрема, види, рівні та 

форми. 

Розрізняють два види формування й застосування умінь і навичок 

учнів. 
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Перший вид – це застосування наявних умінь і навичок для засвоєння, 

осмислення й запам’ятовування нових. Другий вид – це оволодіння новими 

вміннями й навичками, тобто формування предметно-географічних 

компетентностей школярів (шляхом розв’язання ними задач і виконання 

різних пізнавальних завдань). 

Формування й застосування вмінь і навичок на уроках географії може 

також бути двох рівнів. Теоретичний рівень вимагає завдань для пояснення 

географічних фактів, процесів, явищ і зв’язків, а практичний – завдань, 

спрямованих на відшукування способів зміни або перетворення географічних 

об’єктів вивчання. 

Крім того, організація формування й застосування умінь і навичок 

може здійснюватися у трьох формах [317]: 

а) вербальній (умови й хід розв’язання відповідного завдання 

подаються вчителем словесно); 

б) вербально-унаочнювальній (умови завдання подаються словесно, а 

його розв’язання потребує дій з унаочнювальними невербальними засобами 

навчання, зокрема навчальними моделями); 

в) унаочнювально-діяльнісній (умови завдання подаються через 

унаочнювальні невербальні засоби, а його розв’язання здійснюється через 

виконання практичних дій). 

Урок поширення, поглиблення й систематизування предметно-

географічних компетентностей учнів доцільно проводити після вивчення 

ними основного навчального матеріалу тематичного блоку.  

Уроки такого типу найчастіше проводять у нетрадиційній формі із 

застосуванням інтерактивного режиму навчання. При цьому взаємонавчання 

учнів сприяє організації їхньої свідомої навчально-пізнавальної діяльності. 
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Таблиця 4.3 

Орієнтовна план-схема уроку поглиблення й систематизування 

предметно-географічних компетентностей 

Макрокомпоненти Мікрокомпоненти 
І. Організація навчально-
пізнавальної діяльності 
учнів 

1. Організація уваги й роботи учнів. 
2. Повідомлення теми, завдань і переліку предметно-
географічних компетентностей уроку. 
3. Мотивування навчально-пізнавальної діяльності 
учнів. 
4. Ознайомлення учнів з формами проведення уроку й 
критеріями оцінювання їхньої навчальної діяльності та 
навчальних результатів. 

ІІ. Поширення, 
поглиблення й 
систематизування 
предметно-географічних 
компетентностей учнів 

1. Узагальнення й поширення географічних емпіричних 
знань учнів: фактів, номенклатури та уявлень. 
2. Повторення, узагальнення, поглиблення й 
систематизування географічних понять, причинно-
наслідкових зв’язків та закономірностей. 
3. Застосування знань і вмінь учнів на продуктивному, 
проблемному та творчому рівнях (виконання 
практичних завдань) 
4. Виконання завдань на розвиток емоційно-ціннісного 
ставлення учнів до довкілля й людської діяльності у 
ньому та географічного бачення світу. 

ІІІ. Оцінювання навчально-пізнавальної діяльності й навчальних досягнень учнів 
ІV. Коментування домашнього завдання  
V. Підбивання підсумків уроку 

 

Доцільним є також запровадження ділових ігор, оскільки їх спрямовано 

на розвиток самонавчання школярів й організацію ділових стосунків між 

ними, останні сприяють взаємодопомозі в опануванні прийомів зазначеної 

діяльності. 

Урок контролю й корегування предметної географічної компетентності 

проводиться, зазвичай, наприкінці вивчення тематичного блоку. Такий урок, 

з одного баку дає змогу встановити рівень сформованості окремих 

предметно-географічних компетентностей учнів, який, власне, визначає 

рівень сформованості ПГКУ на відповідний момент, та проаналізувати 

результати навчання. З іншого боку, виявлені результати вможливлюють 

прийняття певних рішень з удосконалення навчального процесу (табл. 4.4). 
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Крім того, у процесі уроку вчитель може корегувати навчальні досягнення 

учнів. 

Урок контролю й корегування предметної географічної компетентності 

передбачає застосування різних прийомів контролю. При цьому до основних 

вимог належить перевірка рівня сформованості у школярів предметно-

географічних компетентностей:  

1) географічні знання та здатність їх застосовувати з прикладною 

метою;  

2) географічні вміння й навички на репродуктивному, продуктивному, 

проблемному й творчому рівнях; 

3) наявність досвіду творчої діяльності учнів з географії; 

4) якісні показники емоційно-ціннісного ставлення до довкілля й 

людської діяльності в ньому; 

5) рівень сформованості географічного бачення світу. 

Безперечно, регламент уроку обмежує вчителя у виборі прийомів 

контролю навчальних досягнень – письмовий і графічний контроль 

переважає над усним, а фронтальний – над індивідуальним і груповим. 

Водночас застосування нетрадиційних форм організації навчання сприяють 

урізноманітненню цих прийомів. 

Слід мати на увазі, що проведення уроків контролю й корегування 

предметної географічної компетентності не звільняє вчителя від організації 

поточної перевірки навчальних досягнень учнів. Її результати мають 

ураховуватися вчителем під час підсумкового тематичного оцінювання. 

Співвідношення поточного й підсумкового тематичного оцінювання 

встановлюється вчителем індивідуально для кожного учня, проте у кожному 

разі школярі мають знати принципи, яких дотримується вчитель, 

виставляючи тематичні оцінки. 
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Таблиця 4.4 

Орієнтовна план-схема уроку контролю й корегування предметної 

географічної компетентності 

Макрокомпоненти Мікрокомпоненти 
І. Організація 
навчально-пізнавальної 
діяльності учнів 

1. Організація уваги й роботи учнів. 
2. Повідомлення теми, завдань і переліку предметно- 
географічних компетентностей, що мають перевірятися й 
оцінюватися на уроці. 
3. Мотивування навчально-пізнавальної діяльності учнів. 
4. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання 
навчальних досягнень. 

ІІ. Тематичний 
(підсумковий) контроль 
і корегування 
предметно-
географічних 
компетентностей учнів 

1. Перевірка й оцінювання знання учнями географічних 
фактів, географічної номенклатури, рівня сформованості 
географічних уявлень з вивченої теми (або тем).  
2. Перевірка й оцінювання рівня сформованості 
географічних понять, причинно-наслідкових зв’язків і 
закономірностей. 
3. Перевірка й оцінювання досвіду застосування учнями 
знань і вмінь на репродуктивному й продуктивному 
рівнях (репродуктивні та продуктивні завдання). 
4. Перевірка й оцінювання досвіду застосування учнями 
знань і вмінь у змінених або нових умовах з метою 
здобуття нових знань (проблемні та творчі завдання). 
5. Виконання проблемних і творчих завдань на виявлення 
рівня сформованості емоційно-ціннісного ставлення 
учнів до довкілля й людської діяльності в ньому та 
географічного бачення світу. 

ІІІ. Аналіз, оцінювання та повідомлення результатів контролю навчальних 
досягнень учнів 
ІV. Коментування домашнього завдання (за потреби) 
V. Підбивання підсумків уроку 

 

На кожному з розглянутих раніше типів уроків ставиться одна основна 

дидактична мета. Але аналіз шкільної практики навчання географії свідчить, 

що найбільш розповсюдженими є комбіновані уроки, які можуть поєднувати 

декілька видів такої мети. При цьому слід пам’ятати, що чим більше видів 

дидактичної мети інтегрується на одному уроці, тим важче їх реалізувати в 

умовах дефіциту часу.  
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Таблиця 4.5 

Орієнтовна план-схема  

комбінованого компетентнісно-формувального уроку 

(поєднується дві дидактичні мети: поточний контроль і корекція 

окремих предметно-географічних компетентностей учнів та формування 

й застосування нових знань і вмінь учнів) 

Макрокомпоненти Мікрокомпоненти 
І. Організація 
навчально-
пізнавальної 
діяльності учнів 

1. Організація уваги й роботи учнів. 
2. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. 

ІІ. Поточний контроль 
і корегування 
предметно-
географічних 
компетентностей учнів 

1. Перевірка й оцінювання знання учнями географічних 
фактів, географічної номенклатури, рівня сформованості 
географічних уявлень з вивченої теми (рекомендована 
форма – фронтальна). 
2. Перевірка й оцінювання рівня сформованості 
географічних понять, причинно-наслідкових зв’язків і 
закономірностей (рекомендована форма – індивідуальна, 
кооперовано-групова, фронтальна). 
3. Перевірка й оцінювання досвіду застосування учнями 
знань і вмінь на різних рівнях складності (рекомендована 
форма – індивідуальна, індивідуально-диференційована, 
фронтальна). 

ІІІ. Вивчання нового 
матеріалу 
 

1. Мотивування навчально-пізнавальної діяльності учнів 
та повідомлення предметно- географічних 
компетентностей, що мають формуватися на уроці. 
2. Активізація опорних географічних знань учнів. 
3. Сприймання й початкове усвідомлювання учнями 
географічних фактів, номенклатури, уявлень. 
4. Формування учнями географічних понять, причинно-
наслідкових зв’язків, закономірностей. 
5. Застосування учнями нових знань у практичній 
діяльності з метою їх подальшого усвідомлювання й 
осмислювання та формування окремих предметно-
географічних компетентностей. 
6. Виявляння зворотного зв’язку між учнями та вчителем. 

ІV. Коментування домашнього завдання 
V. Підбивання підсумків уроку 

 

Найчастіше поєднують дві дидактичні мети – формування нових знань 

та контроль і корекцію навчальних досягнень учнів (табл. 4.5). 
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Проектування комбінованого уроку вимагає його ретельного 

конструювання й застосування оптимального поєднання дидактичних 

інструментів (методичних прийомів, засобів і форм організації та проведення 

навчання) (див. табл. 4.5).  

Одним із найважливіших результатів проектування всіх видів КФ 

уроку географії є створення їхніх планів-конспектів, які суттєво 

відрізняються за структурою й характером застосування дидактичних 

інструментів тощо. Доцільно навести загальні рекомендації щодо підготовки 

плану-конспекту КФ уроку географії будь-якого типу, а саме: 

1. Урок має бути чітко структурованим. 

2. Слід визначити часові межі реалізації кожної структурної одиниці 

уроку. 

3. Для кожної такої одиниці необхідно зазначити рекомендовані 

методичні прийоми. 

4. Навчальні й контрольні завдання має бути чітко сформульовані з 

урахуванням психолого-інтелектуальних особливостей учнів.  

5. Вправи й інші практичні завдання слід наводити в тому вигляді, у 

якому вони пропонуватимуться школярам. 

6. Для завдань, спрямованих на оцінювання навчально-пізнавальної 

діяльності або навчальних досягнень учнів, треба зазначати кількість балів, 

за якими вони оцінюються. У разі застосування тестів подається не тільки 

щойно згадана кількість балів, а й позначки правильних відповідей. 

7. Слід передбачити типи й види географічних навчальних моделей, 

насамперед графічно-знакових, які будуть використовуватися на уроці, 

зосібна форми їхнього відображення й режими застосування. 

8. Необхідний змістовий матеріал треба відображати у плані-конспекті 

стисло. 

9. Слід обов’язково наводити плани характеристик географічних 

об’єктів вивчення й склад їхніх структурних частин тощо. 
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10. Перелік типів і видів передбачених унаочнювальних засобів 

навчання й географічних навчальних моделей має бути занесений у список 

обладнання уроку. 

Розв’язання будь-якого завдання сучасної географічної освіти 

зумовлене особистісним потенціалом учителя, його загальною культурою й 

компетентністю. Професійна компетентність учителя передбачає, передусім, 

педагогічну майстерність, професійну поведінку, емоційну гнучкість і 

здатність до самовдосконалення.  

Самовдосконалення вчителя пов’язане з його здатністю ставити за 

основну мету професійне зростання й вибирати способи її досягнення. Чільне 

місце таких способів належить здатності вчителя до аналізу й самоаналізу 

уроку географії. 

Формула ефективності КФ уроку географії містить три 

взаємопоєднаних складники, що зумовлено мірою: ретельності підготовки 

уроку, творчості педагогічної діяльності на ньому й результативності його 

проведення. Проектування уроку вчителем зазвичай триває значно довше, 

ніж його проведення, проте оцінюється урок саме за його кінцевим 

результатом. При цьому професійність учителя географії значною мірою 

визначається його вмінням як аналізувати урок колег, так і здійснювати 

самоаналіз власного уроку з визначенням його ефективності за наслідками 

взаємної діяльності вчителя й учнів. 

А проте, основою творчої праці учителя є передусім уміння 

самоаналізу власної педагогічної діяльності на уроці, що ґрунтується на 

системній рефлексії та дає змогу встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки: між метою й умовами своєї педагогічної діяльності та засобами 

досягнення освітніх цілей; між педагогічними впливами на учнів і їхніми 

наслідками; між способом своїх дій і кінцевим результатом уроку. Усе це й 

уможливлює чітке планування та передбачення результатів педагогічного 

процесу. 
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Особливе місце в цьому процесі посідає рефлексія як точка відліку для 

підвищення професійного рівня вчителя географії. Рефлексія (від пізньолат. 

reflexio – повернення назад) – це самоспостереження й аналіз учителем 

власної діяльності в навчально-виховному процесі Це не лише розуміння 

вчителем самого себе, а з’ясування того, як його сприймають учні, батьки й 

колеги, з метою подальшої корекції своєї педагогічної діяльності [131, 394]. 

Отже, рефлексія вчителя – це здатність оцінювати себе зовні й пошук питань, 

що виникають у процесі педагогічної діяльності та продукують потребу в 

самоосвіті й самовдосконаленні. 

Відповідно до сказаного вище розглянемо чинні підходи до аналізу й 

самоаналізу уроку географії. Загальноприйнятим критерієм результативності 

уроку географії є ступінь досягнення навчальної (когнітивної), розвивальної 

та виховної мети уроку. Проте, більш ефективною, на наш погляд, є схема 

аналізу уроку, яка враховує рівень досягнення мети уроку (формування 

ключових, міжпредметно-інтегральних і предметно-географічних 

компетентностей учнів), його структуру й перебіг застосування вчителем 

дидактичних інструментів. Алгоритм системного аналізу уроку географії 

наведено у додатку Л. 

 

4.2. Нетрадиційні види компетентнісно-формувальних уроків 

географії 

 

Уроки географії нетрадиційного (нестандартного) виду з’явилися з 

ініціативи вчителів як реакція на нові цілі, зумовлені розвитком особистості 

учнів. Усвідомлення того, що учень перебуває в центрі навчального процесу 

та є суб’єктом навчання, спонукало до пошуку нових засобів розвитку його 

особистості. Саме такий пошук змушував ще раз звернутися до 

психологічної теорії для глибшого розуміння психологічних механізмів, 

задіяних у навчальному процесі, – механізмів мотивації та формування 

запитів і потреб школярів. Шкільна практика довела, що нестандартні уроки 
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руйнують застиглі штампи в організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів і сприяють їхньому оптимальному розвиткові й вихованню. 

Унаслідок цього серед учителів географії досить популярними стали 

уроки нетрадиційного виду. Аналіз методичної літератури дав змогу 

визначити провідні ознаки нетрадиційних компетентнісно-формувальних 

(НКФ) уроків [на основі 16, 73, 99, 150, 320, 319, 369, 483]: 

1) є уроком з нетрадиційною структурною організацією, коли певний, 

зазвичай основний, макрокомпонент реалізується нетрадиційним способом, 

що визначається видом нетрадиційного уроку та зумовлює зміну тривалості й 

специфіку інших структурних компонентів уроку географії; 

2) ґрунтується на поєднанні рис традиційного й інтерактивного режиму 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії з 

переважанням рис останнього;  

3) який спрямовано на активізацію навчально-пізнавальної діяльності 

учнів завдяки істотному впливу на їхню емоційну сферу, розвитку 

пізнавального інтересу школярів і формуванню мотивації їхнього навчання з 

огляду на можливу майбутню професійну діяльність;  

4) містить необмежені можливості щодо запобігання перевантаженню 

учнів шляхом урізноманітнення способів урочного вивчання нового 

географічного навчального матеріалу без зменшення необхідного рівня 

науковості цього матеріалу та залучення додаткової корисної географічної 

інформації;  

5) має задовольняти всі вимоги до уроку географії, як і традиційний 

урок; вирізняється специфічними ознаками, які підтримують розвиток 

креативності учнів за рахунок забезпечення сталої активності учнів і 

тривалого спонукання їх до творчих рішень:  

6) поділяється на певні різновиди. 

Ефективне запровадження нетрадиційних уроків географії вимагає від 

учителя дотримання такого загальноприйнятого для КФ уроків алгоритму 

планування, здійснення й аналізу педагогічної діяльності: 
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– формулювання дидактичної мети уроку; 

– проектування й підготовка уроку; 

– проведення уроку; 

– підсумковий аналіз і самоаналіз діяльності вчителя й учнів.  

Нехтування будь-яким з наведених вище складників навчального 

процесу під час проведення нетрадиційних уроків може звести нанівець усі 

поступальні зусилля педагога. 

Назви НКФ уроків географії дають певне уявлення щодо завдань і 

методики їхнього проведення: урок-семінар, урок-практикум, урок-залік, 

урок взаємоконтролю учнів, урок-гра, урок-конкурс, урок-екскурсія, 

інтегрований урок тощо (див. далі табл. 4.7). Такі уроки дають змогу 

запроваджувати у процес навчання цікаві незвичні елементи, що пожвавлює 

думку школярів і зацікавлює їх, спонукаючи до навчання географії та 

сприяючи отриманню досвіду творчої діяльності. 

Крім того, по-перше, НКФ уроки географії містять необмежені 

можливості щодо запобігання перевантаженню учнів завдяки 

урізноманітненню способів урочного вивчення нового географічного 

матеріалу. По-друге, за такого підходу аніскільки не зменшується необхідний 

рівень науковості навчального матеріалу й широко залучається додаткова 

географічна інформація.  

Отже, на НКФ уроці  географії певний, зазвичай основний традиційний 

макрокомпонент уроку реалізується нетрадиційним способом, внаслідок чого 

його структура суттєво відрізняється від структури традиційних уроків. Крім 

цього, така реалізація компонента уроку нетрадиційним шляхом зумовлює й 

зміну тривалості інших компонентів. 

Таким чином, особливість НКФ уроку географії полягає в такому 

структуруванні його змісту й форми, яке значно підвищувало б інтерес учнів 

до навчання та сприяло б їхньому оптимальному розвиткові й вихованню. 

Варто зазначити, що до НКФ уроку географії висуваються такі самі 

вимоги (організаційні, дидактичні, психологічні, санітарно-гігієнічні та 
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етичні), як і до традиційного. Це означає, що, проектуючи такий урок 

вчитель насамперед має визначити вид головної дидактичної мети уроку, а 

потім обирати його різновид (приклад групування відомих сьогодні 

нетрадиційних різновидів уроку географії за основною дидактичною метою 

цього уроку наведено в табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Групування нетрадиційних різновидів уроку географії за основними 

видами дидактичної мети уроку [74] 

 

Види дидактичної мети на уроці * 
Формування й 

застосування нових 
знань 

Формування й 
застосування 

вмінь і навичок 

Узагальнення й 
систематизування 

знань 

Перевірка знань, 
вмінь і навичок 

Н
ет

ра
ди

ці
йн

і р
із

но
ви

ди
 у

ро
кі

в Урок-екскурсія, урок-
змагання, урок-
знайомство, урок-
лекція, урок-
конференція, урок 
конспективної роботи 
зі створення 
географічних баз 
даних, урок-подорож, 
урок захисту проекту, 
урок-диспут, 
інтегрований урок, 
сюжетно-рольова гра, 
ділова гра тощо. 

Урок-
практикум, 
ділова гра, урок 
розв’язання 
географічних 
задач, урок 
розв’язання 
проблемних 
завдань, урок-
дослідження 
тощо. 

Урок-семінар, урок-
суд, урок-аукціон, 
«Телеміст», «Захист 
проекту», КВК, 
урок-турнір, урок-
вікторина, ділова 
гра, урок-
експедиція тощо. 

урок-залік, урок 
взаємоконтро-
лю, урок-
змагання, 
багатоетапна 
естафета, урок 
громадського 
огляду знань, 
урок-турнір, 
урок-вікторина, 
урок-конкурс. 

* традиційне визначення видів дидактичної мети 
 

Розглядаючи характерні особливості НКФ уроку географії, можна 

назвати його специфічні риси, спрямовані на розвиток креативності учнів. 

При цьому власне креативність (від англ. creative – творчий) визначає 

здатність школярів привносити щось нове в наявний досвід, спроможність 

висувати оригінальні ідеї в умовах розв’язування проблем, змогу 

усвідомлювати недоліки й протиріччя, робити висновки, здійснювати аналіз і 

оцінку та формулювати й перевіряти гіпотези [131, 394, 528, 531]. 

За таких умов, до специфічних рис НКФ уроку належать стала 

активність учнів і їхнє тривале залучення до активної творчої діяльності. 
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Стала активність учнів забезпечується створенням особливих умов, що 

стимулюють постійну необхідність і бажання активно діяти. Творча ж 

діяльність полягає в самостійному творчому віднаходженні школярами 

різноманітних рішень і визначається підвищеним ступенем їхньої мотивації й 

емоційності. 

Варто вказати, що наразі застосування уроків географії нетрадиційного 

виду у шкільній практиці навчання географії має суттєві недоліки, а саме: 

– стихійність і безсистемність проведення; 

– невизначеність дидактичної мети; 

– відсутність конкретизації кінцевого результату навчально-

пізнавальної діяльності учнів; 

– переважання репродуктивного методу навчання; 

– перевантаженість навчальним матеріалом, переважно 

фактологічним; 

– нераціональний розподіл часу та, як наслідок, його дефіцит. 

Такі недоліки зумовлено тим, що під час проектування нетрадиційних 

уроків учителі надто захоплюються реалізацією лише нестандартних 

атрибутів цих уроків, приділяючи недостатньо уваги послідовному 

досягненню дидактичної мети й опануванню географічного змісту учнями. 

Зважаючи на необхідність усунення зазначених вад, тобто з метою 

поєднання критеріїв навчального результату, якого прагне досягти вчитель, і 

специфічних нестандартних рис уроку, диференціацію НКФ уроків географії 

для їхнього ефективного проектування й проведення доцільно здійснити за 

ознаками їхнього функціонально-дидактичного спрямування. З огляду на 

таке, можна вирізнити такі основні нетрадиційні види НКФ уроків географії:  

1. Лекційно-семінарські уроки. Їх зорієнтовано на запровадження 

нетрадиційних для загальноосвітніх навчальних закладів форм проведення 

навчання географії, властивих вищій школі, а саме: уроку-лекції, уроку-

практикуму, уроку-семінару, уроку-консультації та уроку-заліку. Ці форми-

підвиди можна одночасно розглядати і як етапи-ланки застосування 
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адаптованих для загальноосвітньої школи навчальних і контрольних 

складників лекційно-семінарської системи проведення занять, яка є 

основною у вищих навчальних закладах. 

2. Уроки на інтегративній основі. Їх спрямовано на вивчання 

географічних об’єктів, процесів і явищ у їхній цілісності (системності) з 

максимально можливою реалізацією міжпредметних зв’язків шкільної 

географії; передбачають виклад споріднених навчальних матеріалів із двох 

(бінарний урок) і більше (інтегрований урок) шкільних предметів (географії, 

історії, біології, економіки тощо) кількома відповідними вчителями, один з 

яких є провідним. 

3. Уроки взаємонавчання – уроки, на яких повною мірою реалізуються 

всі форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії в 

інтерактивному режимі та базова для цього режиму комунікативна модель 

формування географічних знань і вмінь. Відповідно, до форм цього уроку 

належать (з подальшим поділом на адекватні форми-варіанти): урок парно-

трійкового й групового взаємонавчання, урок кооперовано-мікрогрупового 

взаємонавчання та урок дискусійного взаємонавчання. 

Потрібно виокремити урок кооперовано-мікрогрупового 

взаємонавчання, який ґрунтується на урочній реалізації кооперовано-

мікрогрупової інтерактивної форми та її форм-видів організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів з географії. Такий урок поділяється на 

різновиди: уроки взаємонавчанні «Синтез думок», «Спільний проект», «Коло 

ідей» тощо. 

Доволі цікавими й ефективними за способами організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів є різновиди уроку дискусійного 

взаємонавчання. Такі різновиди ґрунтуються на урочній реалізації 

дискусійно-інтерактивних форм організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з географії. До них належать урок-конференція (додаток Н), 

урок – усний журнал, урок – прес-конференція, урок-репортаж тощо. 
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4. Уроки-дослідження ґрунтуються на керованій учителем 

дослідницько-пошуковій діяльності учнів і проводяться як у класі, так і за 

його межами (у бібліотеці чи музеї, щодо реальних географічних об’єктів 

вивчання та ін.). Форми цього уроку зазвичай представлено: уроком з 

науково-аналітичним пошуком географічної інформації; уроком з 

експериментально-лабораторним географічним дослідженням; уроком з 

польовим географічним дослідженням тощо. 

5. Уроки-огляди предметно-географічних компетентностей учнів 

передбачають організацію широкого публічного ознайомлення з 

різноманітними навчальними досягненнями учнів з географії з метою 

колективної перевірки (взаємоперевірки), обговорення й уточнення, за 

потреби, цих досягнень, а також їхнього оцінювання певними експертами 

(журі). До складу журі можуть уходити вчителі, представники адміністрації 

школи, однокласники школярів, що звітують на огляді, або учні інших класів, 

успішні у вивченні географії. До форм таких уроків належать: урок-огляд 

географічних знань, умінь і навичок; урок із захистом географічного проекту 

та / або результатів його реалізації; урок із творчим звітом з географічної 

проблеми тощо. 

6. Ігрові уроки ґрунтуються на географічній дидактичній грі, а також 

ігровому моделюванні в навчанні географії. Форми цього уроку (з їхніми 

різновидами) визначаються видами гри: аналітична гра, ділова гра та гра-

змагання. 

7. Уроки із домінантним застосуванням мультимедійних засобів 

навчання базуються на переважному застосуванні електронних підручників, 

посібників і атласів, електронних баз даних (внутрішніх, у межах школи, і 

зовнішніх, інформаційно-мережних) та інших електронних 

(комп’ютеризованих) мультимедійних засобів навчально-географічного й 

геоінформаційного спрямування в поєднанні з відповідними таким засобам 

сучасними програмно- й апаратно-забезпечувальними засобами навчання 

географії. Проектування та проведення таких уроків передбачає інтегрування 
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текстових, графічних нерухомих, аудіо-, відео- й анімаційних фрагментів 

географічної навчальної інформації, завдяки чому географічні об’єкти 

вивчення та географічні факти, уявлення, поняття, причинно-наслідкові 

зв’язки й закономірності стають для учнів оптимально візуалізовано-

унаочненими, що істотно підвищує ефективність навчання географії. 

8. Комбіновані НКФ уроки. Їхніми різновидами можуть бути 

дидактично-доцільні поєднання інших таких видів або їхніх форм, 

наприклад, деяких форм лекційно-семінарських уроків з уроком із 

домінантним застосуванням мультимедійних засобів навчання географії, 

певних різновидів ігрових уроків з формами уроків-досліджень тощо. 

З усіх представлених у таблиці 4.7 нетрадиційних видів уроку географії 

достатньо цікавими й специфічними за організацією, проведенням і власною 

структуризацією, враховуючи й поступальну перспективу їхнього розвитку, є 

лекційно-семінарські та ігрові уроки, саме тому їх більш детально й 

розглянуто далі. 

Оскільки лекційно-семінарська система навчання набуває все більшого 

розповсюдження у шкільній практиці навчання географії, доцільно 

розглянути особливості таких форм НКФ уроків, як урок-лекція, урок-

практикум, урок-семінар, урок-консультація, урок-залік і урок-конференція, 

проведення яких практикується у 8-х і 9-х класах та має обов’язково бути 

поетапно поєднаною сукупністю всіх цих форм [63, 74, 188, 285, 409, 

457, 483]. У додатку Н наведено методичні рекомендації до проектування й 

проведення уроків-лекцій, уроків-практикумів, уроків-семінарів, уроків-

консультацій і уроків-заліків. 

Важливою вимогою до проведення компетентнісно-формувального 

уроку географії є активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка 

має забезпечуватися свідомими й цілеспрямованими зусиллями учасників 

навчального процесу. Основною умовою активності школярів є їхня висока 

розумова діяльність, що виявляється через істотну швидкість логічної роботи 

в заданому режимі за умови поєднання самостійності із взаємодією з 
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учителем. Саме активне навчання географії зазвичай поєднане із 

застосуванням дидактичної гри (гри навчального характеру), яка і 

проводиться на такому уроці нетрадиційного виду як ігровий урок [63, 74, 

127, 172, 380, 479, 524]. 

Ігрова діяльність притаманна дітям будь-якого віку. Під час «вільної» 

гри на основі зміни ролей та ігрових ситуацій діти набувають певний 

соціальний досвід. Крім того, така гра має свою внутрішню мотивацію, яку, 

на відміну від дидактичної гри, не потрібно створювати. У «вільній» грі діти 

використовують власні набуті уявлення про світ, виявляючи не тільки 

самостійність, але й ініціативу (щодо встановлення правил, вибору шляхів і 

створення умов гри, відповідальності за прийняті рішення тощо).  

Водночас між «вільною» й дидактичною (тією, що навчає) грою є низка 

суттєвих відмінностей, які вимагають урахування під час проектування 

відповідного уроку, а саме: 

1) дидактична гра має навчально-розвивальну мету, яка виходить за 

цільові межі «вільної» гри; 

2) оскільки складні соціальні установки не є індивідуальним відбитком 

загальних зразків соціальної або групової поведінки, у дидактичну гру 

запроваджено певні правила, що обмежують діяльність і самостійність учня; 

3) дидактична гра вимагає досягнення певного навчального результату 

(що у «вільній» грі не завжди є обов’язковим), який має бути зафіксований й 

оцінений учителем; 

4) гра навчального характеру проводиться не тоді, коли цього хоче 

школяр, а тоді, коли це запланував учитель. 

Дидактична гра – одна з найдавніших форм навчання, яка у поєднанні з 

іншими методичними прийомами й формами суттєво активізує навчально-

пізнавальну діяльність учнів. 

До основних рис дидактичної гри належать: 

1) природна й розвивальна діяльність учнів, яка реалізується лише за 

їхнього бажання заради задоволення як від результату, так і від власне 

процесу діяльності; 
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2) творчий, значною мірою імпровізований, часто змагальний і дуже 

активний характер цієї діяльності;  

3) емоційна піднесеність школярів під час гри; 

4) наявність безпосередніх і опосередкованих правил, що відображають 

зміст гри, її логічну послідовність і плин у часі. 

Географічна дидактична гра є засобом спонукання й стимулювання 

учнів до навчально-пізнавальної діяльності в царині взаємодії довкілля, 

економіки й суспільства. Крім того, ця гра є дієвим засобом формування 

інтелектуальних географічних умінь школярів. Однак слід зважати на те, що 

інтерес до дидактичної гри, яка вимагає напруження мислення, проявляється 

не завжди і не в усіх учнів одразу. Тож пропонувати таку гру слід поступово, 

позаяк природа гри має такий характер, що за відсутності симпатії до неї 

вона перестає бути грою. Дидактична гра може захопити, а от примусити 

школярів захопитися грою неможливо. 

Отже, дидактична гра як гра є специфічною творчою формою 

компетентнісного навчання географії, домінантними ознаками якої є: 

– моделювання навчально-виховних ситуацій; 

– активна взаємодія учасників; 

– наявність в них спільної мети; колективне, дуже часто змагальне 

вироблення рішень учасниками та можливість альтернативного характеру 

цих рішень; 

– застосування системи індивідуального, самодиференційованого 

групового й колективного взаємоконтролю;  

– розподіл функцій (ролей) між учасниками гри. 

Усі різновиди дидактичної гри сприяють виникненню різних мотивів 

учнів, а саме: 

1) пізнавальних мотивів, тому що: 

– кожна гра має близький результат (закінчення), що стимулює учнів 

до досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляхів її досягнення; 
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– на початку гри команди або окремі їх учасники мають однакові 

можливості, результат же залежить від самого гравця, рівня його підготовки, 

можливостей, витримки, умінь, характеру співпраці у команді тощо; 

– процес навчання, зазвичай знеособлений, у грі набуває вельми 

вагомого особистісного значення; 

– ситуація успіху в грі створює сприятливий емоційний фон для 

розвитку пізнавального інтересу учнів. Негативний же результат 

сприймається ними не як особиста поразка, а як поразка у грі, що, зі свого 

боку, стимулює пізнавальну діяльність школярів; 

– органічний компонент гри – змагальність – приваблює учнів; 

– у грі завжди є таємниця, якась невідома відповідь тощо, а це 

активізує мисленнєву діяльність школярів і націлює їх на інтелектуальний 

пошук; 

2) моральних мотивів, тому що у грі кожен учень може проявити 

якнайкраще свої знання, уміння, характер, вольові якості й ставлення до 

навчально-пізнавальної діяльності; 

3) мотивів спілкування, тому що: 

– учні, розв’язуючи ігрові задачі разом, навчаються інтелектуально 

спілкуватися та зважати на думки й позиції товаришів; 

– для колективного розв’язання задач інтегровано використовуються 

різні можливості школярів; 

– спільні емоційні переживання під час гри сприяють зміцненню 

міжособистісних стосунків учнів. 

Географічна дидактична гра надає навчальній діяльності учнів яскраво 

виражений пізнавальний характер і висуває перед її учасниками певні вимоги 

щодо їхніх географічних компетентностей. Вона має свою стійку структуру, 

основними компонентами якої є: дидактична мета, правила, матеріально-

технічне й технологічне забезпечення, пізнавальний зміст, ігрові дії, 

результат і оцінювання навчально-пізнавальної діяльності учнів. Дидактична 

мета гри визначає характер навчально-пізнавальної діяльності учнів.  
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Правила гри регламентують порядок дій і поведінку школярів та 

сприяють створенню на ігровому уроці ділової атмосфери. Тож такі правила 

розробляються з урахуванням дидактичної мети уроку й індивідуальних 

особливостей учнів. 

Матеріально-технічне й технологічне забезпечення гри зорієнтоване на 

застосування сучасних засобів навчання географії, з-поміж них географічних 

навчальних моделей. За пізнавальний зміст гри правлять різноманітні 

навчально-контрольні завдання. Вони сприяють засвоєнню географічних 

знань і вмінь у процесі розв’язання навчальної проблеми, визначеної грою. 

Ігрові дії регламентуються правилами гри й дають школярам змогу 

проявити свої здібності та застосувати здобуті знання. Ігровими діями керує 

вчитель, спрямовуючи гру в потрібне русло й, за необхідності, активізуючи її 

хід за допомогою різноманітних прийомів. Результат гри є її закінченням, яке 

виявляється передусім у формі виконання поставленого навчально-

пізнавального завдання та сприяє моральному й інтелектуальному 

задоволенню учнів. Для вчителя такий результат є показником рівня 

досягнень школярів як у засвоєнні географічних знань, так і в їхньому 

застосуванні. Оцінювання навчально-пізнавальної діяльності учнів 

здійснюється упродовж усієї гри.  

Географічна дидактична гра безпосередньо проводиться на НКФ уроці 

географії. Відповідно до зазначеного, НКФ ігрові уроки географії можуть 

ґрунтуватися на географічній дидактичній грі, а також ігровому моделюванні 

в навчанні географії. За видами такої гри ці уроки поділяються, на уроки-

аналітичні ігри, уроки-ділові ігри та ігрові уроки-змагання. 

Щоб урізноманітнити ігрову діяльність на уроці-аналітичній грі та 

зацікавити учнів, учитель на уроці може запровадити проведення як 

аналітично-продуктивної, так і аналітично-евристичної гри.  

При цьому аналітично-продуктивна гра вирізняється відсутністю 

спеціальних сюжетно-рольових процедур. Для такої гри учитель проектує 

ігрові географічні навчально-пізнавальні завдання (задачі) і пропонує їх 
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учням у вигляді допоміжного спеціального тексту, умовних знаків, малюнків 

і світлин. Крім того, використовуються призначені для заповнювання ігрові 

розкреслені поля, що містять перетин наборів клітинок для літер шуканих 

слів або передбачають певне ланцюжкове переміщення сукупністю таких 

клітинок із вписаними літерами тощо. Аналітично-продуктивну гру доцільно 

застосовувати для відтворювання й закріплення географічних знань і вмінь 

учнів, коли учасники гри виконують дії переважно на продуктивному рівні. 

Така гра передусім є дуже корисною для перевірки засвоєння учнями 

географічної номенклатури й розуміння ними певних географічних термінів. 

Найбільш застосовуваними у процесі проведення аналітично-продуктивної 

гри є географічні загадки, ребуси, ігрові криптограми, кросворди, чайнворди 

тощо. 

Аналітично-евристична гра використовується переважно для 

поглиблювання й систематизування предметно-географічних компетентностей 

учнів. Вона передбачає евристичний характер навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з географії, зокрема виконання учнями уявних індивідуальних 

ігрових ролей (слідчого, журналіста, дослідника, агента безпеки та ін.) як 

«точки відліку» для вимогових аналітично-ігрових дій. Під час проведення 

аналітично-евристичної гри використовуються географічні ігрові головоломки, 

ігрові географічні задачі тощо. 

Практика проведення різновидів уроків-ділових ігор засвідчила, що 

використання таких різновидів НКФ уроків істотно сприяє формуванню 

предметно-географічних компетентностей і підвищує інтерес учнів до 

навчання географії. Ділова гра заснована на ігровому інтерактивному 

формуванні ПГКУ та її поглиблюванні й узагальнюванні. Під час проведення 

ділової гри відбувається співпраця й взаємонавчання учасників гри.  

За процедурними особливостями та рівнем складності навчально-

пізнавальної діяльності учнів ділові ігри поділяються на сюжетно-рольові, 

стратегічні та комбіновані.  
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Водночас за обсягом і поєднанням географічного навчального 

матеріалу вирізняються такі різновиди ділової гри:  

– тематичну, тобто зумовлену вивченням однієї теми шкільного курсу 

географії;  

– наскрізну, яка охоплює географічний навчальний матеріал усього 

тематичного блоку;  

– комплексну, що поєднує навчальний матеріал кількох тематичних 

блоків; 

– міжпредметну, яка проводиться за потреби об’єднання тем різних 

шкільних предметів з метою всебічного вивчення географічних об’єктів, 

процесів і явищ. 

Для проектування ділової гри можна передбачати використання 

випробувань різних рівнів складності, проте в основу їх має бути покладено 

проблемні й творчі завдання. Саме така гра сприяє формуванню критичного 

мислення школярів, досвіду дослідницької роботи й навичок ведення 

дискусій. Крім того, ділова гра базується на розв’язуванні різноманітних 

географічних проблем засобами моделювання. 

Ділова гра, зазвичай, проводиться у 8-х і 9-х класах, хоч за спрощених 

умов її можна доволі ефективно застосувати і в 6-х та 8-х класах. Нами 

розроблено методичні рекомендації для вчителів географії щодо організації та 

проведення ділової гри на НКФ уроках географії, які викладено у додатку М. 

Наразі найбільшого поширення набули сюжетно-рольові ігри, які 

відзначаються виконанням учнями певних ігрових ролей, відповідним 

оформленням, незвичними умовами проведення та витівками й творчими 

знахідками школярів. Така гра має на меті створення відповідного 

емоційного тла ігрового уроку, який істотно сприятиме формуванню 

ключових, міжпредметно-інтегральних і предметно-географічних 

компетентностей учнів. Крім того, вона має гнучкі правила та мотивує 

розвиток творчої уяви школярів, а також потребує менших затрат часу на 

підготовку й проведення порівняно з іншими формами-варіантами ділової 
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гри. Серед різновидів сюжетно-рольових ігор найбільшого поширеними є 

урок-мандрівка, урок-сюрприз, урок з космічною експедицією, урок з 

подорожжю в минуле та їх певні можливі комбінації. 

Наразі найбільшого поширення набули сюжетно-рольові ігри, які 

відзначаються виконанням учнями певних ігрових ролей, відповідним 

оформленням, незвичними умовами проведення та витівками й творчими 

знахідками школярів. Така гра має на меті створення відповідного 

емоційного тла ігрового уроку, який істотно сприятиме формуванню 

ключових, міжпредметно-інтегральних і предметно-географічних 

компетентностей учнів. Крім того, вона має гнучкі правила та мотивує 

розвиток творчої уяви школярів, а також потребує менших затрат часу на 

підготовку й проведення порівняно з іншими формами-варіантами ділової 

гри. Серед різновидів сюжетно-рольових ігор найбільшого поширеними є 

урок-мандрівка, урок-сюрприз, урок з космічною експедицією, урок з 

подорожжю в минуле та їх певні можливі комбінації. 

Зокрема, доволі розповсюдженим у шкільній практиці навчання 

географії є урок-мандрівка. Такий урок розвиває креативність учнів; 

заснований на здійсненні учнями уявної мандрівки (подорожі). 

На такому уроці учні уявно мандрують, виконуючи певні ролі, й у 

такий спосіб вивчають географічні об’єкти, процеси й явища та їхнє 

просторове розташування; поширюють, поглиблюють і систематизують 

раніше отримані предметно-географічні компетентності (див. додаток М). 

Сюжетно-рольові ігри є достатньо ефективними для учнів основної 

школи завдяки найбільшій відповідності пізнавально-віковим можливостям і 

особливостям соціальної адаптації цих школярів. Для розв’язання 

різноманітних навчально-виховних завдань сюжетно-рольова гра може бути 

надзвичайно ефективною для учнів 6–8-х класів, оскільки найбільше 

відповідає їхнім психолого-віковим можливостям і особливостям соціальної 

адаптації. У 9-му класі інтерес школярів до сюжетно-рольової гри дещо 
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знижується і вони неохоче беруть участь у відповідних виставах, віддаючи 

перевагу певним різновидам стратегічних і комбінованих ігор. 

Наступним різновидом ділових ігор є стратегічні ігри, які можуть 

передбачати виконання учнями визначених ігрових ролей здебільшого 

управлінсько-технологічного характеру (керівник, спікер, секретар тощо). 

Проте в цих іграх перевтілення в роль має менше значення, ніж у сюжетно-

рольових. Істотною особливістю стратегічної гри є певна стратегія учнів-

гравців. Ігри-стратегії використовується для вивчання нового матеріалу з 

географії, набуття нового досвіду за нестандартних умов й систематизування 

засвоєного географічного навчального матеріалу. До цієї групи ігор належать 

урок-телепередача, урок-телеміст, урок-суд, урок-слідство, урок з дебатами в 

парламенті, урок – діяльність патентного бюро, урок із засіданням учнівської 

ради, урок із географічною науковою експедицією тощо. 

Гра-змагання як різновид НКФ уроку географії є надзвичайно 

ефективною для усунення можливої напруги й дискомфорту під час 

виявляння зворотного зв’язку між учнями та вчителем, активізації опорних 

географічних знань учнів і перевірки та оцінювання їхніх предметно-

географічних компетентностей. Методичні рекомендації щодо проектування 

та проведення уроків з іграми-змаганнями наведено у додатку М. 

Яскрава й емоційна інтелектуальна гра-змагання знімає можливу 

напругу й дискомфорт під час виявлення зворотного зв’язку між вчителем і 

учнями, актуалізації знань школярів і перевірки їхніх навчальних досягнень. 

При цьому нестандартний характер завдань і нетрадиційні форми перевірки й 

оцінювання навчально-пізнавальної діяльності приваблюють навіть учнів, 

яких майже не цікавили уроки географії. 

Особливе значення на будь-якому уроці, що реалізує гру-змагання, має 

об’єктивність оцінювання рівня географічних знань і вмінь учнів. З огляду на 

таке, вчителеві слід дотримуватися вимог до гри-змагання (див. додаток М). 
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Гра-змагання викликає неабиякий інтерес у школярів будь-якого віку. 

Особливо вона може зацікавити учнів 6–7-х класів, позаяк найбільше 

відповідає їхнім віковим особливостям. 

У процесі проектування і проведення ігор-змагань варто на забувати 

про постійну зміну умов. Така гра проектується за принципом нині дуже 

популярного квесту (від англ. quest – пошук). Для цього ігровий цикл 

поділяється на пошукові етапи («кроки»). Після закінчення кожного такого 

«кроку» учитель використовує наступні картки «випадкових подій», які 

описують нові умови-завдання, до яких гравці змушені адаптуватися на 

кожному певному етапі пошуку, що перманентно триває. Це вносить у гру 

певний азарт і динаміку. 

Насамкінець розгляду ігрових уроків слід зазначити, що вчителі 

географії, під час організації навчально-виховного процесу за тематичними 

блоками уроків певних шкільних курсів, зазвичай використовують потемну 

диференціацію, у процесі якої здійснюється комбінування певних різновидів 

таких уроків. Приклади стосовно шкільного курсу «Географія материків і 

океанів» наведено у додатку М. 

У процесі оцінювання ефективності НКФ уроку географії основними її 

критеріями будуть: 

1) рівень розв’язання навчально-виховних завдань уроку відповідно до 

вимог навчальної програми з географії й дидактичної мети; 

2) міра відповідності вибору учителем конкретних різновидів НКФ 

уроку методам навчання, адекватним поставленим цілям і можливостям 

конкретного класу; 

3) якість забезпечення формування ключових, міжпредметно-

інтегральних та предметно-географічних компетентностей на уроці й рівень 

досягнення запланованих результатів; 

4) ступінь активної навчально-пізнавальної діяльності учнів без 

перевантаження; 
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5) міра наявності у школярів інтересу до обраного вчителем різновиду 

НКФ уроку й до географії загалом. 

Діяльність учителя географії на НКФ уроці потребує виконання ним 

нових функцій, зокрема функцій: 

– оперативного керування індивідуальною діяльністю всіх учнів класу;  

– своєчасної оцінки труднощів кожного школяра, яких той зазнає під 

час розв’язування навчально-пізнавальних завдань, з наданням необхідної 

допомоги; 

– урахування специфічного характеру помилок, яких допускають учні. 

Підбиваючи підсумки, скажемо, що застосування активних 

нестандартних форм навчання змінює усталені способи спілкування на уроці 

географії, коли вчитель викладає матеріал, опитує й оцінює учнів, а вони 

лише відповідають на запитання вчителя. Саме нетрадиційні різновиди КФ 

уроку географії дають змогу кожному учневі залучитися до підготовки й 

проведення уроку та виступити на певному його етапі в ролі вчителя. Такі 

уроки – один з найефективніших шляхів формування вміння навчатися, 

оскільки під час їхнього проведення й організації діяльності учнів 

відбувається не лише оволодіння предметно-географічними 

компетентностями, а й обговорення навчальних дій з учителем і товаришами, 

що позитивно впливає на процес накопичення досвіду творчого осмислення 

дійсності. Крім того, НКФ уроки позитивно впливають на процес 

накопичення досвіду творчої діяльності, збагачують емоційно-ціннісне 

ставлення до довкілля й людської діяльності у ньому, поглиблюють і 

поширюють географічне бачення світу учнів. 

У царині географічної шкільної освіти провідну роль відіграє 

практична діяльність учнів, яка здійснюється передусім у процесі виконання 

практичних робіт і досліджень, передбачених навчальною програмою з 

географії для закладів загальної середньої освіти [74, 150, 184, 185, 211, 255, 

318, 319, 439]. 
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Значущість практичної роботи полягає насамперед у тому, що саме у 

процесі її виконання формуються всі види вмінь і навичок учнів, а саме – 

навчальні, прикладні, графічно-знакового моделювання та картографічно-

геоінформаційні. Крім того, саме практична робота сприяє отриманню 

учнями досвіду використання різноманітних джерел географічної інформації 

з метою самостійного здобування знань, що забезпечує формування 

провідних географічних компетентностей учнів. 

 

4.3. Застосування на компетентнісно-формувальному уроці 

географії елементів навчальних технологій 

 

У дидактиці географії накопичилося достатньо проблем, які 

потребують спеціальних досліджень. Серед них такі, що визначаються 

співвідношенням фактів з педагогічної практики й теоретичних положень, а 

також проблема оновлення методів, засобів і форм організації навчання. 

Остання проблема тісно пов’язана з розробкою й використанням у 

навчальному процесі елементів педагогічних технологій, що детально 

визначають алгоритми застосування дидактичних інструментів і сприяють 

досягненню запрограмованого навчального результату. Саме тому на 

сучасному етапі й створюються та вдосконалюються підходи до втілення в 

навчальний процес технологічних принципів як нового етапу в розвитку 

дидактики географії [26, 151, 153, 171, 200, 201, 241, 279, 341, 368, 376, 395, 

446, 464, 475]. 

Слово «технологія» походить від грецьких слів техно – мистецтво, 

майстерність і логія – слово, вчення, поняття. Отже, технологія – це вчення 

про майстерність. Воно означає сукупність способів впливу на сировину, 

матеріали або напівфабрикати відповідними знаряддями виробництва. 

Виникнення цього поняття пов’язують з епохою розквіту науки й техніки в 

кінці XIX – на початку XX століття. 
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У педагогіці спроби застосування поняття «технологія» до навчального 

процесу спостерігаються вже упродовж останніх 100 років. Так, XX століття, 

з одного боку, характеризується педагогічними розробками із використанням 

технічних приладів і автоматизованих систем у навчанні, а з іншого – 

кардинальним перетворенням самого навчального процесу з побудовою його 

за принципами виробництва з обов’язковим підвищенням ефективності й 

досягненням запланованих результатів навчання. 

Зазначимо, що всі технології можна поділити на два види – промислові 

й соціальні. Технології в освіті належать до соціальних, де початковим і 

кінцевим об’єктом впливу є людина, а основними параметрами, що зазнають 

змін, ‒ одна або кілька її властивостей. 

Щоб відокремити відповідні соціальні технології від промислових, 

зумовлених виробництвом певного матеріального продукту, до наукової 

літератури було запроваджено термін «педагогічні технології», що є 

буквальним перекладом англійського словосполучення «educational 

technologies». Цим терміном можна було б користуватися, якби він не 

застосовувався так широко й так невизначено. Річ у тім, що педагогічні 

технології у вітчизняній літературі досить часто тлумачаться в широкому 

розумінні як прийоми роботи вчителя у сфері як навчання, так і виховання. 

При цьому в зарубіжній педагогіці зміст цього поняття відрізняється від 

такого визначення й обмежується лише навчанням. 

Загалом у світі поняття «педагогічні технології» послідовно 

трансформувалося від початкового уявлення про них як навчання за 

допомогою технічних засобів до поняття про ці технології як про системне й 

послідовне втілення у практику будь-якого рангу заздалегідь спроектованого 

навчально-виховного процесу. 

Зважаючи на співвідношення понять «педагогічні» й «навчальні», 

думку про розглядувані технології можна дещо розвинути. Якщо вважати 

ад’єктив «педагогічні» більш широким за змістом, ніж «навчальні», то можна 
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визначити і їхню супідрядність, згідно з якою навчальні (дидактичні) 

технології є складником педагогічних. 

Наразі в дидактиці географії технології навчання географії 

кваліфікують, зокрема, як «методичний шлях засвоєння конкретного 

географічного матеріалу, процесуальна частина навчання» [241, с. 25]. 

Ураховуючи такий та інші сучасні підходи до навчання географії як в 

Україні, так і за її межами, можна дати визначення, що навчальна технологія 

– це алгоритмізована система застосування дидактичних інструментів 

(методів, методичних прийомів, форм і засобів навчання), яку спрямовано на 

досягнення запрограмованого навчального результату й може бути 

відтворено в навчальній діяльності вчителя. Це означає, що специфіка 

навчальних технологій полягає у конструюванні вчителем такого 

навчального процесу, який гарантує обов’язкову реалізацію поставленої 

дидактичної мети й забезпечує досягнення запрограмованого навчального 

результату учнями. Технології навчання характеризуються такими ознаками: 

– постановкою основної мети та підпорядкованих їй дидактичних 

цілей і завдань; 

– імперативною орієнтацією навчання на реалізацію поставленої мети 

й на гарантоване досягнення навчальних результатів; 

– діагностикою поточного стану навчання кожного учня; 

– адекватною корекцією процесу навчання, спрямованою на 

поліпшення його результатів; 

– заключною перевіркою й оцінюванням результатів навчання; 

– можливістю відтворення навчальних технологій іншим учителем [239]. 

Навчальні технології передбачають, що діяльність учнів під 

керівництвом учителя відбувається за чітко розписаними в певній 

послідовності діями, які фіксуються в технологічних схемах. Навчальні 

технології повинні мати такі чітко окреслені структурні компоненти: 

1) концептуальна основа; 

2) конкретизований навчальний результат; 
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3) модель навчання (визначений характер взаємодії вчителя й учнів); 

4) алгоритм організації навчально-пізнавальної діяльності школярів на 

основі застосування певних навчальних засобів; 

5) наскрізна діагностика, що ґрунтується на виявленні зворотного 

зв’язку між учителем і учнями; 

6) контроль і корекція поточних та підсумкових результатів навчання  

Слід зазначити, що підхід до дидактичної системи роботи вчителів 

географії як до індивідуальних навчальних технологій і відповідна їхня 

оцінка підвищує відповідальність учителів. Цей підхід зобов’язує кожного 

вчителя, по-перше, ставитися до своєї педагогічної діяльності як до системи 

використання дидактичних інструментів (методів, методичних прийомів, 

форм і засобів навчання), по-друге, передбачати й оцінювати результати 

такої діяльності, та, по-третє, нести відповідальність за досягнення кінцевого 

результату навчання. Отже, впровадження конкретних технологій у процес 

навчання географії має суттєво підвищувати його ефективність. 

Обираючи навчальні технології з метою застосування у власній 

професійній діяльності, учитель має орієнтуватися передусім на рівень їхньої 

ефективності, який визначається за критеріями технологічності: науковістю, 

системністю, ефективністю, передбачуваністю, відтворюваністю й 

оптимальністю. Ці критерії адекватні вимогам, яким повинні відповідати 

навчальні технології (табл. 4.7). 

Чим більше будь-яка індивідуальна навчальна технологія відповідає 

зазначеним вимогам, тим більш імовірною є можливість її практичного 

застосування широким загалом учителів географії. Творчість учителя 

географії – необхідний елемент його педагогічної діяльності. Обов’язковим 

складником такої творчості є постійне підвищення вчителем рівня 

оволодіння дидактикою географії й вдосконалення власної педагогічної 

майстерності. Проектування КС уроку географії – це творчий процес, який 

триває впродовж усієї педагогічної діяльності вчителя. 
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Таблиця 4.7 

Вимоги, яким мають відповідати навчальні технології [172] 

Вимога Зміст вимоги 

Науковість Здійснення науково обґрунтованої розробки й 
експериментальної перевірки. 

Оригінальність 

Наявність авторства (одноосібного чи колективного) 
розробки й експериментальної перевірки, а також 
відмінність атрибутів певної технології від атрибутів 
інших технологій. 

Системність Наявність оптимізованого взаємозв’язку структурних 
компонентів технологій навчання географії. 

Алгоритмізованість Наявність і застосування алгоритмів відповідних 
складників структури технологій навчання географії. 

Спрямованість Виконання певних основних функцій стосовно 
навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії. 

Ефективність 
Відповідність фізичних, інтелектуальних й емоційних 
зусиль та часових і матеріальних витрат на реалізацію 
очікуваному результату такої реалізації. 

Відтворюваність 

Можливість застосування авторських технологій 
іншими суб’єктами навчального процесу з географії 
(учителями, студентами-практикантами), а також 
науковцями. 

 

Ознайомлення з різноманітними навчальними технологіями має 

збагатити дидактичний арсенал учителя і дасть змогу урізноманітнити 

перелік методів, методичних прийомів, засобів і форм організації навчання, 

які він застосовує на уроці географії. Тож на будь-якому етапі педагогічної 

діяльності вчителеві географії необхідно вивчати компоненти сучасних 

навчальних технологій, які мають стати підґрунтям його самовдосконалення.  

На теренах України триває процес формування технологій навчання 

географії й дослідження їхньої ефективності. Нині технології, що 

застосовуються у процесі компетентнісного навчання географії, доцільно 

систематизувати шляхом виокремлення трьох груп таких технологій, які 

об’єднують певні їхні види з огляду на функції, що виконують ці види 

стосовно навчально-пізнавальної діяльності учнів: організації й управління, 

активізації й інтенсифікації, а також розвитку самостійної такої діяльності 

(табл. 4.8).  
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Отже, до першої групи навчальних технологій за таблицею 4.8 

належать технології організації й управління навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів з географії, до яких належать технологія формування 

прийомів навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії, 

програмованого навчання географії, модульно-рейтингового навчання 

географії. Методичні рекомендації щодо впровадження цих технологій 

наведену у додатку С. 

Таблиця 4.8 

Групи й види технологій навчання географії 

Група технологій 
організації й 
управління 
навчально-

пізнавальною 
діяльністю учнів з 

географії 

Група технологій 
активізації й 

інтенсифікації 
навчально-

пізнавальної 
діяльності учнів з 

географії 

Група технологій розвитку 
самостійності навчально-

пізнавальної діяльності учнів з 
географії 

Формування прийомів 
навчально-
пізнавальної 
діяльності учнів з 
географії; 
програмованого 
навчання географії; 
модульно-
рейтингового 
навчання географії. 

Навчально-ігрової 
діяльності учнів з 
географії; 
застосування графічно-
знакових географічних 
навчальних моделей; 
сугестивного навчання 
географії; 
комп’ютеризованого 
навчання географії. 

Інтелектуально-індивідуального 
діяльнісного навчання географії; 
формування критичного 
мислення у процесі навчанні 
географії; 
перспективно-
випереджувального навчання 
географії; 
проблемного навчання географії; 
проектної діяльності учнів з 
географії. 

 

До другої групи навчальних технологій згідно з таблиці 4.8 належать ті, 

що спрямовано на активізацію й інтенсифікацію навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з географії, а саме навчально-ігрової діяльності, 

застосування графічно-знакових географічних навчальних моделей, 

сугестивного навчання (див. додаток С). 

Крім того, до цієї групи належить технологія комп’ютеризованого 

навчання географії, яка втілює модель навчання «вчитель – 

комп’ютеризована система – учень» як базової. Ця технологія передбачає 

застосування передусім картографічно-геоінформаційних засобів навчання. 
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Таке застосування дає змогу вчителеві ефективно передавати географічну 

навчальну інформацію учням та контролювати її засвоєння, опрацювання та 

формування й наступне застосування географічних знань, умінь і навичок. 

Однак основна особливість технології комп’ютеризованого навчання полягає 

в тому, що вона дає змогу активізувати самостійну навчально-пізнавальну 

діяльність учнів [6, 21, 150, 215, 251, 309, 431]. 

Варто зазначити, що геоінформаційним системам і технологіям 

належить чільне місце серед сучасних засобів навчання географії. Адже 

перелік професій в царині географії, пов’язаних із використанням 

комп’ютерів, дедалі ширшає, саме тому оволодівати елементами технології 

комп’ютеризованого навчання повинен кожен учитель географії.  

Додамо, що застосування комп’ютеризованого навчання географії 

сприяє підвищенню інтересу й загальної мотивації учнів завдяки новим 

формам роботи та причетності до пріоритетного напряму науково-технічного 

прогресу. Крім того, комп’ютеризоване навчання сприяє активізації 

навчально-пізнавальної діяльності школярів завдяки використанню 

привабливих і швидкозмінних форм подання інформації та забезпечує 

індивідуалізацію навчання – кожен працює в режимі, який його задовольняє.  

Розширення доступу учнів до комп’ютерних баз даних, насамперед 

розміщених в інформаційних мережах, і можливість оперативного отримання 

таких даних у достатньому обсязі сприяє формуванню інформаційної 

компетентності учнів і об’єктивності перевірки та оцінювання їхніх 

навчальних досягнень. Відповідно до напрямів, за якими здійснюється 

комп’ютеризоване навчання географії, комп’ютеризовані системи й 

технології, на яких базується це навчання, виконують такі функції: 

1) засобу індивідуалізації навчання: комп’ютеризована система фіксує 

всі етапи індивідуальної роботи учня й забезпечує способи її оцінки, а отже, 

учитель може проаналізувати дії школярів на будь-якому етапі; 

2) джерела інформації: за допомогою комп’ютеризованих систем і 

технологій можна отримувати необмежену кількість актуальної інформації, 
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що має використовуватися в навчальному процесі і є вагомим додатком до 

традиційних підручників, атласів й інших джерел знань; 

3) засобу контролю, оцінювання, реєстрації й корекції результатів 

навчально-пізнавальної діяльності: для цього використовують передусім 

комп’ютерне програмне забезпечення з контрольними й екзаменаційними 

запитаннями, відповідями на них і нормативами оцінювання кожної відповіді 

тощо. Такі комп’ютерні програми дають змогу не тільки оцінювати відповіді, 

але й надавати рекомендації щодо виправлення помилок; 

4) засобу організації творчої діяльності учнів: сучасне програмне 

забезпечення комп’ютерів дає змогу школярам працювати творчо; 

5) засобу заохочення до навчання в ігровій формі: навчально-ігрові та 

інші програми стимулюють успішне виконання учнями навчальних завдань, 

забезпечуючи тренінговий підхід у певному виді їхньої діяльності й 

заохочуючи школярів до дослідницького пошуку. 

Окремим поступальним напрямом впровадження комп’ютеризованого 

навчання є використання географічних інформаційних систем і технологій. 

Вони найбільш результативно, порівняно із іншими технологіями, сприяють 

підвищенню ефективності виконання практичних робіт і об’єктивності 

контролю географічних знань і вмінь учнів, а також дають змогу виконувати 

різноманітні навчальні завдання з використанням сучасних моделей 

географічних об’єктів вивчення. Навчальне комп’ютерне програмне 

забезпечення (сукупність програм) з географії за дидактичним спрямуванням 

можна поділити на такі види й підвиди програм: 

1) демонстраційні, що відповідають передусім програмно-

загальноприкладним засобам навчання й призначені головно для 

унаочнювання описового навчального матеріалу, зокрема на основі 

відповідних різноманітних географічних навчальних моделей; 

2) навчально-тренінгові, призначені для формування й закріплення 

емпіричних знань школярів (географічної номенклатури, фактів тощо) та 

їхніх умінь і навичок, а також для самоперевірки навчальних досягнень; 
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3) навчально-контролювальні, які забезпечують перевірку й 

оцінювання географічних знань, умінь і навичок учнів (переважно в тестовій 

формі) та їхню корекцію; 

4) навчально-ігрові, що забезпечують додаткові до навчальних програм 

дидактичні можливості. Зокрема ділові ігри, орієнтовані на розв’язання 

складних навчальних завдань групами школярів (ігри-стратегії, навчальні 

ігри); 

5) географічно-об’єктно-моделювальні, призначені для модельного 

відтворення особливостей географічних об’єктів вивчання; 

6) довідково-інформаційні, які відповідають програмним засобам для 

роботи в інформаційних мережах та сприяють отриманню географічної 

інформації, передусім з Інтернету; 

7) геоінформаційні, що відповідають передовсім певному ГІС-

інструментарію як засобу навчання й забезпечують сучасний 

комп’ютеризований просторовий аналіз географічних об’єктів вивчення 

шляхом застосування відповідних картографічно-геоінформаційних 

навчальних моделей; 

8) навчально-інтегровані, які комбінують різні згадані вище види 

навчальних програм і/або їхні елементи [6, 74, 172]. 

Досвід роботи вчителів-практиків свідчить, що систематична 

навчально-пізнавальна робота учнів з навчальними комп’ютерними 

програмами з географії забезпечує багато позитивних наслідків, а саме: 

– підвищення інтересу до навчання географії завдяки новим формам 

роботи й причетності до пріоритетного напряму науково-технічного 

прогресу; 

– ‒ робота учнів у режимі, який їм найбільше подобається й 

забезпечується інтерактивним спрямуванням програм; 

– об’єктивність і прозорість контролю географічних знань, умінь і 

навичок; 
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– активізація процесу навчання завдяки використанню привабливих і 

швидкозмінних форм подачі географічної інформації та прагненню школярів 

отримати найвищу оцінку; 

– формування вмінь і навичок для різноманітної творчої діяльності 

учнів; 

– виховання інформаційної культури школярів; 

– оволодіння учнями навичками оперативного приймання рішень у 

складній ситуації; 

– доступ школярів до величезних за обсягом і змістом баз даних 

географічної інформації з можливістю оперативного отримання будь-яких 

необхідних географічних відомостей. 

Слід пам’ятати й про можливі негативні аспекти, зумовлені активним 

втручанням у природний внутрішній світ учнів екранних віртуальних 

сюжетів і взаємодією з ними. До таких негативних наслідків комп’ютеризації 

навчання географії належить те, що: 

– учні можуть швидко стомлюватися; 

– робота з комп’ютером може негативно впливати на зір і нервову 

систему школярів; 

– в учнів слабко розвивається здатність чітко й образно висловлювати 

свої думки на тлі загального обмеження усного мовлення; 

– у певних ситуаціях уповільнюється формування навичок співпраці 

школяра з однокласниками [74]. 

Крім того, існують і універсальні проблеми, зумовлені застосуванням 

навчальних комп’ютерних програм саме з географії, насамперед через 

розмитість меж між комп’ютером-іграшкою та комп’ютером – інструментом 

пізнання. Окремою проблемою при цьому є міра готовності вчителів 

географії до роботи в таких умовах, адже застосування комп’ютеризованого 

навчання географії не повинно істотно обмежувати педагогічний вплив 

учителя на школярів, навпаки, воно має базуватися на активній співпраці 

вчителя й учня та специфічному проектуванні уроку географії. 
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Отже, актуальною проблемою сьогодення є пошук шляхів 

комбінування комп’ютеризованих і традиційних навчальних технологій. 

Тобто застосування комп’ютеризованих систем як навчального засобу 

вимагає обов’язкового поєднання їх з відповідними цьому новими 

різноманітними методичними прийомами й формами організації навчально-

пізнавальної діяльності школярів. У процесі конструювання КФ уроків 

учитель має знайти оптимальні шляхи інтеграції використання навчальних 

комп’ютерних програм із традиційними, усталеними засобами навчання. При 

цьому, що особливо важливо, учитель має навчити учнів критично 

сприймати, усвідомлювати й аналізувати будь-яку географічну інформацію, 

доступ до якої значно полегшився завдяки відповідним сучасним засобам 

навчання географії. 

Ефективне застосування комп’ютеризованого навчання географії 

зацікавлює учнів своєю оригінальністю, отриманням задоволення від самого 

процесу спілкування з комп’ютеризованими системами й технологіями та 

результативністю у здобутті географічних знань тощо. Тобто основним 

призначенням такого навчання є саме розвиток пізнавального інтересу до 

учіння географії.  

Слід також зазначити, що створення нових навчальних засобів на 

новітній комп’ютеризованій комунікативно-інформаційній основі вимагає й 

нових дидактичних підходів до процесу навчання. Так, дидактична модель 

організації комп’ютеризованого навчання географії будується за дотримання 

таких принципів.  

1. Максимальне наближення до потреб, можливостей і особливостей 

учнів. Цей принцип зумовлюється необхідністю гуманістичного підходу до 

освіти й особистісної орієнтації у процесі використання комп’ютеризовано-

інформаційних технологій навчання. 

2. Пріоритет активно-пізнавальної ролі школярів. Слід забезпечити 

домінантну роль учнів у всіх їхніх географічно-пізнавальних взаємодіях із 

комп’ютеризованими системами й технологіями, не допускаючи створення 
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ситуації, коли школярі стають «заручниками» та «сліпими виконавцями 

готових схем, алгоритмів тощо. 

3. Мінімізація позапредметної інформації. Увагу учнів має бути 

зосереджено на засвоєнні саме географічного матеріалу на основі 

комп’ютеризовано-інформаційних технологій. 

4. Визначення прикладної цінності знань, що отримуються. Учні мають 

розуміти, яким способом вони можуть безпосередньо використати знання й 

вміння, здобуті та сформовані під час комп’ютеризованого навчання 

географії. За таких умов створені ними сучасні комп’ютеризовані географічні 

моделі можуть бути вагомим чинником підвищення мотивації школярів до 

навчання. 

5. Широка взаємодія з учасниками навчального процесу. Правильна 

організація комп’ютеризованого навчання географії повинна запобігати 

«самоізоляції» учнів, які працюють за комп’ютерами. 

6. Психофізіологічна безпека. Слід звести до мінімуму можливість 

виникнення негативних психофізіологічних наслідків, зумовлених 

використанням комп’ютеризованих систем і технологій у навчанні географії 

[215, 233, 431]. 

7. Провідна роль вчителя. Ефективність і результативність будь-якого 

за актуальністю програмного забезпечення комп’ютеризованої навчально-

пізнавальної діяльності учнів усе одно залежать насамперед від обізнаності й 

майстерності вчителя, зосібна від його фахового рівня у сфері 

комп’ютеризованих навчальних технологій, який має перманентно 

вдосконалюватися.  

Застосування технології комп’ютерного навчання загалом сприяє 

розвиткові системного просторового мислення учнів, усталенню їхнього 

географічного бачення світу (як однієї з предметно-географічних 

компетентностей), набуванню ними досвіду застосовування інформаційних 

технологій і забезпеченню їхніх особистих потреб у підготовці до можливої 

майбутньої професійної діяльності. 
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Група технологій розвитку самостійності навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з географії містить такі види навчальних технології: 

інтелектуально-індивідуального діяльнісного навчання географії, 

формування критичного мислення під час навчання географії, перспективно-

випереджувального навчання географії, проблемного навчання географії та 

проектної діяльності учнів з географії. 

В основу першої з них – інтелектуально-індивідуального діяльнісного 

навчання географії – покладено діяльнісний  та особистісний підходи до 

навчання. Його можна визначити, орієнтуючись на загальне співвідношення 

«діяльність – особистість», за тотожністю «яка діяльність, така й особистість 

й умовою «поза діяльності немає особистості» (див. додаток С). 

За такого підходу для організації повноцінної самостійної навчально-

пізнавальної діяльності школярів слід пропонувати їм завдання, виконання 

яких вимагає формування й застосування інтелектуальних вмінь – до аналізу, 

синтезу, порівняння тощо. У системі розвивального навчання ці вміння 

реалізуються в розумінні загальних способів розв’язування географічних 

навчальних завдань (загальних способів розумових дій). Засвоєння й 

застосування саме таких способів і має передувати формуванню конкретно-

практичних дій учнів (див. додаток С). 

Останнім часом на теренах України серед учителів географії 

пожвавлюється інтерес і до технології формування критичного мислення 

учнів. Слід зазначити, що в освіті США та Канади цей напрям поширюється 

останні п’ятдесят років. Зароджувалася ж така технологія як перехід від 

навчання, орієнтованого на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на 

розвиток свідомого мислення школярів [135, 494] (див. додаток С). 

Технологію перспективно-випереджувального навчання географії 

спрямовано на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, які 

мають високий чи достатній рівень навчальних досягнень (див. додаток С). 

Усвідомлюючи необхідність посилення індивідуального підходу до 

організації навчальної роботи учнів, учителі географії все частіше 
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звертаються до технології проектної діяльності учнів. Основною метою 

застосування цієї технології під час навчання географії є розвиток 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів і їхнього уміння 

самостійно формувати свої знання й орієнтуватися в географічному 

інформаційному просторі. В основу покладено впровадження таких методів 

навчання географії, як метод проблемного викладання навчального 

матеріалу, частково-пошуковий і дослідницький. Оскільки ці методи 

спрямовано насамперед на організацію самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності школярів, технології проблемного навчання доцільно приділити 

особливу увагу. 

Особливістю застосування цієї технології є обов’язкова постановка 

вчителем навчально-пізнавальних завдань, що викликають подив і 

нерозуміння в учнів, спонукаючи їх до певних здогадок. Такими завданнями 

є ті, що порушують відомі учням географічні причинно-наслідкові зв’язки, 

змушуючи школярів самостійно знаходити нову географічну інформацію, 

необхідну для встановлення й пояснення невідомих раніше закономірностей. 

Крім того, постановку таких проблемних завдань і їхнє розв’язання має бути 

спрямовано на формування не тільки системи нових географічних знань і 

вмінь учнів, але й пізнавального інтересу школярів, а також на моделювання 

розумових процесів учнями й пошук ними шляхів розкриття сутності нових 

географічних понять. 

В основу організації традиційного навчання географії покладено 

передусім пояснювально-ілюстративний і репродуктивний методи, які 

передбачають, що вчитель подає факти, сам їх аналізує, застосовуючи 

унаочнювальні засоби навчання, а також пояснює суть нових понять, 

причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей тощо. Отже, за таких умов 

домінує інформаційне викладання географічного навчального матеріалу 

вчителем. При цьому учні слухають і сприймають пояснення вчителя, 

засвоюючи нові знання шляхом запам’ятовування, а нові дії – шляхом 

наслідування дій вчителя. Чим складніший навчальний матеріал, тим 



325 

детальніше вчитель пояснює його, а засвоєння школярами цього матеріалу 

закріплюється виконанням низки завдань, які не потребують їхньої творчої 

діяльності. 

За умов же проблемного навчання географії (табл. 4.9) вчитель 

пояснює зміст географічного навчального матеріалу, систематично створює 

проблемні ситуації й організовує навчально-пізнавальну діяльність учнів. 

При цьому останні на основі аналізу фактів самостійно роблять висновки й 

узагальнення, формулюють за допомогою вчителя визначення понять і 

термінів, розтлумачують географічні причинно-наслідкові зв’язки та 

самостійно застосовують знання з географії в новій ситуації. Це означає, що 

учні самі здобувають нові знання й відпрацьовують навички розумових 

операцій і прийоми навчальних дій через висунення гіпотез і їхнє 

обґрунтування. Саме таким способом і формується здатність до пошукової 

діяльності учнів і підвищується їхня творча активність [418, 433, 484, 

512, 515]. 

Таблиця 4.9 

Зіставлення характерних рис традиційного й проблемного навчання 

географії [456] 

Традиційне навчання Проблемне навчання 
1. Матеріал подається в готовому вигляді, 
учитель звертає увагу передусім на 
навчальну програму. 

1. У процесі навчання учні отримують 
нову інформацію під час розв’язування 
теоретичних і практичних завдань. 

2. У процесі навчання виникають 
перешкоди й труднощі, викликані 
тимчасовим вилученням школярів із 
дидактичного процесу. 

2. У процесі розв’язання певної проблеми 
учні долають усі труднощі, а їхня 
активність і самостійність досягає 
високого рівня. 

3. Темп передавання навчальної 
інформації зорієнтовано на сильних, 
середніх або слабких школярів. 

3. Темп передавання навчальних 
відомостей у процесі розв’язання 
проблемного завдання залежить від 
індивідуальних особливостей школярів. 

4. Необхідним є постійний контроль 
навчальних досягнень учнів. 

4. Підвищення активності учнів сприяє 
розвиткові позитивних мотивів і зменшує 
необхідність формальної перевірки й 
оцінювання результатів навчання. 
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Продовження табл. 4.9 
5. Відсутньою є можливість забезпечення 
стовідсоткової результативності навчання, 
а найбільші труднощі виникають під час 
застосування знань у практичній 
діяльності. 

5. Результати навчання відносно високі й 
стійкі. Учні легко застосовують здобуті 
знання в нових ситуаціях, водночас 
розвиваючи свої вміння й творчі здібності. 

 

На основі таблиці 4.9 можна сформулювати основні функції 

проблемного навчання географії, за які правлять:  

1) засвоєння учнями системи географічних знань і способів розумової й 

практичної діяльності; 

2) розвиток інтелектуальних умінь учнів і їхньої пізнавальної 

самостійності та творчих здібностей з формуванням діалектичного мислення 

школярів;  

3) формування всебічно розвиненої особистості; 

4) формування й накопичення досвіду творчої діяльності: оволодіння 

методами наукового дослідження, розв’язування практичних проблем тощо;  

5) формування соціальних і пізнавальних мотивів навчання географії.  

Ідея розвивального навчання передбачає щоб учні не тільки засвоювали 

нові знання, вміння й навички, але й оволодівали прийомами розумової 

діяльності та самостійно знаходили шляхи розв’язування нових пізнавальних 

завдань. 

Проблемне навчання є найефективнішим способом організації активної 

навчально-пізнавальної діяльності школярів під час навчанні географії. Як 

вже зазначалося, суть його полягає в тому, що під час вивчання нового 

географічного матеріалу вчитель створює такі ситуації, коли запропоноване 

навчальне завдання учні не можуть виконувати, користуючись раніше 

сформованими знаннями про географічні причинно-наслідкові зв’язки тощо, 

тому змушені здобувати нову географічну інформацію задля встановлення й 

усвідомлення нових таких зв’язків. При цьому учні самостійно оволодівають 

прийомами навчально-пізнавальної діяльності й вчаться застосовувати їх на 
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творчому рівні. Результатом же проблемного навчання є формування ПГКУ і 

розвиток їхнього критичного мислення.  

Отже, проблемне навчання географії полягає у формуванні предметно-

географічних компетентностей учнів на основі застосування методів такого 

навчання, відбору відповідного навчального матеріалу, послідовної 

постановки перед школярами проблемних ситуацій та організації 

адекватного розв’язання поставлених проблем. 

Характерною ознакою проблемного навчання є самостійна навчально-

пізнавальна діяльність школярів. Тому методика організації проблемного 

навчання містить три обов’язкових складники: способи постановки 

проблеми, рекомендовані види навчально-пізнавальної діяльності й шляхи 

застосування результатів роботи на практиці. 

У проблемному навчанні можна виокремити такі етапи: 

1) створення вчителем навчальної проблемної ситуації; 

2) сприйняття навчальної проблеми учнями; 

3) усвідомлення школярами необхідності отримання нової інформації та 

її знаходження; 

4) здійснення пошукового розв’язання проблемного завдання; 

5) реалізація й перевірка правильності розв’язання завдання. 

У віднаходженні виходу з проблемних ситуацій, створених під час 

вивчення нового географічного матеріалу, дуже важливою роллю належить 

учителю. Саме він мусить формувати в учнів уміння аналізувати навчальні 

проблеми й сприяти їхньому розв’язанню. 

Найчастіше проблемна ситуація створюється під час виконання 

експериментальних, дослідницьких і практичних завдань. Інший спосіб її 

створення – це зіставлення двох і більше географічних об’єктів вивчення для 

їхнього порівняння. 

Іншим основним терміном проблемного навчання географії є навчальна 

проблема – складне питання, ядром якого є суперечність, що зумовлює 

виникнення в учнів потреби здобувати нові географічні знання й способи 
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виконання дій, тобто спонукає їх до самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Варто пам’ятати, що не кожну географічну навчальну проблему 

доцільно пропонувати учням. Якщо, наприклад, спитати шестикласника: 

«Чому вулкани й землетруси зосереджуються на узбережжі Тихого океану та 

складають своєрідне кільце?», то проблемна ситуація, зрозуміло, виникає. 

Проте, проблему, на якій вона ґрунтується, учні розв’язати не в змозі, позаяк 

у них відсутні потрібні вихідні дані для міркувань. Вони можуть висунути 

безліч припущень, і неймовірних також, але правильне розв’язання проблеми 

буде покладено на вчителя. Зовсім іншими будуть результати, якщо таке 

запитання адресувати семикласникам, які вже готові усвідомити проблемну 

ситуацію. У цьому разі елементом такої ситуації є вже проблема, правильне 

розв’язання якої можуть знайти саме учні. 

Постановка географічної навчальної проблеми має починатися з 

адекватного й чіткого її формулювання, яке дасть змогу зрозуміти учневі 

поставлене перед ним завдання і певною мірою побачити або спрогнозувати 

шляхи його виконання, тобто скласти план і здійснити задуману операцію зі 

здобуття якісних результатів. 

Останнім часом у теорії проблемного навчання географії з’явилися 

поняття традиційного та реального проблемного навчання. Зважаючи на це, 

можна розрізняти два типи географічної навчальної проблеми, а саме: 

1) традиційну проблему, яка передбачає розв’язання завдань, що 

стосуються географічних наук і адаптовані до можливостей школярів; 

2) реальну проблему, у розв’язанні якої учні особисто зацікавлені та 

яка вимагає від них пошукової діяльності, спрямованої і на здобування нових 

знань, і на пошук шляхів розв’язання проблеми. Така проблема 

безпосередньо впливає на подальшу навчально-пізнавальну діяльність 

школярів. 
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З огляду на зазначене вище, навчальна проблема, яка пропонується до 

розв’язання учням у процесі навчання географії, має відповідати таким 

критеріям:  

– адекватність проблеми потребам й інтересам конкретної групи учнів; 

– достатня актуальність вирізненої проблеми з огляду на необхідність 

виправдати відповідні зусилля класу чи великої групи учнів; 

– відповідність проблеми віковим особливостям школярів і їхньому 

навчальному досвіду; 

– урахування під час вибору проблеми наявності потрібного для її 

розв’язання географічного навчального матеріалу; 

– можливість реальної проблеми мати не тільки географічне, а й 

інтегроване (міждисциплінарне) спрямування. 

Формами постановки географічної навчальної проблеми є проблемне 

запитання, завдання й задача. 

У навчальному процесі проблемне запитання й завдання мають спільну 

ознаку – у їхньому змісті закладено потенційні можливості для створення 

навчальної проблемної ситуації.  

Таблиця 4.10 

Зіставлення характерних рис запитань і завдань репродуктивного 

та проблемного рівнів 

Запитання й завдання 
репродуктивного рівня Запитання й завдання проблемного рівня 

1. Проектуються вчителем на основі 
навчальної програми.  

1. Проектуються вчителем на основі навчальної 
програми із залученням додаткових матеріалів, 
що зацікавлюють учнів у вивченні географії. 

2. Не містять суперечливої 
інформації.  

2. Вочевидь або у прихованому вигляді містять 
суперечливу інформацію, що сприяє активізації 
розумової діяльності школярів.  

3. Передбачають застосування знань і 
вмінь учнів у знайомій ситуації, за 
зразком. 

3. Потребують від учнів застосування знань і 
вмінь у новій навчальній ситуації. 

4. Сприяють закріпленню відомих 
раніше знань і способів дій. 

4. Разом зі здобуттям нових знань передбачають 
формування нових прийомів навчально-
пізнавальної діяльності школярів. 

5. На необхідності здобуття нових 
знань і вмінь наголошує вчитель. 

5. Учні усвідомлюють потребу в здобуванні 
нових знань і формуванні вмінь у процесі 
виконання завдань. 
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Продовження табл. 4.10 
6. Можуть впливати на емоційну 
сферу учнів як позитивно, так і 
негативно. 

6. Позитивно впливають на емоційну сферу учнів, 
формують їхню зацікавленість у розв’язанні 
пізнавальної проблеми та значно активізують 
навчально-пізнавальну діяльність школярів. 

 

Відмінність такого запитання й завдання між собою полягає в тому, що 

на запитання можна відповісти відразу, а на виконання завдання потрібен 

певний час, оскільки його розв’язання потребує поміркованого підходу із 

зіставленням умов і змісту завдання, певним перегруповуванням раніше 

сформованих географічних знань тощо. Конструювання проблемного 

запитання чи завдання вимагає від учителя розуміння їхньої суті й 

відмінностей від запитань і завдань іншого рівня, насамперед 

репродуктивного (табл. 4.10).  

Застосування вчителем проблемного запитання чи завдання буде 

ефективним за умови дотримання ним певних дидактичних вимог до них, які 

формулюються так:  

1) слід установити зв’язок між змістом запитання або умовами завдання 

й вимогами до відповіді на нього чи його виконання з доведенням до 

свідомості учнів необхідності такої процедури та її закріпленням; 

2) потім, коли школярі виявили реальну суперечність між зазначеними 

умовами й вимогами, потрібно спонукати їх до знаходження невідповідності 

між раніше сформованими й новими, що мають бути встановлені, 

географічними причинно-наслідковими зв’язками; 

3) пошук відповідей на проблемне запитання й розв’язання 

пізнавального завдання учнями у процесі навчанні географії має 

кваліфікуватися як застосування найвищого рівня організації пізнавальної 

самостійності учнів і відповідно оцінюватися. 

Проблемна задача як ще одна форма постановки географічної 

навчальної проблеми передбачає активну розумову й практичну діяльність 

школярів задля здобуття ними пізнавального результату у процесі навчання 
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географії. Алгоритмом розв’язання учнями проблемної задачі передбачено 

такі етапи: 

1) усвідомлення умов задачі; 

2) знаходження невідповідності у відомих географічних причинно-

наслідкових зв’язках; 

3) здобування потрібної нової географічної інформації; 

4) висунення, доведення чи спростування відповідних задачі гіпотез; 

5) формулювання вимог до запитання чи завдання на тлі нового знання; 

6) застосування складників прийнятої гіпотези для окремих прикладів; 

7) установлення нових географічних причинно-наслідкових зв’язків. 

Поступове оволодіння школярами процедурою розв’язання 

проблемних задач істотно сприяє формуванню їхніх інтелектуальних умінь, 

зокрема до аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення тощо. Як вже було 

зазначено, технологію проблемного навчання спрямовано на розвиток 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, і вона ґрунтується на 

психологічних закономірностях розумової діяльності школярів.  

У цій технології чільне місце належить пошуковій діяльності школярів, 

яка починається з постановки навчальної проблеми, що містить приховану 

суперечність, спрямовану на спонукання учнів до пошуку невідомого 

результату чи способу виконання завдання. Надалі ж учні системно 

залучаються до пошуку шляхів розв’язання такої проблеми. 

Алгоритм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів за умов 

використання технології проблемного навчання географії містить такі етапи, як: 

1) складання плану організації навчально-пізнавальної діяльності 

школярів;  

2) відбір джерел інформації, що будуть використані на уроках 

географії;  

3) визначення значущості такої інформації; 

4) зіставлення географічних даних з різних джерел;  



332 

5) створення за цими даними географічних навчальних моделей і їхній 

аналіз; 

6) конкретизація географічних причинно-наслідкових зв’язків;  

7) інтерпретація результатів;  

8) загальна та компонентна перевірка й оцінювання результатів;  

9) формулювання остаточних висновків. 

Ще на початкових стадіях впровадження технології проблемного 

навчання географії вчителеві потрібно зосередитися на доборі проблемних 

запитань, завдань і задач, які б забезпечували творче формування 

географічних компетентностей школярів, але були б посильними для 

розв’язання. До цих запитань, завдань і задач проблемного рівня належать ті, 

що відповідають таким вимогам: 

– зв’язок з провідними географічними ідеями, поняттями й 

закономірностями, самостійне опанування яких забезпечує розумовий 

розвиток учнів; 

– забезпечення під час виконання завдань можливості групування 

емпіричних і теоретичних географічних знань навколо певної проблеми; 

– сприяння висвітленню шляхів наукового пошуку з метою залучення 

школярів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності; 

– забезпечення можливості створення проблемної ситуації; 

– розкриття діалектичної сутності теорії природно-територіальних 

комплексів і зв’язків між географічними об’єктами, процесами та явищами; 

– відображення взаємодії людини й довкілля, шляхів раціонального 

природокористування та природоохоронних заходів. 

Створення проблемних запитань, завдань і задач потрібно розпочинати 

з аналізу змісту географічного навчального матеріалу, що підлягає вивчанню 

за програмою. Потім необхідно скомпонувати цей матеріал як систему 

невідомих учням географічних знань, які вони мусять опанувати за 

допомогою власних зусиль. У будь-якому разі підґрунтям запитань, завдань і 
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задач мають бути проблемні ситуації, які проектуються різними способами, а 

саме: 

1) в основу проблемного запитання, завдання чи задачі покладають 

суперечності між наявними географічними знаннями й вміннями учнів та 

необхідним і достатнім їхнім рівнем. За таких умов розв’язання проблеми 

вимагає від школярів перебудови знань, що були сформовані раніше, та 

пошуку нових шляхів навчально-пізнавальної діяльності; 

2) проблемна ситуація може ґрунтуватися на суперечності, яку містять 

географічні об’єкти, процеси чи явища, що вивчаються. Вона вимагає від 

учнів здобування знань, яких їм бракує, застосування наявних навчальних 

прийомів та інтелектуальних умінь і формування нових; 

3) проблемна ситуація може відображати діалектичну єдність і боротьбу 

протилежностей. Розв’язання такої ситуації вимагає міркувань за алгоритмом: 

«і те, й інше водночас, проте…». 

Слід, також, аналізувати «не запроектовані» спеціально учителем («не 

навчальні») суперечності між науковими географічними знаннями й 

процесами чи явищами, які учні спостерігають щодня. Наприклад, 

прокидаючись уранці, діти бачать Сонце, що сходить над горизонтом, 

зникаючи за ним увечері. У них формується уявлення про те, що Сонце 

рухається навколо Землі. На уроках географії вчитель розповідає, що Земля 

обертається навколо Сонця, це і може стати поштовхом для створення вже 

саме навчальної проблемної ситуації й організації самостійної навчально-

пізнавальної діяльності школярів. За таких та аналогічних умов учні можуть 

отримати завдання порівняти нові наукові географічні факти з уже відомими 

їм на побутовому рівні, що дасть змогу їм виявити особливі ознаки й 

властивості довкілля. Крім того, слід ураховувати, що будь-які географічні 

факти, які на перший погляд видаються школярам «незрозумілими» й 

суперечать стереотипам, насправді сприяють активізації їхніх пізнавальних 

інтересів. Акцентуючи увагу на таких суперечностях, учитель географії 
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допомагає учням вивчати природу виникнення наукових географічних 

проблем, що свого часу спонукали людство до дослідження довкілля.  

Досвід шкільної практики навчання географії засвідчує, що вчителі 

зазвичай застосовують технологію проблемного навчання щодо курсів з 

економічної й соціальної географії. Однак, проблемне навчання слушно 

впроваджувати для формування ПГКУ у всіх класах. Наголосимо, що 

створення проблемних запитань, завдань і задач є доволі кропітким 

процесом, який вимагає системної роботи вчителя, проте навчальні 

результати їхнього використання варті докладених зусиль. Приклади 

проблемних задач з географії наведено у додатку Т. 

Насамкінець треба зазначити, що інколи вчителі географії 

недооцінюють важливість створення всіх умов для інтегрованого застосування 

певної технології навчання географії й користуються лише кількома її 

елементами, які видаються їм найцікавішими. У такому разі не можна 

стверджувати, що застосовується цілісна технологія навчання, й сподіватися 

на швидке досягнення високих результатів. Слід пам’ятати, що будь-яка 

навчальна технологія – це системне поєднання її складників. Разом з тим, за 

умови творчого педагогічного пошуку, запозичення окремих елементів певних 

навчальних технологій і застосування їх на етапах конструювання навчального 

процесу відповідно до індивідуальних особливостей учителя й специфіки 

поставлених дидактичних цілей можна продукувати створення нових 

технологій навчання географії, які забезпечать ефективне формування ПГКУ. 
 

Висновки до розділу 4 

 

Згідно з компетентнісним підходом до навчання географії бачення типу 

та відповідної структури уроку змінюється, оскільки відбулася суттєва зміна 

цільового компонента уроку – основним завданням стало формування 

здатності учнів до застосування навчальних досягнень з метою розв’язання 

важливих для життя завдань і проблем географічного спрямування. Нині 
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варто говорити про дещо іншу типологію уроків: вступний урок, урок 

формування й застосування нових знань (змістового компонента ПГКУ), 

урок формування й застосування вмінь і навичок (діяльнісного компонента 

ПГКУ), урок поглиблювання й систематизування предметно-географічних 

компетентностей, урок контролю й корегування предметно-географічної 

компетентності, комбінований компетентнісно-формувальний урок. 

Навчальну (когнітивну), розвивальну й виховну мету КФ уроку 

реалізують обрані вчителем відповідно до кожного уроку ключові, 

міжпредметно-інтегральні та предметно-географічні компетентності. 

Особливостями КФ уроку будь-якого типу є, по-перше, визначення змісту 

окремих предметно-географічних компетентностей, які будуть формуватися 

на уроці, на основі чинної навчальної програми з географії. По-друге, 

діяльнісний характер формування ПГКУ забезпечується за допомогою 

виконання ситуативних прикладних завдань, спрямованих на застосування 

навчальних досягнень з географії для розв’язування завдань, наближених до 

реального життя.  

Розпочинається навчання географії в кожному класі зі вступного уроку. 

Комплекс уроків різних типів, спрямований на опанування тематичного блоку 

предметно-географічних компетентностей учнів складається із уроків 

формування й застосування нових знань, уроків формування й застосування 

вмінь і навичок, комбінованих компетентнісно-формувальних уроків, уроків 

поглиблювання й систематизування предметно-географічних компетентностей 

та уроку контролю й корегування предметно-географічної компетентності. 

Проектування КФ уроку полягає у встановленні вчителем домінантної 

дидактичної мети, конкретизації змісту предметно-географічних 

компетентностей, визначенні макрокомпонентів уроку і їхніх складників – 

мікрокомпонентів, обранні методів, методичних прийомів і засобів навчання 

та форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, за допомогою 

яких будуть реалізовуватися структурні компоненти уроку. 
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Ефективність КФ уроку географії визначається результативністю його 

проведення, яка залежить від ретельності підготовки і творчості педагогічної 

діяльності вчителя на ньому. При цьому професійність учителя географії 

значною мірою залежить від його вміння здійснювати самоаналіз із 

визначенням рівня досягнення запланованих результатів уроку за наслідками 

взаємної діяльності вчителя й учнів. 

НКФ урок географії, по-перше, має нетрадиційну структурну 

організацію, коли основний макрокомпонент реалізується нетрадиційним 

способом і зумовлює зміну тривалості й специфіку інших структурних 

компонентів; по-друге, поєднує риси традиційного й інтерактивного режиму 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з переважанням рис 

останнього; по-третє, спрямований на активізацію навчально-пізнавальної 

діяльності учнів і розвиток їхньої креативності; по-четверте, забезпечує сталу 

активність учнів, запобігаючи їхньому перевантаженню. 

Основними видами НКФ уроків географії за визначенням їхнього 

функціонально-дидактичного спрямування є: лекційно-семінарські уроки 

(уроки-лекції, уроки-практикуми, уроки-семінари, уроки-консультації та 

уроки-заліки); уроки на інтегративній основі, уроки взаємонавчання (парно-

трійкового й групового взаємонавчання, кооперовано-мікрогрупового 

взаємонавчання, дискусійного взаємонавчання); уроки-дослідження; уроки-

огляди предметно-географічних компетентностей учнів; ігрові уроки; уроки 

із домінантним застосуванням мультимедійних засобів навчання; 

комбіновані НКФ уроки.  

Географічна дидактична гра є засобом спонукання й стимулювання 

учнів до навчально-пізнавальної діяльності в царині взаємодії довкілля, 

економіки й суспільства. Дидактична гра є специфічною творчою формою 

компетентнісного навчання географії, домінантними ознаками якої є 

моделювання навчально-виховних ситуацій, розподіл функцій (ролей) між 

учасниками гри та їхня активна взаємодія, застосування системи 

індивідуального, самодиференційованого групового й колективного 
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взаємоконтролю. За видами дидактичної гри, що використовуються на НКФ 

уроці географії їх поділяють на уроки – аналітичні ігри (аналітично-

продуктивної і аналітично-евристичної), уроки – ділові ігри (сюжетно-

рольові, стратегічні та комбіновані) та ігрові уроки-змагання. Аналітично-

продуктивні ігри доцільно застосовувати для відтворювання й закріплення 

предметно-географічних компетентностей учнів, а аналітично-евристичні – 

для їхнього поглиблювання й систематизування. Ділові ігри засновані на 

ігровому інтерактивному формуванні ПГКУ та її поглиблюванні й 

узагальнюванні. Ігри-змагання сприяють усуненню напруги й дискомфорту 

під час виявляння зворотного зв’язку між учнями та вчителем, активізації 

опорних географічних знань і вмінь учнів, перевірці та оцінюванню їхніх 

предметно-географічних компетентностей. 

НКФ уроки географії змінюють усталені способи спілкування вчителя і 

учня, дають змогу кожному учневі долучитися до підготовки й проведення 

уроку, забезпечують формування навчальних і прикладних умінь, позитивно 

впливають на процес накопичення досвіду творчої діяльності, збагачують 

емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської діяльності в ньому, 

поглиблюють і розширюють географічне бачення світу. 

Виконання практичних робіт і досліджень забезпечує формування 

вміння учнів застосовувати географічні знання з метою самостійного 

отримання необхідної географічної інформації та забезпечує формування 

прикладних, картографічних і геоінформаційних умінь та вмінь графічного 

моделювання. Види практичних робіт з географії можуть бути виокремлені 

залежно від їхньої дидактичної мети, використаних джерел інформації, 

способу фіксації результатів і змісту. Аналіз шкільної практики навчання 

географії свідчить, що виконання різних видів практичної роботи може 

викликати значні ускладнення в тому разі, коли вчителі не враховують 

відмінності практичної роботи за дидактичною метою й проводять їх 

безсистемно – як поодинокі, не пов’язані між собою. У процесі виконання 

практичних робіт та досліджень за допомогою проектування різнорівневих 
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завдань учитель організовує роботу учнів на репродуктивному, 

продуктивному, проектному та дослідницькому рівнях складності. Крім того, 

учителеві доцільно урізноманітнювати проведення практичних робіт, 

використовуючи індивідуальну, фронтальну, диференційовано-групову та 

кооперовано-групову форми. Незалежно від виду практичної роботи, вона 

буде цікавою для учнів та ефективною з огляду на формування ПГКУ під час 

проведення її в нетрадиційній формі. 

На будь-якому етапі педагогічної діяльності вчителеві географії 

необхідно вивчати компоненти сучасних навчальних технологій, оскільки це 

надає йому змогу урізноманітнювати перелік дидактичних інструментів, які 

він застосовує на КФ уроці. Навчальна технологія – це алгоритмізована 

система застосування методів, методичних прийомів, форм і засобів 

навчання, яку спрямовано на досягнення запрограмованого навчального 

результату й може бути відтворено в навчальній діяльності вчителя. Аналіз 

та уточнення систематизування технологій навчання географії вможливили 

виокремлення таких трьох їхніх груп: технології організації й управління 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів, технології активізації та 

інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності, технології розвитку 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності. До першої групи належать 

технологія формування прийомів навчально-пізнавальної діяльності учнів з 

географії, програмованого навчання географії, модульно-рейтингового 

навчання географії; до другої групи – технологія навчально-ігрової 

діяльності, застосування графічно-знакових географічних навчальних 

моделей, сугестивного навчання й комп’ютеризованого навчання; до третьої 

– інтелектуально-індивідуального діяльнісного навчання географії, 

формування критичного мислення під час навчання географії, перспективно-

випереджувального навчання географії, проблемного навчання географії та 

проектної діяльності учнів з географії. Обираючи навчальні технології з 

метою застосування у власній професійній діяльності, учитель має 

орієнтуватися передусім на рівень їхньої ефективності, який визначається за 
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критеріями технологічності: науковістю, системністю, ефективністю, 

передбачуваністю, відтворюваністю й оптимальністю.  

За умови творчого педагогічного пошуку, запозичення окремих 

елементів певних навчальних технологій і застосування їх на етапах 

конструювання навчального процесу відповідно до індивідуальних 

особливостей учителя й специфіки поставлених дидактичних цілей можна 

продукувати створення нових технологій навчання географії, які забезпечать 

ефективне формування ПГКУ.  

Результати дисертації, що розкривають зміст розділу, оприлюднено у 

публікаціях автора [63, 72, 74, 76, 83, 93, 150, 172, 455, 457, 510].  
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РОЗДІЛ 5 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ  

ПРЕДМЕТНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

 

5.1. Організація педагогічного дослідження ефективності 

застосування методичної системи формування предметної географічної 

компетентності в учнів основної школи 

 

Понад десять років компетентнісний підхід до навчання 

запроваджується на державному рівні в загальних закладах середньої освіти, 

про що свідчить зміст Державного стандарту та навчальні програми, які були 

прийняті ще на початку ХХІ століття в Україні. Проте, як зазначала 

О. Савченко, «недостатня розробленість на той час теорії компетентнісного 

підходу, традиційне визначення уніфікованих результатів шкільної освіти не 

сприяли належному впровадженню цієї ідеї» [222, с. 41].  

Крім того, значною мірою це пояснюється, як ми вже вказували, 

неузгодженістю підходів до понятійно-категоріального апарату 

компетентнісного навчання, зосередженістю зусиль педагогів на розробці 

способів вимірювання рівня сформованості ключових компетентностей (що 

зробити складно), перебільшуванні ролі часткових інновацій. Ми 

погоджуємося з твердженням О. Савченко про те, що «впровадження 

компетентнісного навчання наразі не є методичною системою, яка 

передбачає наявність технологізованого алгоритму та визначеність і 

вимірюваність очікуваних результатів навчання» [222, с. 41]. 

Проблема стану формування предметної географічної компетентності 

учнів в основній (базовій) школі розглядалася у працях О. Надтоки [345], 

С. Науменко [351–353], В. Самойленка [457, 458], О. Топузова [509, 516], 

С. Тросюк [517], В. Яценка [586–588], М. Бахіра [20], В. Сухорукова [489], 

Д. Фінарова [533], О. Хлєбосолової [538–540] та ін. 
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За умов компетентнісного навчання географії якість навчальних 

досягнень учнів, як і їх перевірка та оцінювання, посідають чільне місце 

серед найбільш нагальних освітніх проблем. Це пояснюється зміною 

предмета контролю: якщо раніше таким предметом були знання, уміння й 

навички, то нині перевірятися й оцінюватися мають предметно-географічні 

компетентності учнів.  

Проблема контролю рівня сформованості ПГКУ є надзвичайно 

актуальною, оскільки її розв’язання потребує зміни методичних підходів та 

розробки й впровадження вимірювання рівня досягнення наперед визначених 

результатів навчання географії. Складність її розв’язання зумовлюється 

потребою в реалізації особистісного-орієнтованого підходу до навчання 

учнів. Такий підхід спрямований на організацію активної навчально-

пізнавальної діяльності всіх учнів, незалежно від рівня їхніх навчальних 

досягнень, сформованості інтелектуальних і навчальних умінь та 

вмотивованості. Зі свого боку, компетентнісне навчання географії передбачає 

здійснення поетапного контролю і корегування навчальних досягнень учнів з 

географії, розвиток їхньої самооцінки та здатності до самостійного 

отримання географічної інформації, необхідної для розв’язання значущих для 

життя завдань і проблем. 

Особливу роль у формуванні ПГКУ відіграє вчитель географії. На 

думку В. Максаковського, здатність учителя до формування географічної 

компетентності школярів є інтегративною характеристикою, яка відображає 

його спроможність ефективно проектувати й реалізовувати умови розвитку 

досвіду самостійного виконання завдань школярами за допомогою 

організації їхньої навчально-пізнавальної діяльності; установку самого 

вчителя на саморозвиток і самовдосконалення [299]. 

Отже, готовність учителів географії до формування ПГКУ визначається 

рівнем оволодіння теорією й методикою компетентнісного навчання 

географії, здатністю проектувати КФ уроки й КОЗ, бажанням досягти 

максимального освітнього результату.  
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Сучасний стан формування ПГКУ в основній школі вивчався у процесі 

нашого педагогічного дослідження. Відповідно до тлумачення 

В. Ортинського, педагогічне дослідження пояснює та прогнозує розвиток 

окремих педагогічних явищ і фактів, а також тенденції та зміни в 

педагогічному процесі [375]. Зогляду на сказане, наше педагогічне 

дослідження було спрямоване на вивчення стану впровадження 

компетентнісного підходу до навчання географії та обґрунтування 

раціональних шляхів ефективного формування ПГКУ в основній школі.  

У процесі педагогічного дослідження були використані такі методи: 

– Теоретичні: аналіз й узагальнення психолого-педагогічної та 

методичної наукової літератури й описи власної педагогічної діяльності 

вчителів географії з метою з’ясування стану досліджуваної проблеми та 

теоретико-методичних засад компетентнісного підходу до навчання 

географії; аналіз чинних програмних освітніх документів з метою виявлення 

стану впровадження компетентнісно-орієнтованого навчання в Україні; 

диференціювання, порівняння, систематизування та узагальнення для 

визначення закономірностей і тенденцій процесу визначення змісту 

предметно-географічних компетентностей у географічній освіті; синтез і 

моделювання для проектування концептуальних засад, критеріїв та 

складників методичної системи формування ПГКУ. 

– Емпіричні: анкетування, тестування, бесіди з метою виявлення рівня 

сформованості ПГКУ і ставлення вчителів до компетентнісно-орієнтованого 

навчання географії; педагогічне спостереження й вивчення педагогічного 

досвіду організації урочної, позаурочної та позакласної роботи вчителів для 

з’ясування стану досліджуваної проблеми у шкільній практиці навчання 

географії в основній школі; педагогічний експеримент з метою перевірки 

педагогічної ефективності розробленої методичної системи та її коригування. 

– Математично-статистичні: статистична обробка результатів 

педагогічного експерименту з метою кількісного і якісного аналізу, 

забезпечення достовірності та перевірки отриманих результатів. 
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Визначення концептуальних засад та розробка програми педагогічного 

дослідження здійснювалася на основі теоретичних засад та методичних 

рекомендацій щодо його проведення, висвітлених у роботах В. Бондаря [35], 

І. Малафіїка [301], Н. Мойсеюк [334], В. Ортинського [375], М. Фіцули [532], 

В. Ягупова [581]; В. Загвязинського [173], В. Краєвського [253] та ін. 

Методологічним і теоретичним підґрунтям педагогічного дослідження 

були психолого-педагогічні положення про закономірності, принципи, умови 

організації й перебігу навчального процесу в основній школі; теоретичні та 

прикладні основи сучасної дидактики географії; розвідки щодо 

компетентісного підходу до процесу навчання географії; концептуальні 

засади загальнодержавних нормативних документів, які відображають 

провідні ідеї здійснення навчального процесу в ЗЗСО: закони України про 

освіту, Національна доктрина розвитку освіти, Національна концепція 

розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., проект «Нова українська школа», 

оновлені навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

географії 2015 та 2017 рр. 

Проведення експериментального дослідження ґрунтувалося на 

теоретичних і методичних засадах, розроблених С. Сисоєвою [467], 

Н. Тверезовською [493]; В. Афанасьєвим [4], В. Загвязинським [173], 

Д. Новіковим [364]. 

На думку Н. Тверезовської, «Педагогічний експеримент слід 

розглядати як своєрідний комплекс методів, який забезпечує переконливе 

підтвердження обґрунтованої на початку дослідження гіпотези. Тому 

педагогічний експеримент повинен спиратися на весь арсенал методів, що 

реалізують експериментальний науковий пошук (бесіди, анкетування, 

різноманітні види спостережень, опитування, масові дослідження та ін)» 

[493, с. 221]. Із цієї причини в процесі організації та перебігу експерименту 

здійснювалися педагогічні спостереження, вивчався досвід роботи вчителів 

географії, проводилися дослідницькі бесіди, вивчалася шкільна документація 

та продукти діяльності учнів. 
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Програма експерименту була зорієнтована на всебічний розвиток 

особистості учня, формування навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності в процесі застосування методичної системи формування ПГКУ як 

сукупності взаємопов’язаних і взаємозалежних компонентів, зумовлених 

психодидактичним підґрунтям розвитку особистості учня й 

закономірностями та особливостями змісту шкільних курсів географії, що 

відповідають соціальним замовленням сучасного суспільства. 

Експериментальне дослідження було спрямоване на розв’язання такої 

проблеми: наскільки ефективною є запропонована методична система 

формування ПГКУ і як вона впливає на формування здатності учнів 

застосовувати географічну освіченість для розв’язання життєвих завдань і 

проблем. 

Метою експериментального дослідження було розробка й апробація 

компонентів методичної системи формування предметної географічної 

компетентності учнів основної школи, експериментальна перевірка 

ефективності їхнього системного застосування та створення методичного 

забезпечення її впровадження. 

Завдання експериментального дослідження: 

1. Конкретизувати зміст предметно-географічних компетентностей 

учнів основної школи відповідно до оновленої навчальної програми з 

географії для ЗЗСО. 

2. Упроваджувати визначені психодидактичні засади формування 

ПГКУ в процес навчання географії. 

3. Застосовувати комплекс методичних прийомів навчання географії 

згідно з етапами системного формування ПГКУ. 

4. Використовувати сучасні засоби навчання географії та 

вдосконалювати методичні особливості їхнього застосування у процесі 

формування ПГКУ. 
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5. Відповідно до розробленої систематизації традиційних та 

інноваційних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

застосовувати їх з метою формування ПГКУ. 

6. Реалізовувати нові підходи до проектування КФ уроку географії та 

удосконалити його структуру. 

7. Апробувати застосування методичної системи формування ПГКУ як 

кінцевого результату навчання. 

8. На основі аналізу сучасних методів, видів, способів і прийомів 

контролю навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів з географії 

запровадити алгоритми проектування та використання КОЗ різної форми та 

рівня складності з метою визначення рівня сформованості предметно-

географічних компетентностей учнів. 

9. Експериментально перевірити ефективність упровадження 

розробленої методичної системи формування ПГКУ в основній школі. 

10. Здійснити науково-методичну та практичну розробку рекомендацій 

щодо формування ПГКУ в основній школі. 

Об’єктом експериментального дослідження є навчально-виховний 

процес географічної освіти в ЗЗСО. 

Предмет дослідження – концептуальні засади, критерії та компоненти 

методичної системи формування предметної географічної компетентності 

учнів основної школи. 

Гіпотеза експериментального дослідження: упровадження в 

навчально-виховний процес основної школи методичної системи формування 

предметної географічної компетентності в учнів підвищить ефективність 

їхнього всебічного розвитку, формування навичок самостійної навчально-

пізнавальної діяльності та їхньої здатності застосовувати навчальні 

досягнення з географії для розв’язання важливих для життя завдань і 

проблем за умов: 1) побудови процесу навчання географії з огляду на 

конкретизацію кінцевого компетентнісного результату як комплексу окремих 

предметно-географічних компетентностей учнів; 2) обґрунтування та 
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конкретизації змісту окремих предметно-географічних компетентностей 

учнів з географії на основі оновленої навчальної програми; 3) системного 

застосування взємопов’язаних компонентів методичної системи формування 

предметної географічної компетентності учнів; 4) наскрізного контролю 

рівня сформованості предметної географічної компетентності учнів за 

допомогою компетентнісно-орієнтованих завдань.  

Відповідно до запропонованих В. Бондарем компонентів методики 

експериментального дослідження, ми виділили етапи його проведення 

[36, с. 32].  

Експериментальне дослідження проводилося у три етапи: 

І етап – пошуково-аналітичний 

(2013–2014 н. р.) 

На цьому етапі дослідження планувалося: 

– аналіз стану впровадження компетентнісного підходу до навчання 

географії в основній школі; 

– диференціація методичних прийомів формування ПГКУ й розробка 

методики їхнього застосування на уроках географії в основній школі; 

– уточнення класифікації сучасних засобів навчання географії та 

розробка методики їхнього застосування у процесі формування ПГКУ; 

– систематизування традиційних та інноваційних форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання географії та 

розробка методики їхнього застосування з метою формування ПГКУ; 

– удосконалення структури КФ уроку географії;  

– розробка методичних рекомендацій щодо впровадження 

компетентісного навчання географії в позаурочну й позакласну навчально-

виховну роботу;  

– на основі аналізу сучасних методів, видів, способів і прийомів 

контролю навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів з географії 

обґрунтування алгоритмів проектування контрольно-регулювальних та 

оцінково-результативних завдань різної форми та різного рівня складності; 
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– обґрунтування та конкретизування змісту предметно-географічних 

компетентностей учнів основної школи (здобувачів базової середньої освіти) 

за чинною навчальною програмою для ЗЗСО; 

– створення навчально-методичного забезпечення та методичних 

рекомендацій для вчителів географії з метою реалізації завдань 

експериментального дослідження; 

– визначення експериментальної бази для проведення дослідження; 

– спостереження за перебігом навчально-виховного процесу з 

географії та аналіз його результатів; 

– уведення факторів зацікавлення вчителів (факторів зацікавлення): 

анкетування й бесіди з учителями експериментальних класів, аналіз 

результатів їхніх самоспостережень, консультації із застосування методичних 

матеріалів, що забезпечують впровадження методичної системи формування 

ПГКУ. 

ІІ етап – експериментально-дослідний 

(2014–2015 н. р., 2015–2016 н. р., 2016–2017 н. р.) 

На цьому етапі дослідження планувалося: 

– ознайомлення вчителів географії з метою та завданнями 

експериментально-дослідної роботи; 

– проведення констатувального експерименту, спрямованого на 

встановлення фактичного стану та рівня сформованості предметно-

географічних компетентностей учнів, визначених на основі чинної 

навчальної програми з географії для ЗЗСО;  

– організація постійних семінарів для вчителів – учасників 

експерименту з метою надання їм теоретичних та методичних консультацій 

щодо впровадження методичної системи формування ПГКУ; 

– забезпечення учителів–учасників експерименту навчально-

методичними матеріалами, необхідними для реалізації завдань дослідження; 

– проведення формувального експерименту, у процесі якого здійснити 

визначення ефективності застосування методичної системи формування 
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ПГКУ упродовж експериментального навчання географії (у 2013–2014 н. р. 

уведення факторів зацікавлення у всіх експериментальних класах; у 2014– 

2015 н. р. – уведення робочих факторів у всіх експериментальних класах; у 

2015–2016 н. р. введення робочих факторів впливу в експериментальних 

6-х класах, а в 7-х і 8-х класах – активних факторів впливу; у 2016–2017 н. р. – 

уведення активних факторів впливу у всіх експериментальних класах; 

з 2014–2015 н. р. у контрольних класах діяли фактори зацікавлення (табл. 5.1); 

– діагностування динаміки формування предметно-географічних 

компетентностей учнів 6–8-х класів (тих, що навчалися за оновленою 

навчальною програмою з географії), у яких впроваджувалася 

експериментальна методична система (за допомогою КОЗ); 

– проведення контрольно-констатувального експерименту з учнями 

експериментальних класів та з учнями, які знаходилися у схожих умовах 

навчання й виховання та були такого ж віку, як і учні експериментальних 

класів, але з якими не проводили формувальний експеримент, з метою 

порівняння отриманих результатів (методика контролю ідентична 

відповідній методиці констатувального експерименту);  

– здійснення математично-статистичної обробки проміжних 

результатів експерименту. 

ІІІ етап – теоретико-аналітичний 

(2017 р.) 

На цьому етапі дослідження планувалося: 

– систематизування одержаних результатів експериментального 

дослідження; 

– математично-статистична обробка кінцевих результатів 

експерименту з метою узагальнення, зведення в систему, виявлення 

прихованих закономірностей серед кількісних показників, що отримані в ході 

експерименту; 
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– визначення достовірності здобутих результатів стосовно 

підтвердження гіпотези, висунутої на початку експериментального 

дослідження; 

– оцінювання рівня досягнення поставленої мети й виконання завдань; 

– формулювання загальних висновків щодо підтвердження гіпотези 

дослідження; 

– оформлення результатів експерименту; 

– розроблення методичних рекомендацій для вчителів географії щодо 

впровадження методичної системи формування ПГКУ; 

– опублікування монографії «Компетентнісне навчання географії в 

основній школі» на основі узагальнення результатів експериментального 

дослідження. 

Очікувані результати експерименту: 

Позитивні результати роботи виявлено у ході діагностування рівня 

навчальних досягнень учнів, насамперед оптимальне формування предметно-

географічних компетентностей й оперування ними на творчому та 

проблемному рівнях, підвищення зацікавленості учнів процесом навчання на 

уроках географії, підвищення рівня сформованості навичок самостійної 

пізнавальної діяльності, розвиток критичного мислення учнів. 

Можливі небажані результати: недодержання деякими учителями 

вимог і методик проведення експерименту; неадекватне сприйняття 

експериментальної діяльності в межах навчального процесу батьками; 

неузгодженість діяльності деяких учителів і співробітників школи.  

У ході першого пошуково-аналітичного етапу експериментального 

дослідження розв’язувалися такі завдання: 

1) проаналізувати рівень теоретичної підготовки вчителів до 

впровадження компетентнісного підходу до навчання географії; 

2) визначити рівень упровадження компетентнісного підходу до 

навчання географії в практичну діяльність учителів; 
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3) узагальнити рівень мотивації вчителів географії до реалізації 

компетентнісного підходу до навчання; 

4) виявити найактуальніші прикладні проблеми компетентнісного 

навчання географії з метою створення методичного забезпечення широкого 

впровадження такого навчання. 

Наші зусилля спрямовувалися на виявлення рівня розуміння вчителями 

географії змісту компетентнісно-орієнтованого навчання географії: 

концептуальних засад такого навчання, понятійно-категоріального апарату, 

особливостей методики визначення змісту та контролю рівня сформованості 

предметно-географічних компетентностей учнів тощо.  

Для розв’язання перелічених завдань були використані емпіричні 

методи дослідження: педагогічне спостереження, співбесіди, анкетування, 

опитування, аналіз шкільної документації, узагальнення педагогічного 

досвіду. 

Зокрема, у 2013 р. з метою з’ясування обізнаності вчителів географії в 

царині компетентнісного навчання їм була запропонована анкета «Рівень 

володіння понятійно-категоріальним апаратом компетентнісного навчання 

географії, мотивації до його впровадження». 

Вельмишановний учителю! 
Ця анкета має на меті допомогти дізнатися про те, наскільки Ви готові 

до впровадження компетентнісного навчання географії. Просимо Вас бути 
відвертими. Дякуємо за час, який Ви витратили на заповнення нашої анкети. 
 
1. Чи вимагає компетентнісний підхід змін у методиці навчання географії? 

Так  Ні  Вагаюсь відповісти (потрібне підкреслити) 
 
2. На Вашу думку, чи є компетентнісний підхід до навчання «педагогічною 
модою» сьогодення?  

Так  Ні  Вагаюсь відповісти (потрібне підкреслити) 
 
3. Чи вимагає адміністрація школи якихось змін у Вашій педагогічній 
діяльності?  

Так  Ні  Вагаюсь відповісти (потрібне підкреслити) 
 
4. Назвіть особливості підходів до навчання географії: 

а) діяльнісний –  
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б) особистісно зорієнтований –  
в) компетентнісний –  

 
5. Дайте визначення поняттям: 

1) Компетенція________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2) Компетентність _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
6. Назвіть види компетентностей учнів: 

а)  
б)  
в)  

 
7. Чи хотіли б Ви підвищити ефективність власної педагогічної діяльності за 
допомогою компетентнісного навчання географії? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Дякуємо за ретельно заповнену анкету! 
 

В анкетуванні брали участь 31 респондент. Варто зазначити, що 

педагогічний стаж більшості опитаних учителів становить від п’яти до 

двадцяти років. Більше тридцяти років працювали в школі 2 учителі, 

6 учителів – менше п’яти років.  

На запитання «Чи вимагає компетентнісний підхід змін у методиці 

навчання географії?» 75 % вчителів відповіли «Так», що це можна назвати 

позитивною тенденцією. Втім, на питання «На Вашу думку, чи є 

компетентнісний підхід до навчання «педагогічною модою» сьогодення?» 

63 % відсотки респондентів відповіли «Так». Лише 10% респондентів змогли 

дати визначення поняттям «Компетентність» і «компетенція». Результати 

першого анкетування продемонстрували, що більшість учителів не мали 

теоретичної підготовки до впровадження компетентнісного навчання 

географії, однак при відповіді на запитання анкети «Чи хотіли б Ви 

підвищити ефективність власної педагогічної діяльності за допомогою 

компетентнісного навчання географії?» 92 % респондентів відповіли «Так». 
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Аналіз відповідей учителів засвідчив низький рівень обізнаності 

вчителів географії щодо компетентнісного навчання й недовіру до 

ефективності його впровадження. Бажання підвищити ефективність власної 

педагогічної діяльності, проте, спонукали їх до глибшого ознайомлення з 

методичною системою формування ПГКУ й участі в нашому 

експериментальному дослідженні.  

На початку проведення формувального експерименту, тобто у вересні 

2014 р., знову було проведено анкетування, у якому взяли участь переважно 

ті вчителі, які відповідали на запитання попередньої анкети (текст анкети 

наведено у додатку Ф). Відповіді на запитання показали суттєві зміни в 

обізнаності вчителів щодо понятійно-категоріального апарата та методики 

компетентнісного навчання географії. 

Під час визначення експериментальної бази дослідження було 

вирішено обрати експериментальні та контрольні класи з усіх паралелей 

основної (базової) школи. У процесі проведення експериментального 

дослідження за рішенням МОН України було здійснено перехід на оновлені 

навчальні програми з географії. Саме тому було прийнято рішення обрати 

для проведення експериментального дослідження 6-ті, 7-мі і 8-мі класи, які 

навчалися за оновленими навчальними програмами з географії у 2015– 

2017 роках. У 9-х класах експериментальне дослідження не проводилося, 

оскільки було враховано той факт, що в них перехід на оновлену програму не 

було здійснено. 

Оскільки досліджувана популяція є дуже нерівномірною, ми 

скористалися серійним добором, за якого конкретизували вибірки – учні 6-х, 

7-х і 8-х класів. При цьому перевага віддавалася школам, учителі яких мали 

бажання брати участь у впровадженні компетентнісного підходу до навчання 

географії. 

Отже, у вибірці були представлені всі основні особливості 

досліджуваної популяції (учні основної (базової) школи), що забезпечувало її 

репрезентативність. Обираючи експериментальні й контрольні класи, 
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ураховували рівень успішності учнів з географії в попередніх семестрах для 

7-х і 8-х класів, з природознавства – для 6-х класів. Контрольним класом 

обирали той, що має вищий рівень успішності, а експериментальним – що 

має нижчий рівень успішності.  

У школах, де на паралелі було два і більше класів, у кожній парі класів 

був один і той самий учитель. Натомість у сільських школах переважно один 

клас на паралелі. У цьому разі ми порівнювали класи різних шкіл, зі схожими 

умовами й відповідним рівнем успішності учнів. Перелік шкіл, що були 

залучені до експерименту, наведено в додатку Х. 

Учителям-експериментаторам був запропонований пакет навчально-

методичних матеріалів, який складався з орієнтовного календарно-

тематичного планування уроків для кожного шкільного курсу географії, 

зразків конкретизації предметно-географічних компетентностей за чинними 

навчальними програмами, методичних рекомендацій до проектування КФ 

уроків різних типів, алгоритмів системного аналізу й самоаналізу уроків, 

методичних рекомендацій до використання інтерактивних форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів і застосування елементів навчальних 

технологій, рекомендацій щодо проектування КОЗ і здійснення контролю 

рівня сформованості предметно-географічних компетентностей учнів за 

допомогою таких завдань, методичних рекомендацій стосовно організації 

позаурочного й позакласного навчання тощо (див. додатки В–У).  

Крім того, для вчителів, що були задіяні в експерименті, проводилися 

семінари та інструктивні заняття. Обговорювалися труднощі, що виникали у 

процесі здійснення експериментального навчання.  

Навчання географії в контрольних класах, де не було 

експериментального втручання, відбувалося за традиційною методикою. 

В експериментальних класах у 2013–2014 н. р. уводилися фактори 

зацікавлення (ZF), які визначалися бажанням учителя опанувати методичну 

систему формування ПГКУ, оцінити умови формування предметно-

географічних компетентностей учнів і їхню результативність (табл. 5.1). 
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У 2014–2015 н. р. в експериментальних класах було введено робочі 

фактори впливу (WF – комбінування традиційних елементів методики роботи 

вчителя й елементів методики компетентнісного навчання). 

Таблиця 5.1 

Матриця перебігу педагогічного експерименту 

«Впровадження методичної системи формування ПГКУ» 

Навчальні 

роки 

Класи /Фактори впливу 

6 клас 7 клас 8 клас 

К Е К Е К Е 

2016/2017 ZF WF ZF AWF ZF AWF 

2015/2016 ZF WF ZF AWF ZF AWF 

2014/2015 ZF WF ZF WF ZF WF 

2013/2014 PF ZF PF ZF PF ZF 

К – контрольні класи; Е – експериментальні класи; PF – пасивні 
фактори впливу (традиційна методика вчителя); ZF – фактори зацікавлення 
(анкетування й бесіди з учителями, аналіз результатів їхніх 
самоспостережень, консультації тощо); WF – робочі фактори впливу 
(комбінування традиційних та інноваційних дидактичних інструментів); 
AWF – активні фактори впливу (застосування переважно інноваційних 
дидактичних інструментів). 
 

У 2015–2016 н. р. в 7-х і 8-х експериментальних класах було введено 

активні фактори впливу (AWF – застосування переважно методики 

компетентнісного навчання), а в 6-х класах – уводилися лише робочі фактори 

впливу, оскільки шестикласники перший рік навчалися за 

експериментальною методикою (див. табл. 5.1). У 2016–2017 н. р. у всіх 

експериментальних класах застосовувалися активні фактори впливу. 

У 6-х класах уведення активних факторів впливу здійснювалося в другому 

семестрі.  

Варто зазначити, що дія факторів зацікавлення в контрольних класах 

відбувалася саморушно впродовж усього періоду здійснення 

експериментального дослідження. 
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Формувальний (перетворювальний) експеримент проходив за таким 

планом: 

1. Теоретична підготовка вчителів до здійснення компетентнісного 

навчання (лекції, бесіди, анкетування, забезпечення вчителів відповідною 

літературою, презентації методичних розробок). 

2. Конкретизація кінцевих результатів уроків за допомогою визначення 

предметно-географічних компетентностей учнів на основі навчальної 

програми з географії (консультації, практичні заняття, майстер-класи). 

3. Календарно-тематичне планування навчального процесу з географії 

предметно-компетентнісного спрямування. 

4. Модернізація структури уроків географії: компетентнісно-

орієнтоване проектування уроків (використання вчителями розроблених 

експериментатором орієнтовних схем уроків різних типів, консультації, 

надання методичних матеріалів). 

5. Спрямування педагогічної діяльності вчителів на алгоритмізоване 

формування предметно-географічних компетентностей учнів (консультації, 

практичні заняття, майстер-класи, надання методичних матеріалів). 

6. Упровадження компетентнісно-орієнтованої системи дидактичних 

інструментів (методів, методичних прийомів, засобів і форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів) на КФ уроках (практичні заняття, 

майстер-класи, надання методичних матеріалів). 

7. Застосування запропонованих експериментатором методів, видів, 

форм, способів і прийомів контролю навчальної діяльності учнів з географії. 

8. Проектування компетентнісно-орієнтованих завдань (КОЗ) з 

географії. 

9. Застосування КОЗ для визначення рівня сформованості предметно-

географічних компетентностей учнів з метою поточного й тематичного 

контролю навчальних досягнень учнів. 

10. Упровадження організаційних форм компетентнісного навчання в 

позаурочну й позакласну навчально-пізнавальну діяльність учнів з географії. 
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11. Упровадження видів, форм, способів і прийомів контролю рівня 

сформованості предметно-географічних компетентностей учнів. 

 

5.2. Контроль рівня сформованості предметно-географічних 

компетентностей учнів 

 

За компетентнісного навчання географії провідним навчальним 

досягненням учнів є формування їхніх ключових, міжпредметно-

інтегральних та предметно-географічних компетентностей.  

Визначення рівня сформованості предметно-географічних 

компетентностей учнів, про що йтиметься в цьому розділі (написаному за 

результатами наших досліджень [63, 77, 78, 81, 88, 150, 172, 396, 397, 

455, 457]), є важливим складником реалізації процесу навчання географії в 

основній школі. Задля визначення такого рівня потрібно конкретизувати 

об’єкти контролю навчальних досягнень учнів з географії, а саме: 

– міру оволодіння учнями емпіричними й теоретичними 

географічними знанням та досвідом оперування ними; 

– міру оволодіння учнями вміннями й навичками та досвідом 

оперування ними; 

– картографічно-геоінформаційну грамотність; 

– досвід творчої діяльності; 

– ціннісні ставленнями та установки; 

– геопросторове бачення довкілля. 

Контроль є обов’язковим складником процесу навчання географії й 

організовується та проводиться вчителем на основі виявлення, вимірювання 

та оцінювання навчальних досягнень, які структуровані в чинній навчальній 

програмі з географії [59, 260, 310, 422, 538, 540, 541, 586, 587]. 

За умови правильної організації навчально-виховного процесу 

контроль сприяє розвиткові пам’яті, мислення й інтелектуальних умінь 

школярів. Він допомагає вчителеві здобути об’єктивну інформацію (через 
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зворотний зв’язок) про перебіг і розвиток навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. 

Отже, контроль результатів навчання географії – це перевірка 

(виявлення й встановлення рівня) та оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Під час оцінювання визначається обсяг, міра і якість засвоєння школярами 

географічного навчального матеріалу відповідно до вимог чинної навчальної 

програми з географії. Крім того, визначаються прогалини у предметно-

географічних компетентностях окремих учнів і всього класу для внесення 

необхідних коректив у процес навчання з метою вдосконалення його змісту, 

методів, методичних прийомів, засобів і форм організації. Важливо 

пам’ятати, що результатом контролю є педагогічна оцінка, яка 

відображається у виставленні балів і обов’язково супроводжується 

оцінювальними судженнями вчителя. 

Контроль рівня сформованості предметно-географічних 

компетентностей учнів безпосередньо пов’язаний із їхнім корегуванням. 

Відповідно до сказаного, корегування (від англ. correction – виправлення, 

поліпшення) предметно-географічних компетентностей учнів – це часткове 

або повне виправлення недоліків раніше сформованих знань і вмінь учнів, 

досвіду їхнього застосування, ціннісних ставлень та науково-географічного 

бачення довкілля.  

Корегування знань і вмінь школярів є неодмінною умовою процесу 

контролю їхньої навчально-пізнавальної діяльності й навчальних досягнень. 

Проте воно має здійснюватися на будь-якому етапі навчання географії. 

Учитель повинен завжди обґрунтовано виправляти помилкові відповіді чи 

виконання завдань учнями, коментувати результати письмових і графічних 

робіт тощо. Конкретні методи й прийоми корегувальної роботи вчителя 

географії визначаються в кожному разі видом помилок й індивідуальними 

особливостями школярів, які допускають ці помилки. 

До основних завдань контролю навчальних досягнень учнів з географії 

належать: 
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1) виявлення міри правильності (коректності), обсягу, глибини й 

міцності засвоєних учнями географічних знань і вмінь; 

2) отримання інформації про характер навчально-пізнавальної 

діяльності школярів і рівень їхньої самостійності й активності в навчальному 

процесі; 

3) визначення ефективності методів, методичних прийомів, засобів і 

форм організації навчання, застосованих учителем. 

Отже, контроль є органічною частиною процесу навчання географії та 

складається з перевірки й оцінювання навчально-пізнавальної діяльності та 

навчальних досягнень школярів.  

Перевірка навчальних досягнень учнів є складником контролю, який 

передбачає виявлення рівня знань, умінь і навичок школярів, досвіду їхньої 

творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення до довкілля, його 

науково-географічного розуміння та порівняння цього рівня з вимогами 

навчальної програми з географії. 

Зазначимо, що й перевірка, й оцінювання навчальних досягнень учнів 

мають виконуватися за допомогою контрольних запитань і завдань, які 

створюються саме на основі врахування міри навченості школярів: 

1) репродуктивних запитань і завдань, що використовуються для 

контролю сприйняття, розпізнавання, запам’ятовування й відтворення 

учнями географічної навчальної інформації та застосування ними знань і 

вмінь у знайомій ситуації. За допомогою запитань і завдань цього рівня 

перевіряється й оцінюється міра навченості учнів: розпізнавати, називати, 

згадувати, описувати, наводити приклади, розрізняти, знаходити й позначати 

на карті географічні об’єкти вивчення; формулювати зміст основних 

географічних понять і термінів; демонструвати об’єкти на карті; виконувати 

дії за зразком тощо;  

2) продуктивних запитань і завдань, що мають на меті контроль 

розуміння й застосування учнями відомих алгоритмів діяльності під час 

розв’язування завдань в стандартних і змінених навчальних ситуаціях та 



359 

володіння школярами елементарними вміннями й навичками. А отже, за 

запитаннями й завданнями цього рівня перевіряється та оцінюється ступінь 

навченості учнів: визначати, характеризувати, пояснювати й порівнювати з 

виявленням відмінностей географічні об’єкти вивчення; добирати й 

користуватися географічною інформацією з різних джерел; готувати 

повідомлення; орієнтуватися в довкіллі; спостерігати, фіксувати й 

виокремлювати основні риси об’єктів вивчання; вимірювати параметри цих 

об’єктів й ілюструвати отримані результати графічно-знаковим способом; 

наносити на карту вибіркову інформацію тощо; 

3) проблемних запитань і завдань, які використовуються для контролю 

перенесення й самостійного вибудовування учнями низки міркувань і 

доведень, виконання ними нестандартних завдань і продуктивного 

застосування географічних знань і вмінь. На основі запитань і завдань цього 

рівня контролюється міра навченості школярів: аналізувати й оцінювати 

об’єкти вивчення; установлювати географічні причинно-наслідкові зв’язки; 

висловлювати судження; виконувати нестандартні завдання, для 

розв’язування яких треба самостійно створювати алгоритми; ефективно 

користуватися джерелами різноманітної географічної інформації; 

4) творчих запитань і завдань, спрямованих на контроль наявності в 

учнів досвіду застосування знань і вмінь у новій, зміненій ситуації та вміння 

їх трансформувати з метою здобування нових знань і визначення 

оригінальних способів дій. За допомогою запитань і завдань цього рівня 

перевіряється й оцінюється ступінь навченості школярів: робити висновки; 

узагальнювати й екстраполювати, і прогностично теж, інформацію про 

географічні об’єкти вивчення; давати соціально-економічну оцінку; 

встановлювати нові й пояснювати відомі географічні причинно-наслідкові 

зв’язки; застосовувати прийоми географічного моделювання з аналізом і 

верифікацією (перевіркою застосовності на фактичних даних) відповідних 

моделей; обґрунтовувати й проектувати хід досліджень; виявляти 
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закономірності й пропонувати шляхи розв’язання географічних проблем 

тощо. 

Учитель, що організує та проводить перевірку й оцінювання 

навчальних досягнень учнів з географії, має дотримуватися низки 

дидактичних вимог. По-перше, це урахування учнівських вікових і 

індивідуальних особливостей, на підставі аналізу яких учитель має своєчасно 

виявляти відставання окремих учнів чи груп школярів і надавати їм 

необхідну допомогу. По-друге, перевірка й оцінювання результатів 

навчально-пізнавальної діяльності школярів має бути систематичною, 

всебічною й об’єктивною. Учитель має здійснювати контроль кінцевих 

результатів навчання учнів з усіх тем програми, виявляючи навчальні 

досягнення як кожного учня, так і всього класу. По-третє, у процесі 

оцінювання учнів учитель мусить дотримуватися принципу відкритих 

перспектив, це означає що школярі повинні за будь-яких умов мати 

можливість поліпшити свої навчальні результати. Нарешті, по-четверте, 

учителеві важливо пам’ятати, що виставляти оцінки учням слід вмотивовано 

й відкрито. Учні повинні розуміти, за якими критеріями оцінюються їхні 

знання й вміння з географії та в чому полягають досягнення чи недоліки 

їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Крім того, під час оцінювання 

вчитель має виявляти педагогічну тактовність і культуру. 

Отже, заключним актом контролю має бути виставлення вчителем 

певної оцінки (бала). При цьому оцінювання визначає дуже важливий аспект 

контролю навчальних досягнень, оскільки характеризує рівень засвоєння та 

якості знань і вмінь, здобутих учнями у процесі навчання, а також їхню 

готовність до застосування цих знань і вмінь на практиці. Крім того, 

виставлена оцінка, крім найвищої, показує відмінність між тим, що учень 

знає з певних питань програми, і тим, що він повинен знати із цих питань у 

певний момент навчання. Іншими словами, оцінка має демонструвати рівень 

сформованості предметно-географічних компетентностей школярів. 
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У процесі оцінювання навчальних досягнень учнів учитель географії 

зазвичай керується кількома групами критеріїв, з-поміж яких: 

1) нормативні, які регламентують оцінювання з огляду на відповідність 

знань нормам, що встановлюються чинними шкільними програмами з 

географії, та на основі рекомендацій з оцінювання за дванадцятибальною 

системою, наданих відповідними державними установами; 

2) порівняльні, зорієнтовані на оцінювання на основі порівняння 

навчальних досягнень одного учня з аналогічними результатами інших 

школярів; 

3) особистісні, які відповідають таким принципам оцінювання, за яких 

результат перевірки навчальних досягнень певного учня зіставляється з його 

минулими результатами й таким способом установлюється динаміка 

успішності навчально-пізнавальної діяльності школяра. 

У практиці навчання географії оцінювання результатів навчання учнів 

досить часто здійснюється саме на основі порівняльного критерію. Однак 

такий шлях може призвести до порушення принципу індивідуалізації 

контролю досягнень, позаяк порівняння успіхів одного учня з успіхами 

іншого може бути недостатньо об’єктивним з огляду на різні 

психофізіологічні особливості школярів і загалом мати неетичний і навіть 

образливий характер. Тому найдоцільніше поєднувати нормативний критерій 

оцінювання з особистісним. 

Під час оцінювання навчальних результатів учнів з географії передусім 

ураховуються: 

1) правильність і науковість викладення географічного матеріалу;  

2) повнота розкриття географічних понять, причинно-наслідкових 

зв’язків і закономірностей; 

3) точність уживання географічної, зокрема і картографічної, 

термінології; 

4) ступінь самостійності відповіді; 
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5) логічність і доказовість в обґрунтуванні основних положень 

відповіді;  

6) рівень сформованості інтелектуальних умінь і прийомів самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Додаткові вимоги ставляться до виконання школярами письмових і 

графічно-знакових робіт, для оцінювання яких ураховується: 

1) дотримання планів і алгоритмів характеристик географічних об’єктів 

вивчення; 

2) грамотність написання географічних назв і термінів; 

3) відповідність і акуратність записів; 

4) дотримання вимог до заповнення контурних карт; 

5) точність, логічність і акуратність використання та/або створення 

графічно-знакових моделей; 

6) своєчасність виконання завдань. 

Дотримання вчителем дидактичних вимог до проведення контролю 

навчально-пізнавальної діяльності та їхніх навчальних досягнень сприяє 

формуванню навичок самоконтролю навчальної діяльності й навчальних 

досягнень учнями, який реалізується як самоперевірка ними ступеня 

засвоєння вивченого географічного матеріалу й правильності виконання 

вправ шляхом зворотних дій, самооцінки реальності отриманих відповідей у 

задачах тощо. Контроль педагогами й самоконтроль учнями досягнутих у 

процесі навчання результатів є важливими стимулами до навчання. 

Органічне поєднання таких різновидів контролю може сприяти формуванню 

вагомого мотиву, який зумовлено інтересом до навчання географії, почуттям 

задоволення від успіхів і радістю від подолання труднощів і досягнення мети. 

Самоконтроль навчальної діяльності й навчальних досягнень учнями 

теж можна умовно поділити на два відповідні та взаємопоєднані складники: 

самоперевірку навчальної діяльності й самооцінку навчальних досягнень. 

При цьому самоперевірка навчальної діяльності учнями буде полягати в 

усвідомленому регулюванні ними своєї діяльності задля забезпечення таких 
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її результатів, які відповідали б поставленим цілям, вимогам, нормам, 

правилам і зразкам. А отже, метою такої самоперевірки буде правити саме 

запобігання помилкам і їхнє виправлення. 

Самооцінка ж досягнень учнями має передбачати їхнє критичне 

ставлення до своїх здібностей і можливостей та об’єктивне, зокрема 

порівняльне, чисельне оцінювання досягнутих власних результатів за 

певними кількісними та / або якісними критеріями, спрямоване на 

покращення навчальних здобутків. З таких позицій школярів можна поділити 

на тих, хто переоцінює себе, недооцінює й оцінює адекватно. 

Для формування складників самоконтролю учнями вчителеві доцільно 

вмотивовано пояснити виставлену ним певному учневі оцінку, 

запропонувати йому оцінити свою відповідь, організувати у класі 

взаємоперевірку й взаєморецензування відповідей школярів тощо. 

Самоперевірку й самооцінку навчальної діяльності та навчальних 

досягнень учнями слушно стимулювати стосовно тієї частини географічних 

знань, умінь і навичок, рівень засвоєння яких можуть легко визначити самі 

школярі (наприклад, щодо географічних назв, фактів, термінів тощо). Для 

організації самоконтролю діяльності й досягнень доцільно ознайомити учнів 

з нормами та критеріями перевірки й оцінювання знань, звертаючи увагу на 

те, що помилки можуть бути істотними й менш істотними з огляду на 

критерії та мету контролю. Результати самоконтролю знань з окремих тем 

корисно фіксувати у класному журналі. Це робить їх більш вагомими й 

значущими, сприяючи посиленню відповідальності школярів за їхню 

навчально-пізнавальну роботу та на виховання почуття власної гідності й 

інших чеснот. 

Варто зазначити, що оскільки контроль і корегування учнівських 

результатів навчання забезпечують функціонування зворотного зв’язку в 

навчальному процесі, тобто отримання учителем інформації про характер 

проблем учіння школярів і типових недоліків їхніх навчальних результатів, 
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то саме ці контроль і корегування й зумовлять необхідність внесення змін до 

наступної педагогічної діяльності вчителя на уроці географії. 

Отже, контроль і корегування рівня сформованості ПГКУ учнів є 

обов’язковим структурно-функціональним складником навчального процесу 

з географії загалом. З погляду логіки такого процесу, зазначені контроль і 

корегування можуть бути, з одного боку, завершальним компонентом 

оволодіння учнями певним змістовим блоком, а з іншого – своєрідною 

ланкою, що об’єднує навчально-пізнавальну діяльність школярів у єдину 

систему. 

Оцінювання предметно-географічних компетентностей учнів 

ґрунтується на визначенні міри: 

– готовності до власне прояву компетентності; 

– володіння знаннями змісту компетентності; 

– досвіду прояву компетентності у різноманітних стандартних і 

нестандартних ситуаціях; 

– ставлення до змісту компетентності й об’єкта її застосування;  

– емоційно-вольової регуляції процесу та результату прояву 

компетентності. 

Ієрархічною ознакою певного рівня сформованості ПГКУ є визначений 

рівень географічної навченості учнів, оскільки саме він характеризує 

конкретний етап оволодіння учнями емпіричними й теоретичними знаннями, 

уміннями й навичками та досвідом їхнього застосування тощо. При цьому 

виокремлюють такі рівні географічної навченості учнів, як: 

1) спроможність розпізнавання, коли учні можуть розпізнавати 

географічні поняття, терміни, назви, об’єкти, процеси та явища; 

2) спроможність запам’ятовування (механічного засвоєння), коли учні 

можуть відтворювати засвоєну географічну інформацію й основні дефініції 

та завчати ознаки географічних об’єктів, явищ і процесів; 

3) здатність до розуміння й відтворювання, коли учні, оперуючи 

географічними поняттями, термінами, назвами та символьними 
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позначеннями, у змозі відтворювати основні географічні причинно-

наслідкові зв’язки, закономірності й взаємозв’язки між поняттями та 

термінами (з виявленням суті, поясненням, доведенням, умовиводами, 

оцінюванням тощо); 

4) наявність елементарних умінь і навичок, коли учні вміють 

застосовувати завчені алгоритми діяльності під час розв’язання стандартних 

географічних завдань і володіють відповідними елементарними вміннями й 

навичками; 

5) здатність до перенесення знань і вмінь, коли учні можуть самостійно 

вибудовувати низку міркувань і доведень (виконувати нестандартні завдання, 

для розв’язання яких самостійно розробляють алгоритми), установлювати 

географічні причинно-наслідкові зв’язки та користуватися джерелами 

різноманітної географічної інформації, продуктивно застосовуючи знання й 

уміння; 

6) наявність досвіду здобування й застосування знань і вмінь, коли учні 

мають і використовують досвід здобувати географічні знання, опановувати 

певні способи дій, самостійно оцінювати й обґрунтовувати сутність 

географічних об’єктів, процесів і явищ, вибудовувати особисту позицію 

щодо них; 

7) здатність до аналізу географічних проблем, знаходження шляхів 

їхнього розв’язання та прогнозування наслідків. 

Задля контролю якості предметно-географічних компетентностей учнів 

потрібно конкретизувати такі компетентності відповідно до чинної 

навчальної програми та розробити критерії їх оцінювання. Відсутність такої 

конкретизації не дає змоги забезпечити, по-перше, спрямування педагогічної 

діяльності вчителів географії на досягнення конкретного наперед 

визначеного результату; по-друге, не уможливлює контроль рівня 

сформованості ПГКУ на всіх етапах навчання.  

Обґрунтування та визначення змісту предметно-географічних 

компетентностей учнів як підґрунтя прогнозування результативного 
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складника навчання має забезпечити об’єктивність у системі оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

Складність поставленої задачі полягає в тому, що для оцінювання рівня 

сформованості всіх предметно-географічних компетентностей потрібно 

застосовувати різні критерії. Зокрема, провідними критеріями оцінювання 

географічних знань є їх повнота, глибина, гнучкість, міцність та системність. 

Повнота знань учня визначається їх відповідністю обсягу, що визначений 

навчальною програмою. Глибина знань – ступенем розуміння існуючих 

зв’язків у структурі змістового компонента ПГКУ (різновидів емпіричних і 

теоретичних знань). Гнучкість – умінням учня застосовувати набуті знання у 

стандартних і нестандартних ситуаціях, знаходити варіативні способи 

використання знань. Системність знань полягає в усвідомленні структури 

знань, їхньої ієрархії та послідовності, тобто спроможності учнів 

застосовувати одні знання як базові для формування інших. Міцність знань 

детермінується тривалістю їх збереження в пам’яті, спроможністю їх 

відтворення в необхідних ситуаціях. 

Під час оцінювання рівня сформованості предметно-географічних 

компетентностей, що належать до діяльнісного компонента ПГКУ, – 

географічних умінь й навичок та досвіду їхнього застосування основними 

критеріями варто обирати спроможність учнів: 

1) відтворювати географічні вміння у відомій ситуації та виконувати їх 

за зразком (репродуктивний рівень); 

2) застосовувати географічні вміння у змінених аналогічних і / або 

нових умовах задля виконання завдань, спрямованих на здобуття нових знань 

(продуктивний рівень); 

3) застосовувати географічні вміння за умов виникнення суперечностей 

у заданій проблемній ситуації (реальній чи змодельованій) (проблемний 

рівень); 
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4) застосовувати географічні вміння у проблемній ситуації, яка є 

прихованою, і яку слід виявити із зазначенням і / або запропонуванням 

шляхів її розв’язування (творчий рівень). 

Оцінювання рівня сформованості досвіду творчої діяльності учнів має 

ґрунтуватися на визначені здатності учнів до: 

– використання, у процесі виконання географічних навчальних завдань 

уже сформованих знань і вмінь з пошуковою метою; 

– виокремлення нових рис або змін у відомих географічних об’єктах, 

процесах і явищах та зосередження на визначенні сутності таких рис або змін 

(тобто бачення нової проблеми у знайомій ситуації); 

– самостійного комбінування й перетворення вже відомих способів 

діяльності задля виконання нових завдань; 

– створення принципово нових способів розв’язання навчальних 

географічних проблем. 

Географічне бачення світу належить до світоглядного компонента 

ПГКУ, який передбачає здатність учнів до історично зумовленого цілісного 

відображення довкілля та суспільно-економічних процесів в ньому і 

ґрунтується передусім на знаннях про природу Землі, її населення, світову 

економіку та їхню взаємодію. Формування цієї компетентності учнів 

зумовлено взаємодією їхнього індивідуального сприйняття довкілля та 

сучасного науково-географічного інтегрованого відображення світу, з яким 

вони знайомляться на уроках. У процесі навчання географії має відбуватися 

поступовий перехід від побутового бачення світу до географічного, а вчитель 

повинен спрямовувати свої зусилля на організацію навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, зорієнтованої на забезпечення такого переходу. Критерії 

оцінювання рівня сформованості цієї компетентності мають вирізнятися 

індивідуалізованим характером, а контролюватися інтегровано зі змістовим 

компонентом ПГКУ. 

Аналогічний підхід передбачає оцінювання такої предметно-

географічної компетентності, як емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й 
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людської діяльності в ньому. Ця компетентність втілюється в переконаннях, 

поглядах, нормах поведінки та світогляді учнів. Основним критерієм 

визначення її сформованості є рівень здатності учня оцінювати географічні 

об’єкти, процеси та явища з позиції того, наскільки вони цікаві й значущі. 

Здатність до оцінювальних суджень та умовиводів має вирішальне значення 

для формування переконань, поглядів і етичних норм поведінки учнів. 

 

5.3. Методика перевірки й оцінювання предметно-географічних 

компетентностей учнів 

 

Як зазначалося в попередньому підрозділі, контроль – це обов’язковий 

складник процесу навчання географії, який забезпечує наскрізний зворотний 

зв’язок між учителем і учнями. Під час перевірки й оцінювання навчальних 

досягнень школярів (рівня сформованості ПГКУ) застосовуються 

різноманітні методи, прийоми, форми, способи й види контролю. 

Контроль навчальних досягнень учнів як органічна частина загального 

процесу навчання географії може здійснюватися на всіх його етапах. Однак 

повністю всі функції контролю реалізуються на спеціально організованому, 

самостійному етапі, основною метою якого є не лише перевірка й 

оцінювання, а й корегування та вдосконалення відповідних компетентностей 

учнів задля спонукання й налаштовування їх до сприйняття нового 

географічного матеріалу [59, 260, 310, 422, 538, 540, 541, 586, 587].  

Відповідно до цього, перевірка й оцінювання навчальних досягнень 

учнів з географії виконують такі функції: 

1) мотиваційну, що сприяє усвідомленому налаштуванню школярів на 

виконання навчально-пізнавальних дій; 

2) діагностувальну, яка передбачає виявлення прогалин у знаннях і 

вміннях учнів; 

3) стимулювальну, зумовлену психологічними особливостями людини, 

що проявляється в бажанні кожної особистості отримати оцінку результатів 
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певної діяльності, зокрема навчально-пізнавальної, та поліпшити її в 

майбутньому; 

4) навчально-перевірювальну, що виявляється у забезпеченні певного 

зворотного зв’язку як передумови дієвості й ефективності процесу навчання. 

оскільки в цьому процесі беруть участь два суб’єкти – учитель і учні, система 

навчання може ефективно функціонувати лише за умов дії прямого й 

зворотного зв’язків між ними. Здебільшого у процесі навчання чітко 

виявляється прямий, безпосередній зв’язок (учитель знає, який обсяг знань 

має сприйняти й усвідомити учень), але складно та поступово 

налагоджується й зворотний зв’язок (з інформацією щодо обсягу знань, умінь 

і навичок, які реально засвоїв кожен учень); 

5) коригувальну, що дає змогу визначати недоліки навчального процесу 

з географії й усувати їх з виправленням помилок і заповнюванням прогалин у 

знаннях і вміннях учнів; 

6) розвивальну, як функцію з формування вміння школярів самостійно 

перевіряти й оцінювати ефективність власної навчальної діяльності та 

здобутків; 

7) прогностичну, що забезпечує отримання вчителем й учнями 

інформації стосовно реального рівня досягнення кінцевого результату 

навчання на різних етапах його здійснення та вможливлює внесення коректив 

у перебіг навчального процесу; 

8) виховну, яка полягає у впливі контролю навчально-пізнавальної 

діяльності школярів на формування в них низки соціально-психологічних 

якостей: організованості, дисциплінованості, відповідальності, сумлінності, 

працьовитості, наполегливості й здатності до адекватного самоконтролю.  

Методи контролю навчальних дій і досягнень учнів з географії 

визначаються заданим рівнем самостійної навчально-пізнавальної діяльності, 

на якому школярі виконують контрольні завдання. А отже, це: 

1) метод репродуктивного контролю, за допомогою якого 

контролюється міра відповідності рівню діяльності учнів, що забезпечує: 
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розпізнавання географічного навчального матеріалу й відтворення 

результатів його засвоєння; знання фактичного географічного матеріалу, 

типових планів і характеристик; розуміння географічних понять і термінів 

тощо, а також уміння виконувати дії за запропонованим зразком; 

2) метод продуктивного контролю, який використовується для 

контролю школярів на: здатність відтворювати результати самостійного 

засвоєння географічних знань і вмінь та застосовувати їх у зміненій ситуації; 

уміння реалізувати здобуті знання на практиці; спроможність здобувати нові 

знання, наводити приклади, розпізнавати об’єкти, процеси та явища довкілля 

за аналогією; 

3) метод проблемного контролю, за допомогою якого перевіряється й 

оцінюється рівень здатності самостійного застосування здобутих знань і 

набутих умінь учнями за умови виникнення суперечності в конкретизованій 

проблемній ситуації та міра їхнього вміння виявляти й пояснювати 

географічні причинно-наслідкові та просторові зв’язки в довкіллі (у межах 

запропонованої проблемної ситуації); 

4) метод творчого (дослідницького) контролю, який є інструментом 

перевірки й оцінювання рівня спроможності школярів: самостійно 

встановлювати географічні причинно-наслідкові й просторові зв’язки; робити 

узагальнення й висновки; застосувати здобуті географічні знання та 

сформовані вміння у проблемній ситуації, яку вони мають самостійно 

виявити й розв’язати, що й має відобразити їхню міру сучасного 

географічного бачення світу. 

Дидактичні види контролю навчальних досягнень школярів з географії 

визначаються місцем цих видів у навчальному процесі й обсягом знань і 

вмінь, що перевіряються. Залежно від дидактичної мети вирізняють такі 

зазначені види контролю, як: попередній, поточний, тематичний 

(періодичний) і підсумковий. 

Попередній контроль має діагностичний характер. Перед вивчанням 

певної теми, засвоєння якої ґрунтується на вже розглянутому матеріалі, 
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учитель мусить з’ясувати рівень розуміння учнями опорних географічних 

знань й актуалізувати їх задля того, щоб з’ясувати стан готовності школярів 

до сприймання нового матеріалу й успішного руху вперед. Цей контроль 

може проводитися як бесіда, фронтальне опитування, географічний диктант 

чи тест тощо. 

Поточний контроль передбачає перевірку й оцінювання якості 

засвоєння знань і вмінь учнів у процесі вивчення тематичного блоку 

географічного навчального матеріалу. Проводиться він зазвичай у першій 

половині уроку – для виявлення рівня засвоєння попереднього матеріалу або 

наприкінці уроку – для з’ясування ефективності роботи школярів під час 

уроку (у будь-якому разі – як усне опитування, робота з картою, тест, 

виконання пізнавальних завдань тощо). 

Тематичний (періодичний) контроль – це перевірка й оцінювання рівня 

знань, умінь і навичок учнів в обсязі тематичного блоку географічного 

навчального матеріалу. Він проводиться після закінчення вивчення такого 

блоку на уроках контролю й корекції навчальних досягнень школярів 

зазвичай як письмова фронтальна й індивідуальна перевірка, робота на 

контурних картах, контрольне виконання фрагментів поточних практичних 

робіт, створення чи відтворення графічно-знакових моделей, тесту, усний 

взаємоконтроль тощо. 

Завдання підсумкового контролю – з’ясувати рівень засвоєння учнями 

географічного навчального матеріалу у кінці семестру, навчального року або 

після вивчення всіх шкільних курсів географії. Він проводиться за 

допомогою комбінування елементів тематичного контролю, заліку, іспиту чи 

зовнішнього незалежного оцінювання із застосуванням тестування. 

Організаційні форми контролю досягнень учнів визначаються 

характером організації перевірки знань, умінь і навичок учнів та 

представлені фронтальним, індивідуальним, диференційовано-груповим і 

колективним контролем. 
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Індивідуальний контроль передбачає перевірку й оцінювання 

навчальних досягнень кожного учня окремо за індивідуальними завданнями 

чи запитаннями. Фронтальний контроль здійснюється одночасно для всього 

класу чи великих груп учнів (за варіантами) на основі однакових запитань чи 

завдань. Диференційовано-груповий контроль полягає в тому, що вчитель 

готує запитання чи завдання різного рівня складності, які відповідають 

можливостям учнів, що належать до умовних груп, визначених учителем за 

рівнем сформованості географічних знань і вмінь школярів. Варто 

наголосити, що при цьому учні мають самостійно обирати посильний для 

них набір контрольних випробувань з метою отримання відповідної, наперед 

визначеної кількості балів. Колективний контроль ґрунтується на 

взаємоперевірці результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів і 

передбачає звітування школярів перед однокласниками й відповіді на їхні 

запитання, проте оцінювальну функцію при цьому виконує учитель. 

Розрізняють також способи контролю навчальних досягнень учнів з 

географії відповідно до характеру їхньої діяльності і використання засобів 

навчання, а саме: усний, письмовий (зокрема тестовий), графічно-знаковий та 

комп’ютеризований контроль. Спосіб усного контролю тривалий час був 

найпоширенішим у шкільній практиці. Відповідаючи на запитання усно, учні 

вчаться логічно мислити, аргументовано висловлювати свої думки й 

набувають досвіду доводити свої погляди. 

Спосіб письмового контролю полягає в письмовій перевірці 

географічних знань і вмінь школярів. Визначаючи обсяг письмової 

контрольної роботи, слід ураховувати потрібний для її виконання час: 

відповідно до призначення вона може тривати від 3–5 до 20–25 хвилин. 

Отже, контрольна письмова робота має містити запитання й завдання 

для перевірки та оцінювання різних видів знань і практичних умінь учнів. За 

її результатами вчителі мають змогу аналізувати якість навчальних досягнень 

школярів, уживати заходів з усунення їхніх помилок і недоліків та 

корегувати подальший процес навчання географії. Проведення такої 
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контрольної роботи дає змогу за короткий час перевірити знання та вміння 

багатьох учнів, оцінити й зберегти результати перевірки та виявити деталі й 

неточності у відповідях учнів. Проте такий письмовий контроль достатньо 

часто може виявити лише рівень засвоєння географічного навчального 

матеріалу, а не здібності школярів. Тож слід уникати письмових запитань і 

завдань, що вимагають лише механічного запам’ятовування й відтворювання 

фактичного матеріалу без його аналізу. 

Різновидом письмового контролю навчальних досягнень учнів з 

географії є контроль, що здійснюється за допомогою письмових тестових 

завдань і який буде розглянуто окремо. 

Спосіб графічно-знакового контролю передбачає перевірку й 

оцінювання: виконання учнями завдань на контурній карті та інших 

картографічно-геоінформаційних моделях; побудови ними таблиць, графіків і 

діаграм, а також створення школярами структурно-логічних і комбінованих 

моделей, що відображають певні взаємозв’язки між географічними 

об’єктами, процесами та явищами. 

Спосіб комп’ютеризованого контролю вможливлює застосування до 

всіх учнів стандартизованих підходів, що забезпечується використанням 

однакових за кількістю й складністю контрольних запитань і завдань. Хоч 

аналіз учнівських відповідей і результатів роботи, вивід і фіксація оцінок 

тощо здійснюються за допомогою відповідних програмно-забезпечувальних 

засобів навчання, загальні вимоги до перевірки й оцінювання навчальних 

здобутків школярів залишаються такими ж, як і до інших способів контролю. 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення 

їхнього інтересу до навчання географії та поліпшення успішності школярів 

використовують різноманітні прийоми перевірки й оцінювання рівня 

сформованості знань, умінь і навичок учнів. Ці прийоми контролю 

навчальних досягнень передбачають поєднання різних способів і 

організаційних форм контролю з урахуванням дидактичних його видів на 
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основі застосування різноманітних засобів навчання та безпосередньо 

диференціюються на: 

1) прийом усного індивідуального контролю, який базується на  

опитуванні, що дає змогу встановити рівень географічних знань і вмінь 

кожного учня на основі його усної відповіді на розгорнуте запитання; 

2) прийом усного фронтального контролю, який теж засновано на 

опитуванні, що вможливлює встановлення рівня знань і вмінь школярів уже 

всього класу чи значної їхньої частини за допомогою коротких, стислих 

запитань, які пропонуються всім учням одночасно й на які вони відповідають 

усно; 

3) прийом усного колективного контролю (взаємоконтролю), який хоч і 

теж має форму опитування, але вже учнів учнями, тобто взаємоперевірку 

їхніх знань і вмінь з наступним оцінюванням відповідних результатів 

учителем; 

4) прийом письмового й графічно-знакового індивідуального 

контролю, застосування якого дає змогу виявити географічні навчальні 

досягнення кожного школяра на основі результатів виконання письмових і 

графічно-знакових завдань, що відрізняються за змістом і обсягом; 

5) прийом письмового й графічно-знакового фронтального контролю, 

використання якого уможливлює встановлення рівня знань і вмінь учнів 

усього класу чи значної їхньої частини на основі результатів виконання 

письмових і графічно-знакових завдань, однакових за змістом і обсягом; 

6) прийом письмового й графічно-знакового диференційовано-

групового контролю, спрямований за змістом на визначення навчальних 

досягнень окремих груп учнів за допомогою різнорівневих письмових і 

графічно-знакових завдань, які вони обирають на власний розсуд; 

7) прийом нестандартного колективного контролю з його різновидами 

(колективна експрес-гра тощо); 

8) прийом тестового контролю; 
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9) прийом комбінованого (ущільненого) контролю, який є варіаційним 

поєднанням різноманітних згаданих вище прийомів перевірки й оцінювання 

навчальних досягнень школярів; 

10) прийом комп’ютеризовано-інтегрованого контролю, застосування 

якого дає змогу об’єднувати як індивідуальну, фронтальну, 

диференційовано-групову й колективну форму контролю, так і 

комп’ютеризовувати будь-який з розглянутих вище прийомів, зокрема і 

прийом комбінованого контролю.  

Розглянемо особливості перелічених прийомів контролю навчальних 

досягнень учнів з географії.  

Так, традиційним і доволі ефективним є прийом усного 

індивідуального контролю у вигляді відповідного опитування учнів. Зазвичай 

воно проводиться біля дошки та дає змогу ґрунтовно й всебічно визначити 

ступінь засвоєння кожним школярем достатньо значного за обсягом 

географічного матеріалу. Запитання й завдання, що використовують для 

такого опитування, поділяють на основні, додаткові і допоміжні. 

Основні запитання чи завдання мають охоплювати певну, значну за 

обсягом частину навчального матеріалу й вимагати від учнів виявлення 

емпіричних і теоретичних географічних знань і демонстрування вмінь, 

зосібна бути стислими, зрозумілими й конкретними у відповідях. Проте ці 

запитання чи завдання не мають повторювати назву відповідного розділу 

підручника.  

Прикладом таких основних запитань і завдань можуть бути: 

1. Поясніть, чому утворюються дрібні форми рельєфу? Покажіть на 

карті райони з різновидами таких форм (6-й клас). 

2. Проаналізуйте вплив різних повітряних мас на формування клімату 

України, а також на погоду в різні пори року. Покажіть на карті напрями 

їхнього переміщення (8-й клас). 

Додаткові запитання чи завдання повинні допомагати учням 

конкретизувати й доповнити їхню основну відповідь.  
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Прикладами можуть бути додаткові запитання чи завдання на зразок: 

1. Чим дюни відрізняються від барханів? 

2. Проілюструйте вплив атлантичних повітряних мас на клімат України 

за допомогою показників коефіцієнта зволоження. 

Крім того, допоміжні запитання чи завдання мають спрямувати 

школярів на правильну відповідь, допомагаючи пригадати плани 

географічних характеристик, навести потрібні приклади й факти, виправити 

допущені помилки тощо. 

Прикладом таких допоміжних запитань можуть бути: 

1. Які форми рельєфу утворюються внаслідок дії тимчасових водних 

потоків? 

2. Чому арктичні повітряні маси спричинюють на території України 

зниження температури повітря взимку? 

Продемонструємо алгоритм та вкажемо особливості усного 

індивідуального опитування учнів за умови однойменного прийому 

контролю. 

1. Перед початком відповіді вчитель повинен повідомити учня про те, 

скільки часу (зазвичай 3–5 хв.) має той, щоб біля дошки упоратися із 

запитанням чи завданням: обмеження в часі спонукатиме школяра до 

точності й конкретності відповідей. 

2. Решті учнів класу слід запропонувати бути уважними слухачами. За 

умови неповноти чи неточності відповіді товариша вони надалі можуть 

поставити йому додаткові й спрямовувальні запитання (що допоможе йому 

виправити помилки й отримати кращу оцінку) або зробити доповнення. Будь-

яку допомогу такого характеру має бути оцінено вчителем певною кількістю 

балів. 

3. Учитель мусить уважно слухати відповідь разом з школярами, не 

зупиняючи того, хто відповідає. 

4. Після закінчення часу основної відповіді учні класу переходять до 

постановки додаткових і допоміжних запитань тому, хто відповідав, а також 

до доповнення його відповіді. 
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5. Учитель перманентно аналізує роботу учня біля дошки та його 

однокласників і надалі аргументовано її оцінює, уточнюючи, за потреби, 

правильну відповідь. 

Недоліком розглянутого прийому контролю є те, що він вимагає багато 

часу, й учитель має змогу викликати до дошки лише 3–4-х учнів. Проте 

тільки за таким алгоритмом можна реалізувати всі функції прийому. 

Нестандартними різновидами усного індивідуального опитування учнів 

є магнітофонне та тихе [64].  

Магнітофонне опитування проводиться паралельно з традиційним: 

учитель пропонує певному учневі запитання в письмовому вигляді, а той 

свою відповідь записує на магнітофон чи диктофон, не заважаючи роботі 

однокласників. На перерві ж чи після уроків учитель разом із цим учнем має 

змогу прослухати й оцінити його записану відповідь, що надає вможливлює 

її ретельний аналіз, корекцію й самооцінку. 

Тихе опитування, яке зазвичай проводиться під час виконання класом 

письмової роботи, полягає в тому, що учнів (здебільшого з мовними вадами 

чи психологічними проблемами) за чергою викликають до столу вчителя на 

контрольну співбесіду. 

Поширеним є й прийом усного фронтального контролю, який, 

зрозуміло, базується на усному фронтальному опитуванні. Воно дає змогу 

виявити географічні знання та вміння за допомогою стислих запитань чи 

завдань. На відміну від усного індивідуального опитування, цей спосіб 

перевірки й оцінювання розвиває уміння школярів висловлювати свої думки 

точно та лаконічно. 

Усне фронтальне опитування проводиться в такій послідовності. 

Учитель розподіляє матеріал на кілька невеликих за обсягом запитань і 

завдань, що логічно поєднані між собою й наштовхують школярів на певні 

висновки. Ці запитання й завдання почергово пропонуються всьому класу. 

Учні за власним бажанням чи за вибором учителя дають відповідь на них (з 

огляду на економію часу, краще це робити з місця). Інші учні доповнюють і 
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корегують відповіді товаришів, а вчитель дає необхідні пояснення. 

Наприкінці усного фронтального опитування, яке зазвичай триває 5–7 хв., 

учитель підбиває підсумки, робить узагальнення й називає кількість балів, які 

отримали учні. 

Прикладом запитань і завдань усної фронтальної перевірки можуть 

бути такі (6-й клас): 

1. Що називають вітром? 

2. Чому дме вітер? 

3. Від чого залежить сила вітру? 

4. Як визначити напрямок вітру? 

5. За допомогою якого приладу та як визначити напрямок і силу вітру? 

6. Які вітри ми називаємо бризами? 

7. Чим відрізняється денний бриз від нічного? 

8. Які вітри називають мусонами? 

9. Чому мусони двічі на рік змінюють напрямок? 

10. Навіщо слід спостерігати за силою й напрямком вітру? 

11. Вітри якого напрямку переважають у нашій місцевості взимку? 

12. Зробіть висновок про значення вітру у природі й для потреб 

людства? 

Прийом усного колективного контролю (взаємоконтролю) 

застосовується після завершення вивчення тематичного блоку географічного 

навчального матеріалу на уроці тематичного контролю й корегування 

навчальних досягнень учнів. Контрольні ж запитання й завдання 

пропонуються школярам заздалегідь – на перших уроках тематичного блоку. 

На початку контрольного уроку учні мають самостійно обрати рівень 

перевірки й оцінювання їхніх навчальних досягнень – високий (10–12 балів), 

достатній (7–9 балів) чи середній (4–6 балів) – відповідно, зайняти місця 

першого, другого чи третього ряду парт.  

Учні, які обрали високий рівень контролю, відповідають першими й не 

мають змоги користуватися будь-якими географічними навчальними 
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матеріалами. Вони за чергою виходять до дошки й відповідають на 

контрольні запитання чи виконують завдання, що можуть ставитися як 

учителем, так і учнями. Оцінюються ці відповіді вчителем, проте учні класу 

можуть мати дорадчий голос щодо оцінювання навчальних результатів своїх 

товаришів. Якщо учень оцінив рівень власної підготовки неадекватно 

(завищив його), він може бути переведений на нижчий рівень чи отримати 

незадовільну оцінку (на розсуд учителя). 

Після того, як учні високого рівня дадуть відповіді на всі контрольні 

запитання й завдання, учитель переходить до контролю знань і вмінь 

наступної групи, що обрала достатній рівень перевірки й оцінювання їхніх 

навчальних досягнень, що здійснюється за аналогічним високому рівню 

алгоритмом. У цей час школярі, що прозвітували, починають співпрацювати 

з однокласниками, які обрали середній рівень контролю. Вони об’єднуються 

в різнорівневі пари та опрацьовують разом контрольні запитання й завдання.  

Після перевірки та оцінювання знань і вмінь учнів групи достатнього 

рівня, вчитель ставить вибірково запитання чи дає завдання кожному 

учасникові групи середнього рівня контролю та, ураховуючи думку 

однокласника, який працював з опитуваним, виставляє контрольні оцінки. 

Різновидом прийому усного колективного взаємоконтролю є прийом 

усного диференційовано-групового взаємоконтролю, спрямований на 

визначення навчальних досягнень окремих груп учнів за допомогою 

контрольних різнорівневих усних запитань і завдань, що колективно 

обговорюються у групах в обмежені терміни. Після обговорення 

представники груп звітують про результат колегіальної роботи групи. 

Учитель оцінює цей результат і виставляє всім учасникам групи однакові 

оцінки. Важливою умовою застосування такого прийому контролю є 

самостійність школярів у виборі рівня контролю, на адекватність якому вони 

претендують, і, відповідно, групи, у якій вони будуть працювати. Суттєвим 

недоліком такого контролю є неможливість обліку й оцінювання внеску 

кожного учня до спільного результату роботи групи.  
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Використання прийому письмового й графічно-знакового 

індивідуального контролю дає змогу повною мірою реалізувати 

індивідуальний підхід до учнів. Прийом полягає в тому, що школярам 

роздають картки із запитаннями чи завданнями, на які вони мають дати 

письмову відповідь. Зміст карток може бути найрізноманітнішим – це 

описові, аналітичні, зображувальні, графіко-діаграмні, табличні, 

картографічні (на контурних картах), розрахункові, вимірювальні й тестові 

завдання, а також завдання, що зацікавлюють (наприклад, кросворди тощо). 

Крім запитань і завдань, картки можуть мати додаткову інформацію (для 

розширення географічних знань учнів) і містити алгоритм виконання 

завдань, коментарі тощо. У такому разі вони виконують не тільки 

контрольну, а й дидактичну функції, що є дуже важливим для школярів, які 

мають прогалини у знаннях з тієї чи тієї теми. Загалом картки, що виконують 

дидактичну чи контрольну функції, належать до роздавального дидактичного 

матеріалу. 

Прийом письмового й графічно-знакового індивідуального контролю 

може бути застосовано на різних етапах уроку, але найчастіше його 

здійснюють одночасно з усним індивідуальним опитуванням: учитель роздає 

картки 5–6 учням (їм пропонується заздалегідь пересісти за перші парти), і 

доки у класі триває усне опитування, ці учні працюють з картками. При 

цьому, по-перше, під час планування запитань і завдань на індивідуальних 

картках учителеві варто пам’ятати, що хоч їх і потрібно складати на основі 

чинної програми з географії, не слід пропонувати школярам запитання й 

завдання, спрямовані лише на відтворення тексту підручника. По-друге, 

оскільки запитання й завдання на картках виконуються письмово, відповіді 

учнів мають бути стислими й конкретними. По-третє, важливо враховувати 

вікові особливості школярів, зокрема їхнє уміння користуватися письмовою 

мовою. По-четверте, необхідно привчати учнів відповідати за суттю 

запитання чи завдання, не заохочуючи їхнє бажання описувати деталі в той 

час, коли ще не висвітлено основний зміст. 



381 

Застосування прийому письмового й графічно-знакового фронтального 

контролю сприяє визначенню рівня географічних знань учнів з широкого 

кола питань, з’ясуванню успішності у засвоєнні класом певних тем курсу і 

своєчасному виявленню типових недоліків у засвоєнні понять, умінь і 

навичок. На підставі результатів такого контролю вчитель вносить корективи 

у навчальний процес з географії й організовує повторювання недостатньо 

засвоєних питань. 

Особливим об’єктом використання прийому письмового й графічно-

знакового фронтального контролю є різноманітні вміння й навички учнів. У 

зв’язку із цим традиційно проводяться фронтальні контрольні письмові та 

графічно-знакові роботи з метою перевірки цих умінь і навичок. При цьому 

учням може бути запропоновано запитання й завдання на: 

– читання карти (перевіряються й оцінюються вміння складати різні 

географічні характеристики та описи на базі паперових чи цифрових карт); 

– нанесення географічних об’єктів на паперові чи цифрові контурні 

карти (контролюються знання географічної номенклатури й уміння 

визначати місцезнаходження об’єктів за картою); 

– застосування графічно-знакових моделей (перевіряються й 

оцінюються вміння користуватися всіма основними різновидами таких 

моделей); 

– аналіз теоретичного географічного матеріалу (контролюються вміння 

давати комплексні та порівняльні характеристики за матеріалами підручника 

й картами);  

– аналіз фактографічного матеріалу (перевіряються вміння 

опрацьовувати такий матеріал, будувати відповідні графічно-знакові моделі 

та робити узагальнення й висновки); 

– визначення позиції й вимірювання атрибутів географічних об’єктів 

вивчання за картами (визначення координат, вимірювання відстаней, висот, 

глибин тощо). 
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Прийом контролю, що розглядається, можна застосовувати у формі: 

короткотривалих письмових контрольних робіт, що бажано проводити після 

усного поточного контролю на комбінованих уроках; картографічних 

диктантів (на контурних картах); географічних диктантів (де запитання й 

завдання передбачають дуже стислу відповідь) тощо. 

Сутність прийому письмового й графічно-знакового диференційовано-

групового контролю полягає в тому, що вчитель формує запитання й 

завдання різного рівня складності, які учні можуть обирати для виконання 

відповідно до самооцінки власних вмінь і навичок. При цьому важливо, щоб 

школярі знали наперед, яку кількість балів вони можуть отримати, обираючи 

той чи той набір контрольних випробувань. 

Наразі набувають поширення й різновиди прийому нестандартного 

колективного контролю, зокрема, як експрес-змагання, громадський огляд 

знань тощо. 

Так, експрес-змагання як прийом може застосовуватися під час 

поточного контролю навчальних досягнень учнів. Таке змагання може бути 

організовано між трьома-чотирма групами школярів класу. У його процесі 

перевіряються географічні знання й уміння, сформовані на попередньому 

уроці, а також результати домашньої роботи учнів. При цьому оцінювання 

їхньої роботи відбувається за накопичувальною системою: за кожне 

правильно виконане завдання чи відповідь учитель видає учасникам 

змагання фішки різного кольору «номіналом» 1–3 бали. 

Наведемо типовий алгоритм застосування прийому експрес-змагання, 

який може містити такі складники. 

1. Учитель поділяє учнів на групи, повідомляє їм правила проведення 

експрес-змагання та пояснює критерії й загальну процедуру оцінювання 

відповідей і результатів виконання завдань. Задля оцінювання, як вже 

зазначалося, використовуються різнокольорові фішки. 

2. Потім роздаються індивідуальні запитання й завдання (письмових чи 

графічно-знакових) кільком членам кожної групи, які сідають на перші парти 
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й будуть відповідати на отримані запитання та виконувати поставлені 

завдання упродовж змагання. При цьому вчитель обов’язково називає 

максимальну кількість балів, на яку можуть розраховувати школярі за 

надавання відповідей на кожне запитання й завдання. 

3. Пізніше вчитель ставить запитання учасникам першої з груп. При 

цьому відповідає той учень, хто першим підняв руку, а школярі цієї ж групи 

можуть доповнювати товариша. Якщо відповіді першої групи на її запитання 

й завдання є неправильними чи неповними, то до відповідей на ці запитання 

й завдання залучаються члени наступної групи. У будь-якому разі за потреби 

вчитель може ставити додаткові уточнювальні запитання. За правильні 

відповіді вчитель дає учням фішки відповідного «номіналу». 

4. Так само відбувається опитування учасників кожної іншої групи. 

5. Наступні випробування проводяться водночас для представників усіх 

груп школярів. Кожен з них виходить до дошки та виконує завдання різного 

спрямування й рівня складності. При цьому вчитель може запропонувати 

багатоетапні завдання, що потребують участі кількох учнів. 

6. Під час підбиття підсумків експрес-змагання учні називають 

кількість балів, накопичених у вигляді фішок, на підставі чого вчитель 

виставляє їм індивідуальні оцінки. Крім того, за загальною кількістю балів, 

які отримали всі учасники групи, визначається й група-переможець. 

Основною проблемою застосування прийому експрес-змагання є 

дефіцит часу, що не дає змогу оцінити в повному обсязі навчальні 

досягнення всіх школярів. З огляду на це, учитель може виставляти оцінки за 

результатами низки експрес-змагань, які проводяться кілька уроків поспіль. 

Громадський огляд знань як різновид прийому нестандартного 

колективного контролю доцільно використовувати у кінці семестру чи 

навчального року. Підготовчий період до цього передбачає розробку 

вчителем переліку запитань, завдань, практичних і графічно-знакових видів 

робіт, які учні отримають на громадському огляді знань, причому їхнє 
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оприлюднення має відбутися щонайменше за місяць до проведення такого 

огляду. 

Тривалість підготовчого періоду залежить від обсягу й складності 

географічного навчального матеріалу, що буде контролюватися під час 

громадського огляду знань. При цьому клас заздалегідь розбивають на 

команди по 4–6 осіб на чолі з консультантом, і вчитель співпрацює саме із 

цими консультантами, керуючи через них підготовчою навчально-

пізнавальною діяльністю учасників команд. За потреби, учитель може 

надавати «настановні» консультації й окремим учням. 

Відкриття громадського огляду знань має проходити урочисто. Бажано, 

щоб журі огляду складалося з учителів географії, представників адміністрації 

школи й переможців олімпіад з географії. Члени цього журі розташовуються 

за своїм окремим столом так, щоб бачити дошку й увесь клас. Перший же із 

загальних рядів столів залишається вільним, позаяк його призначено для 

самостійної роботи школярів. Члени кожної команди сидять за власними 

постійними столами поруч зі своїм консультантом. 

На початку огляду представники команд беруть участь у жеребкуванні – 

так вони отримують конкретні контрольні запитання й завдання із загального, 

оприлюдненого наперед їхнього переліку. Надалі частина учнів виконує 

завдання біля дошки, частина – сидячи за столами для самостійної роботи, а 

частина може брати участь в огляді, відповідаючи безпосередньо з постійних 

місць, наданій кожній команді. Після кожної відповіді біля дошки чи з місць 

самостійної роботи, якщо ця відповідь недостатньо повна, учні з місць власної 

команди можуть доповнювати й уточнювати її. Усі відповіді, виправлення й 

доповнення оцінюються членами журі. Крім того, додатково може бути 

передбачено й фронтальну роботу (короткий географічний диктант, 

географічний текст з помилками, а також тест, задача тощо, розв’язання яких 

потребує небагато часу). Результати громадського огляду знань зачитує перед 

усім класом голова журі. Разом з оцінками, які отримує кожен учень, 

повідомляються результати, які характеризують діяльність кожної команди. 
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Упровадження прийому комп’ютеризовано-інтегрованого контролю 

навчальних досягнень учнів є нагальною вимогою сьогодення, зважаючи й на 

те, що його застосування актуально модернізує будь-який з розглянутих 

вище прийомів контролю, зокрема їхнє поєднання стосовно будь-якої 

організаційної форми перевірки й оцінювання знань. Наразі постійно 

розробляється нове програмне забезпечення для контролю навчальних 

досягнень учнів, що підтримує багатоваріантні завдання з географії, які учні 

можуть виконувати, працюючи в інтерактивному режимі за умов, коли на 

моніторі водночас може відтворюватися текст завдання й пов’язані з ним 

відповідні засоби, поміж них навчальні географічні моделі, а також 

результати роботи, оцінки, аналіз помилок, необхідні пояснення й коментарі 

тощо. Зрозуміло, що використовувати зазначений прийом найбільш доцільно 

на основі комп’ютеризованої локальної системи підтримки навчання. 

Прийоми контролю навчальних досягнень учнів з географії – це 

необмежена царина творчості вчителів-практиків. Важливо, щоб такі 

прийоми сприяли вдосконаленню різноманітних умінь школярів, а саме: 

стисло й лаконічно формулювати думку, грамотно й логічно її висловлювати, 

адекватно оцінювати власні знання й вміння, критично ставитися до себе, 

бути толерантними та об’єктивно оцінювати навчальні досягнення 

товаришів. Крім того, у процесі контролю вчителеві важливо розвивати 

культуру мовлення учнів в усній і письмовій формах та сприяти 

вдосконаленню їхніх практичних умінь і навичок. 

 

5.4. Тестовий контроль навчальних досягнень учнів 

 

Наразі у практиці навчання географії широко використовується прийом 

тестового контролю навчальних досягнень учнів з його різновидами. Цей 

прийом є універсальним, оскільки є застосовним для всіх методів, видів і 

форм та більшості способів контролю знань учнів, а також як додатковий 

інструмент використання значної кількості інших прийомів цього контролю. 
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Зокрема, учителі географії нині використовують тестові запитання й 

завдання для проведення попереднього, поточного, тематичного й 

підсумкового контролю знань, здебільшого створюючи їх самостійно. Проте 

слід зазначити, що при цьому не завжди враховуються вимоги теорії 

тестування до проектування таких запитань і завдань, що й зумовило потребу 

проаналізувати в нашій роботі витоки й теоретичні засади тестового 

контролю [123, 160, 168, 332, 549]. 

Варто почати з того, що тестування (з англ. test – перевірка, іспит, 

контрольна робота) як експериментальний метод психодіагностики було 

запроваджено в емпіричних соціологічних дослідженнях, а також як метод 

вимірювання й оцінювання різних психологічних якостей, знань та станів 

індивіда. Виникнення тестологічних процедур було зумовлено потребою 

зіставлення індивідів за рівнем розвитку чи ступенем виразності різних 

психологічних якостей. 

Засновниками тестування були Ф. Гальтон, Ч. Спірман, Дж. Каттел, 

А. Біне та Т. Симон. Сам термін «розумовий тест» уперше використав 

Дж. Каттел у 1890 р. Початок розвитку сучасної тестології й масового 

застосування тестів на практиці пов’язано з ім’ям французького лікаря 

А. Біне, який розробив у співавторстві з Т. Симоном метричну шкалу 

розумового розвитку, відому як «Тест Біне-Симона». 

У багатьох країнах світу тести використовуються в усіх галузях 

людської діяльності. Тестування проводять у дитячих садках, школах і для 

прийому на роботу з метою визначення психічного стану й розумових 

здібностей індивідуума. Натомість основною метою застосування тестів у 

педагогіці є перевірка навчальних досягнень школярів і студентів. 

У радянській школі ставлення до тестів було доволі обережним. Втім 

приклади тестових завдань інколи траплялися в деяких методичних 

рекомендаціях до уроків географії. 
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У середині 1990-х років ставлення до тестів як засобів контролю 

результатів навчання кардинально змінилося, вони набули значного 

поширення. Це було зумовлено такими причинами, як: 

– технологізація навчання та, як наслідок, перенесення уваги на 

кінцевий результат навчального процесу; 

– потреба в підвищенні об’єктивності перевірки й оцінювання знань 

через вираховування кількості правильних чи неправильних відповідей учнів; 

– виникнення у вчителів можливості перевіряти й оцінювати значну 

кількість виконаних школярами завдань за короткий термін; 

– широке застосування у навчальному процесі комп’ютеризованих 

засобів і технологій, які уможливлювали автоматизовану обробку результатів 

тестового контролю знань. 

Дидактичний (навчальний) тест – це система запитань і завдань 

специфічної форми й зростаючої складності, яка дає змогу якісно, ефективно 

та об’єктивно оцінити структуру й виміряти рівень сформованості предметно-

географічних компетентностей учнів як навчальних досягнень. 

Тестовий контроль навчальних досягнень виконує певні дидактичні 

функції. До них належать: 

1) навчально-пізнавальна, яка виявляється під час підготовки до 

тестування та його проведення внаслідок мобілізації інтелектуальних умінь 

учнів і зосередження уваги школярів на вже сформованих знаннях і вміннях з 

метою їхньої конкретизації й узагальнення; 

2) виховна, що полягає у формуванні в учнів навичок концентрувати 

увагу, спрямовувати вольові зусилля на досягнення конкретної мети й 

адекватно оцінювати власні навчальні результати; 

3) перевіряльна, яка реалізується під час перевірки рівня сформованості 

конкретних предметно-географічних компетентностей учнів на певному етапі 

навчального процесу; 
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4) оцінювальна, що здійснюється у процесі оцінювання конкретних 

предметно-географічних компетентностей учнів через переведення отриманих 

тестових числових показників в академічні оцінки; 

5) констатувальна, яка реалізується під час отримання конкретного 

висновку щодо рівня сформованості конкретних предметно-географічних 

компетентностей; 

6) мотиваційно-орієнтувальна, що полягає у формуванні в учнів 

установки на поліпшення результатів тестування (налаштування їх на роботу 

з усунення прогалин у знаннях і на вдосконалення здобутих умінь і навичок). 

Задля кращого розуміння сутності дидактичного тесту в географії 

доцільно розглянути основні положення теорії тестового контролю. 

Передусім зазначимо, що будь-який тест має складатися не із сукупності 

довільно об’єднаних тестових завдань, а саме з їхньої системи. До складу 

тесту мають входити взаємопов’язані упорядковані завдання, що 

відображають або всю шкільну програму з географії, або один із шкільних 

географічних курсів, або окремий розділ чи тему. 

Отже, системний тест з географії характеризується структурою, 

цілісністю, архітектурою, якістю результатів, предметною й логічною 

визначеністю змісту, науковою вірогідністю, репрезентативністю та формою 

подавання матеріалу.  

Основними складниками структури тесту з географії є: 

1) тестові завдання (під якими надалі будуть розумітися всі види 

запитань, власне завдань, задач тощо, які застосовуються у процесі тестового 

контролю знань); 

2) правила виконання тестових завдань; 

3) оцінки (бали) за відповіді під час виконання кожного завдання; 

4) час виконання тесту; 

5) способи інтерпретації тестових результатів. 

Цілісність тесту з географії полягає у взаємозв’язку його завдань і 

їхньої належності до визначення рівня сформованості певної предметно-
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географічної компетентності, що тестово вимірюється. Кожне завдання тесту 

виконує відведену йому роль, а тому жодне з них не може бути вилучене з 

тесту без втрати якості зазначеного вимірювання. 

Архітектура тесту – це організація зв’язку його завдань між собою. 

Зрозуміло, що, з одного боку, кожне завдання має бути пов’язано з іншими 

через загальний зміст і загальну варіацію тестових результатів. З іншого 

боку, у навчальному тесті завдання розташовуються й з огляду на міру 

зростання їхньої складності – від найпростіших до найскладніших, що і є 

основною архітектурною ознакою тесту. При цьому складність тестових 

завдань можна образно порівняти з бар’єрами на біговій доріжці стадіону, де 

кожен наступний є вищим від попереднього. «Пробігти дистанцію» й 

успішно «перебороти всі бар’єри» зможе тільки той, хто краще 

підготовлений.  

Загалом міра складності тесту, по-перше, регулюється у процесі його 

підготовки з урахуванням змісту матеріалу, досвіду навчання тощо, причому 

цю міру можна уточнити на основі емпіричної перевірки й оцінювання 

завдань певного тесту з підрахунком частки правильних і неправильних 

відповідей. 

По-друге, для упорядкування змісту тесту за мірою (рівнем) складності 

виокремлюють різновиди тестових завдань, спрямованих на: 

1) розпізнавання й відтворення географічних знань; 

2) застосування цих знань за відомим алгоритмом; 

3) визначення рівня сформованості географічних умінь; 

4) оперування географічними знаннями та вміннями у практичній 

діяльності; 

5) застосування географічних знань і вмінь на проблемному й творчому 

рівнях. 

Від часу виконання завдань тесту істотно залежить якість його 

результатів. Так, кожен тест має оптимальний строк виконання, зменшення 

чи перевищення якого знижує якісні показники результатів тесту. Такий 
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оптимальний час тестування можна визначити емпірично, зокрема за 

показником дисперсії (розсіювання) тестових результатів [332].  

З іншого боку, якість результатів тесту традиційно характеризується 

його валідністю, під якою розуміється ступінь придатності цих результатів 

для реалізації мети, заради якої проводиться тестування. Валідність залежить 

від: якості й кількості тестових завдань; міри повноти й глибини охоплення 

тестом змісту навчального курсу чи його теми тощо; розподілу завдань за 

складністю й методу їхнього добору; організації проведення тестування й 

інтерпретації тестових результатів. 

Предметна визначеність змісту означає використання в тесті з географії 

тільки такого контрольного матеріалу, який відповідає змісту чинної 

навчальної програми. Отже, за допомогою навчального тестування можна 

контролювати рівень формування ПГКУ. Натомість позанавчальний 

складник (наприклад перевірка рівня інтелектуального розвитку школярів) у 

навчальний тест не включається, бо це є предметом психологічного виміру. 

Ще однією характеристикою тесту з географії є логічна визначеність 

змісту тестових завдань. Таку характеристику одночасно можна вважати й 

вимогою, яку можна звести до такої тези: завдання тесту є логічно 

визначеними, якщо їх дійсно можна розв’язати та якщо існує ефективний 

процес такого розв’язання. 

Наукова вірогідність тесту забезпечується тим, що тестові завдання 

мають містити тільки ту географічну інформацію, яка є об’єктивно 

усталеною й може бути раціонально аргументованою. Відповідно до цього, 

усі альтернативно-дискусійні погляди й уявлення, наявність яких є  цілком 

нормальною в науковому процесі, не рекомендується використовувати в 

навчально-тестових завданнях. Суть таких завдань має полягати саме в тому, 

що вони повинні передбачати чітке й усталене розв’язання, крім того, 

зрозуміло, заздалегідь відоме вчителеві. 

Репрезентативність тесту з географії, теж як його характеристику-

вимогу, зумовлено необхідністю наявності достатньої кількості значущих 
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елементів змісту тесту задля контролю повноти ПГКУ. Така 

репрезентативність не означає обов’язкового включення в усі тестові 

завдання зазначених вище елементів, однак більшість завдань мають їх 

відображати. 

У дидактиці географії й у шкільній практиці набули поширення тестові 

завдання з різною формою подавання контрольного навчального матеріалу, а 

саме: словесною (вербальною), графічно-знаковою (невербальною) та 

комбінованою (як поєднання вербальної й невербальної). Урізноманітнення 

внутрішньої суті таких форм подавання дає змогу ґрунтовніше перевіряти й 

оцінювати ПГКУ та робити тестовий контроль більш цікавим для школярів. 

Слід зазначити також, що, крім уже розглянутої диференціації тестових 

завдань за їхньою мірою складності, їх можна розподілити за способом 

побудови. Відповідно до цього, тестові завдання з географії можуть бути:  

1) закриті (альтернативні); 

2) відкриті; 

3) зіставно-порівняльні; 

4) рангувальні. 

Закрите (альтернативне) тестове завдання має альтернативний характер 

з можливістю вибору однієї чи кількох правильних відповідей з числа 

запропонованих. При цьому учням слід або підкреслити правильну відповідь 

(відповіді), або обвести її (їх) кружечком, або поставити «+» чи «–», або 

написати «так» чи «ні» тощо. 

У закритому завданні кількість правильних відповідей може бути як 

визначеною за умовами (одна відповідь, два розв’язання тощо), так і 

невизначеною, коли учням пропонується на вибір 3, 4 чи більше відповідей без 

зазначення кількості правильних, які їм треба обрати. 

Прикладом до сказаного можуть бути такі завдання й відповіді до них, 

як: 

1. Рівнини утворюються: 

а) унаслідок оголення морського дна; 
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б) через руйнування гір; 

в) наносами річок; 

г) у зв’язку з гороутворенням. 

2. Низовиною може бути: 

а) тільки плоска рівнина; 

б) тільки горбиста рівнина; 

в) як плоска, так і горбиста рівнина; 

г) будь-яка рівнина, вища за 200 м над рівнем моря. 

Відкрите тестове завдання передбачає дописування відповідей у 

відведеному для цього місці. Крім того, до відкритих завдань належать 

завдання з пропусками слів у реченнях, де на місці таких пропусків учні 

мають записати потрібне слово (географічний термін, назву чи атрибут 

географічного об’єкта тощо), а також географічні задачі з однією відповіддю, 

яку треба відшукати. 

Зіставно-порівняльне тестове завдання спрямоване на встановлення 

відповідності елементів однієї множини елементам іншої, зокрема на 

систематизацію, а рангувальне тестове завдання – на визначення правильної 

послідовності відповідей конкретних предметно-географічних 

компетентностей. 

У будь-якому разі тестовий контроль має беззаперечні переваги над 

іншими прийомами контролю результатів навчання географії. Ці переваги 

полягають у: 

1) можливості кількісного вимірювання рівня географічних знань і 

вмінь учнів; 

2) об’єктивності перевірки й оцінювання знань незалежно від 

суб’єктивних умов контролю; 

3) найбільш повному охопленні знань; 

4) можливості систематичного проведення; 

5) високій технологічності й універсальності застосування; 

6) можливості проведення за відносно короткий термін; 
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7) створенні рівних умов для всіх школярів, які тестуються; 

8) зосередженні уваги учнів не на формулюванні відповіді до тестового 

завдання, а на осмисленні її суті; 

9) перевірці й оцінюванні лише географічних знань, а не стилю їхнього 

викладання; 

10) незалежності від суб’єктивної думки вчителя щодо знань та умінь 

того чи того школяра. 

Отже, тестовий контроль дає змогу за короткий час перевірити як 

рівень засвоєння учнями всього класу конкретного навчального матеріалу, 

так і рівень сформованості певних предметно-географічних компетентностей. 

Зручним є тест і для статистичної обробки результатів перевірки й 

оцінювання. Крім того, застосування тестів дає змогу урізноманітнювати 

інші прийоми контролю навчальних досягнень школярів, водночас 

забезпечуючи створення умов для постійного зворотного зв’язку між учнями 

й учителем. 

Слід, однак, зазначити, що тестовий контроль результатів навчання з 

географії має й істотні недоліки, а саме: 

1) існування ймовірності вгадати правильну відповідь; 

2) відсутність умов для розвитку усного й письмового мовлення учнів; 

3) неможливості простежити логіку міркувань школярів; 

4) недостатнє врахування індивідуальних особливостей учнів; 

5) складність створення якісних тестів. 

Крім того, за допомогою тестування неможливо отримати всі необхідні 

контрольні характеристики, зокрема діагностувати вміння учнів 

конкретизувати свою відповідь за допомогою прикладів, зв’язано й логічно 

доводити власну думку тощо. Тому тестування доцільно поєднувати з 

іншими, розглянутими вище прийомами контролю ПГКУ. 

Варто також мати на увазі, що під час конструювання тестових 

запитань і завдань треба враховувати вимоги до оцінювання навчальних 

досягнень учнів за 12-бальною шкалою. З огляду на таке, необхідно 
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розподіляти завдання тесту за рівнем складності й передбачати обмеження в 

часі, що відводиться на роботу з ними. При цьому легкі й прості тестові 

завдання першого рівня складності рекомендується оцінювати по 0,5 бала, 

другого рівня – по 1 балу, третього рівня – по 2 бали, а четвертого – по 3 бали 

за одне завдання. Відповідно до цього комплектується й кількість запитань та 

завдань у тесті. 

Одним із перспективних шляхів розвитку прийому тестового контролю 

ПГКУ є його поєднання з прийомом комп’ютеризовано-інтегрованого 

контролю у вигляді комп’ютеризованого тестування, оскільки воно дає 

змогу: 

– ефективно здійснювати і індивідуальний, і фронтальний тестовий 

контроль; 

– оптимізовувати та прискорювати процес тестового контролю; 

– автоматизовано виставляти оцінки за тест відповідно до кількості 

правильних, неправильних і пропущених відповідей до будь-яких різновидів 

тестових завдань різного рівня складності; 

– автоматизувати процес підбиття підсумків тестування та їхнього 

повідомлення учням. 

Підвищення популярності тестового контролю ПГКУ наразі зумовлено 

організацією Державної підсумкової атестації учнів у системі загальної 

середньої освіти, яка проводиться з 2009 року як зовнішнє незалежне 

оцінювання (ЗНО) з географії за допомогою тестів. 

Цілями такого зовнішнього незалежного оцінювання з географії є: 

– контроль рівня навчальних досягнень з географії учасників ЗНО; 

– оцінювання ступеня підготовленості учасників ЗНО до майбутнього 

навчання у вищих навчальних закладах. 

– Завдання ж ЗНО з географії полягають у визначенні рівня: 

– сформованості комплексних, просторових і соціально-орієнтованих, 

уявлень про Землю на основі краєзнавчого, регіонального й планетарного 

підходів; 
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– використання предметно-географічних компетентностей, необхідних 

у повсякденному житті й майбутній трудовій діяльності; 

– розвитку географічного мислення; 

– здатності застосовувати здобуті предметно-географічні компетентності 

для аналізу природних, суспільних і економічних процесів, подій і явищ; 

– сформованості ПГКУ. 

 

5.5. Компетентнісно-орієнтовані завдання з географії 

 

Одним із перспективних шляхів запровадження предметно-

компетентнісного навчання географії є застосування компетентнісно-

орієнтованих завдань, які є основним засобом формування, перевірки та 

оцінювання рівня сформованості предметної географічної компетентності 

[258].  

Наразі ведеться активна робота з обґрунтування теоретичних засад та 

розробки методики застосування завдань компетентісного спрямування [1, 

382, 396, 397]. Найбільш активні розвідки з питань перевірки та оцінювання 

навчальних досягнень школярів і студентів за допомогою компетентнісно-

орієнтованих завдань здійснено у царині дидактики математики, 

інформатики та фізики. До розробки окресленого питання залучалися 

О. Кривонос, Ю. Лис, Н. Морзе, Л. Павлова, С. Пінженіна, О. Харитонова та 

інші вчені. Проблема проектування та застосування компетентнісно-

орієнтованих завдань у процесі навчання географії наразі є надзвичайно 

актуальною і вимагає подальших ґрунтовних досліджень.  

Варто зазначити, що завдання, спрямовані на формування та 

визначення рівня сформованості ключових, міжпредметно-інтегральних і 

предметних компетентностей, автори називають по-різному: компетентнісні, 

контекстні, ситуаційні та компетентнісно-орієнтовані. Якщо враховувати 

цільове призначення та процесуальні особливості застосування таких завдань 
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у царині географічної освіти, доцільно використовувати термін 

«компетентнісно-орієнтовані завдання». 

У міжнародних дослідженнях PISA (див. п. 1.1.), які визначають рівень 

якості освіти, зосібна й природничо-наукову грамотність учнів, 

використовується саме такий термін – компетентнісно-орієнтовані завдання 

(КОЗ). У цих дослідженнях КОЗ визначають здатність 15-річних учнів 

використовувати природничо-наукові знання в ситуаціях, близьких до 

реальних та пов’язаних з різноманітними аспектами навколишньої дійсності: 

життям школи, суспільства, особистим життям учнів тощо. 

У вітчизняному освітньому просторі КОЗ розглядають як комплексні 

завдання прикладного характеру, для розв’язання яких обов’язковим є 

застосування школярами і студентами сучасних засобів навчання, надання їм 

учителями й викладачами різнорівневої допомоги та критеріїв оцінювання як 

кінцевого результату, так і способів його отримання [336].  

КОЗ з географії спрямовані на виконання стандартних і / або 

нестандартних завдань, що передбачають знаходження виконавцем способу 

розв’язання з обов’язковим використанням географічних знань, умінь та 

сформованих раніше науково-ціннісних установок. Ці завдання 

відрізняються від традиційних за такими ознаками: 

1) обов’язкова вмотивованість виконання завдання та акцентування на 

значущості результату, який потрібно отримати; 

2) умови завдання мають бути сформульовані як сюжет, ситуація чи 

проблема, задля розв’язання яких необхідно застосовувати географічні 

знання, на які немає прямої вказівки в тексті завдання; 

3) географічна інформація в завданнях може бути представлена в різній 

формі (текст, малюнки, таблиці, схеми, діаграми, карти тощо); 

4) в умовах завдання можуть бути зайві відомості чи такі, які 

спричиняють певні протиріччя, що визначає потребу ретельно аналізувати 

зміст завдання; 
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5) безпосередньо чи приховано вказується на сферу застосування 

результатів розв’зання завдання. 

Проектування КОЗ значною мірою визначається вимогами до їхньої 

структури. Структура КОЗ передбачає наявність таких складників: стимул 

щодо виконання завдання; формулювання завдання в задачній формі; 

джерело інформації (за потреби); зразок (бланк) оформлення результатів 

виконання завдання; критерії оцінювання результатів виконання завдання; 

модель правильної відповіді, яка вможливлює корегування географічної 

компетентності учня чи студента і має бути представлена після здійснення 

контролю. 

Кожен структурний компонент КОЗ повинен спрямовувати учнів на 

організацію власної діяльності. Стимул щодо виконання завдання сприяє 

розумінню контексту завдання та вмотивовує його виконання. Такий стимул 

має бути стислим і не повинен відволікати виконавця завдання від 

досягнення його мети. Стимулом може бути опис життєвої ситуації, 

суперечка проблемної ситуації, цікава не відома раніше інформація тощо. 

Задачна форма завдання передбачає наявність у ньому таких 

складників: сформульованої у формі запитання чи завдання вимоги (мети), 

умов (відомого) та шуканого (невідомого). Така форма може мати як просту 

структуру, так і складну. Важливо, щоб завдання було сформульовано 

коректно, тобто з урахуванням рівня попередньої навчальної підготовки 

учнів.  

Джерело інформації вміщує географічні данні, що необхідні задля 

виконання завдання в тому разі, коли їх недостатньо за умовами завдання. 

Бажано використовувати лише ті джерела інформації, які справді потрібні. 

Проте можна надати змогу вибрати необхідну інформацію із 

запропонованого переліку відомостей. Інколи трапляється, що на одному 

наборі джерел інформації ґрунтується кілька завдань. Важливою вимогою до 

джерела географічної інформації є його оригінальність, що зацікавлює 

виконавців завдання.  
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Зразок (бланк) оформлення результатів виконання завдання потрібен 

для того, щоб продемонструвати виконавцям структуру та спосіб 

представлення результатів. Фіксація відповіді може здійснюватися в 

письмовому, графічному чи електронному вигляді, залежно від способу 

здійснення контролю. 

Оскільки КОЗ сприяють здійсненню моніторингу формування ПГКУ, 

їх доцільно використовувати під час проведення різних видів контролю – 

поточно-діагностичного, тематичного та підсумкового. Особливо актуальним 

є застосування КОЗ у процесі проведення тематичного контролю. Основне 

призначення такого контролю – динамічна перевірка сформованості 

результатів навчання. Динаміка полягає в тому, що кожен наступний 

тематичний контроль містить комбіновані завдання, які передбачають 

виявлення навчальних досягнень з певної теми на підґрунті знань, умінь та 

науково-ціннісних установок з попередніх тем. Ключовим етапом 

компетентнісного моніторингу є підсумкова робота, спрямована на 

оцінювання цілісності географічної компетентності учнів. Відповідно до 

таких міркувань, важливим структурним компонентом КОЗ є критерії його 

оцінювання. Такі критерії доцільно узгоджувати з прийнятою в міжнародних 

дослідженнях PISA технологією оцінювання природничої грамотності. За 

вказаною технологією виокремлено чотири рівні сформованості 

компетентнісних результатів навчання – високий, достатній, середній і 

початковий.  

Методика застосування КОЗ у процесі тематичного та підсумкового 

компетентнісного контролю з географії передбачає оцінювання за 

24–бальною шкалою. Відповідність кількості набраних учнем балів за 

24–бальною шкалою загальноприйнятій 12-бальній системі оцінювання та 

міжнародному рівневому оцінюванню компетентнісних результатів наведено 

в таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Оцінювання результатів виконання КОЗ школярами [396] 
Рівень сформованості 

компетентнісних 
результатів учнів 

Початковий Середній Достатній Високий 

Кількість набраних балів за 
компетентнісним контролем 

0-
2 

3-
4 

5-
6 

7-
8 

9-
10 

11-
12 

13-
14 

15-
16 

17-
18 

19-
20 

21-
22 

23-
24 

Оцінка за 12-бальною 
системою оцінювання  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Варто зазначити, що в процесі формування предметно-географічних 

компетентностей школярів, кожен з них має право на помилку. Саме цим 

пояснюється те, що набравши 23 бали, учень (учениця) може отримати 

оцінку 12 балів. Так учитель має змогу враховувати індивідуальну 

траєкторію навчання географії кожного учня.  

За вимогами компетентнісного підходу КОЗ мають бути наближені до 

реальних умов життєдіяльності школярів, спонукати їх до застосування 

географічних знань у реальних ситуаціях. Учні, виконуючи завдання 

компетентнісного спрямування, мають навчатися добирати інформацію з 

різних розділів географії і суміжних наук; застосовувати географічні моделі, 

дослідницькі стратегії та свої інтелектуальні вміння; демонструвати рівень 

сформованості інтелектуальних умінь (аналізувати, доводити, 

обґрунтовувати, систематизувати тощо), а також демонструвати готовність 

використовувати свої знання в незнайомих ситуаціях; установлювати зв’язок 

між окремими географічними об’єктами, процесами і явищами та критично 

їх оцінювати; виявляти дослідницькі уміння; оцінювати власні дії і рішення. 

Застосування КОЗ дає змогу вчителям географії досягати кількох 

дидактичних цілей одночасно: по-перше, виявляти рівень сформованості та 

розвитку предметної географічної компетентності учнів; по-друге, оцінювати 

їхню спроможність самостійно здобувати знання та обирати способи 

діяльності; по-третє, формувати інтерес до географії та досвід творчої 

діяльності у процесі її вивчення. 
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Для складання КОЗ з географії за аналогією з тестами PISA доцільно 

розділити їх на три групи за рівнем складності. Завдання першого рівня 

складності передбачають застосування базових географічних знань у 

знайомих чітко сформульованих ситуаціях. Це можуть бути закриті тестові 

завдання, однокрокові задачі, інтерпретації стандартних географічних 

позначень та даних, завдання на розпізнавання географічних об’єктів на 

картах тощо.  

Далі репрезентовані завдання 1 і 2, які можуть бути прикладами таких 

завдань. 

Завдання 1. Як відомо, динозаври мешкали на нашій планеті сотні 

мільйонів років тому в мезозойську еру. Чи були вони свідками найдавнішої 

епохи горотворення? Визначте, яка із складчастостей була найдавнішою: 

А кайнозойська складчастість; 

Б байкальська складчастість; 

В герцинська складчастість; 

Г мезозойська складчастість. 

Завдання 2. Гліб та Євген посперечалися щодо того, яку висоту горба 

можна визначити за наведеним нижче малюнком – абсолютну чи відносну 

(рис. 5.1). Ураховуючи те, що на малюнку не показано розташування горба 

відносно рівня Світового океану, допоможіть друзям і з’ясуйте, яку саме 

висоту можна визначити за малюнком. Укажіть, якою вона буде? 

 
Рис. 5.1. Малюнок до компетентнісно-орієнтованого завдання 
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Завдання другого рівня складності передбачають встановлення зв’язків 

та інтеграцію географічних знань, умінь і навичок та науково-ціннісних 

установок різного тематичного спрямування. Для розв’язання завдань цього 

рівня учням потрібно впорядковувати й застосовувати географічні знання та 

вміння в нестандартних ситуаціях, розв’язувати багатокрокові географічні 

задачі, читати карту тощо. Прикладами завдань такого рівня можуть 

слугувати такі завдання. 

Завдання 3. Формування Карпат почалося ще до початку альпійського 

горотворення, яке тривало десятки мільйонів років. Учені, досліджуючи 

вертикальні тектонічні рухи, з’ясували, що ці гори піднімаються зі 

швидкістю близько 2 мм/рік. Скільки потрібно часу, щоб гори досягли 

висоти 2000 м? Чи відповідає цей час терміну тривалості альпійського 

горотворення? 

Завдання 4. Командир літака запропонував перетнути Африку з півночі 

на південь меридіаном 20° сх.д. Допоможіть визначити, яку відстань у 

кілометрах потрібно здолати, щоб здійснити план командира, якщо довжина 

дуги 1˚ меридіана становить 111,3 км. 

Третій рівень складності – це рівень міркувань. Завдання цього рівня 

ґрунтуються на здійсненні узагальнень, розв’язуванні проблем та 

обґрунтуванні висновків. Прикладами таких завдань є завдання 5 і 6. 

Завдання 5. Мешканці міста Патайя (Таїланд), що знаходиться у 

субекваторіальному кліматичному поясі, півроку скаржаться на жарку й 

посушливу погоду, а півроку – на жарку й надмірно вологу погоду. Що є 

причиною таких кліматичних негараздів? Обґрунтуйте свою відповідь. 

Завдання 6. Уявіть, що ви плануєте побудову атомної електростанції в 

межах Причорноморської низовини. Як відомо, рівнини розташовуються 

переважно на стійких ділянках земної кори, де землетруси малоймовірні. Чи 

можуть бути землетруси в межах Причорноморської низовини? Обґрунтуйте 

свою відповідь. Більш широко приклади КОЗ наведено у додатку У. 
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Аналіз досвіду проектування та застосування КОЗ показує, яких 

помилок найчастіше можна припуститися під час їх проектування, а саме: 

1) завдання може не відповідати декларованому рівню складності; 

2) завдання може бути зорієнтовано на перевірку рівня засвоєння знань, 

а не на їх застосування; 

3) хибним є наявність у формулюванні завдання дієслів, що орієнтують 

на усну відповідь (назвіть, розкажіть тощо); 

4) завдання може мати занадто довге формулювання; 

5) у завдані висунено вимогу представити результат у формі, яка 

незрозуміла виконавцям; 

6) для виконання завдання може пропонуватися джерело інформації, 

що вміщує лише програмний, раніше відомий матеріал; 

7) завдання може не відповідати рівню попередньої підготовки 

школярів чи студентів. 

Моніторинг процесу формування географічної компетентності учнів 

основної школи засвідчує, що контроль їхніх навчальних досягнень на основі 

системного застосування КОЗ сприяє підвищенню ефективності навчально-

пізнавальної діяльності.  

Насамкінець варто зазначити, що рівень професіоналізму вчителя 

географії значною мірою визначається його здатністю реалізовувати усі 

елементи компетентнісного підходу до навчання та створювати умови для 

плину інтенсивної навчально-пізнавальної діяльності учнів. Саме такий 

підхід до навчання географії дозволяє поєднувати наукові знання із світом 

людських потреб і підготувати випускників ЗЗСО до самостійної діяльності у 

різноманітній географічній реальності. 
 

5.6. Результати експериментального навчання та їх аналіз 

 

Отримані статистичні вибірки за середнім балом успішності 

контрольних та експериментальних класів відносно малі – n = 16. Для аналізу 



403 

отриманих експериментальних даних було застосовано U-критерій Манна –

Уїтні з метою порівняння двох малих за обсягом вибірок (n1, n2 ≥ 3) [4]. 

Згідно з U-критерієм першою n1 обирається та вибірка, у якій значення 

порівнюваної ознаки більше, тобто середня успішність учнів класу вища. У 

цьому разі результатом оцінки стане прийняття або нульової статистичної 

гіпотези H0, або альтернативної їй гіпотези H1.  

Нульова гіпотеза вказує на те, що порівнювана ознака в другій вибірці 

не нижча, ніж у першій, тобто успішність відрізняється несуттєво. 

Альтернативна гіпотеза – ознака в другій вибірці нижча, ніж у першій, тобто 

є суттєва відмінність у рівнях успішності контрольних та експериментальних 

класів. 

Застосовуючи U-критерій Манна-Уїтні до контрольної та 

експериментальної вибірки на першому етапі порівнюємо середні бали й 

обираємо як першу ту вибірку, де вони вищі. Ранжуємо вибірки. Для цього 

об’єднуємо їх в одну загальну та присвоюємо в порядку зростання 

середнього балу відповідний ранг. Якщо бали рівнів однакові, ранг береться 

рівним середньому арифметичному від позицій даних балів.  

На наступному етапі обчислюємо емпіричне значення критерію Uем за 

формулою: 
( )

,T
2

1nn
nnU x

xx
21

+•
+•=  

де n1 і n2 – розмір порівнюваних вибірок, nx – обсяг вибірки з 

найбільшою сумою рангів, Tx – більша з двох рангових сум.  

Для нашого дослідження n1 = n2 = 16 і знайдене за відповідною 

таблицею [4] для рівня значущості 0.05 критичне значення критерію для 

такого розміру вибірок : Uкр (0.05) = 75. Нульова гіпотеза приймається, коли 

Uкр < Uем. У разі Uем < Uкр приймається альтернативна гіпотеза H1. 
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Таблиця 5.3 

Вибірки за середнім балом початкової успішності контрольних 

та експериментальних класів (до експерименту),  

2014–2015 н. р. (6-ті класи)* 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Контрольна група 
(середній бал) 7,8 7,5 6,3 7,8 8,0 7,3 6,9 6,5 7,9 7,4 6,4 5,9 7,4 6,8 6,1 7,2 

Експериментальна група 
(середній бал) 6,9 7,0 6,2 7,3 7,1 7,0 6,5 6,2 7,1 6,8 6,0 5,6 5,9 5,9 5,8 6,6 

*Школи згідно з № з/п таблиці додатка Х. 

 

Порівнявши середні бали, зробимо висновок, що в контрольній групі 

вони вищі, тому її вважаємо першою вибіркою. Для визначення того, чи буде 

різниця суттєвою, проранжуємо вибірки.  

Таблиця 5.4 

Ранжування вибірок початкової успішності до експерименту 
Ранг 1 2 4 4 4 6 7 8.5 8.5 10 11 12.5 12.5 14 15.5 15.5 
Середній 
бал 5,6 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,8 6,8 

Ранг 17,5 17,5 19,5 19,5 21,5 21,5 23 24,5 24,5 26,5 26,5 28 29 30 31 32 
Середній 
бал 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,8 7,8 7,9 8,0 

 

Таблиця 5.5 

Обчислення суми рангів вибірок початкової успішності до експерименту 

Ранг 4 7 10 11 12.5 15.5 17.5 23 24.5 26.5 26.5 28 29 30 31 32 Сума 
328 

Середній 
бал 5,9 6,1 6,3 6,4 6,5 6,8 6,9 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,8 7,8 7,9 8,0  

Ранг 1 2 4 4 6 8,5 8,5 12,5 14 15,5 17,5 19,5 19,5 21,5 21,5 24,5 
Сума 
200 

Середній 
бал 5,6 5,8 5,9 5,9 6,0 6,2 6,2 6,5 6,6 6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,3  

 
Отримуємо Tx = 328 й емпіричне значення критерію Uем = 64. 

Оскільки Uкр < Uем = 75, то нульова гіпотеза H0  є неприйнятною. Бачимо, 

що є суттєва різниця між успішністю контрольної та експериментальною 

групами до початку експерименту. 
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Таблиця 5.6 

Вибірки за середнім балом підсумкової успішності контрольних 

та експериментальних класів (після експерименту), 

2014-2015 н. р. (6-ті класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,9 7,3 6,5 8,0 8,0 7,1 7,1 6,5 7,8 7,4 6,3 6,0 6,3 6,9 6,4 7,4 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,2 7,2 6,6 7,8 7,4 7,2 6,9 6,5 7,3 7,2 6,5 6,1 6,2 6,3 6,2 7,1 

 

Порівнявши середні бали контрольної і експериментальних груп, 

першою вибіркою залишаємо контрольну групу. Визначимо, чи буде ця 

різниця суттєвою після проведення експерименту. 

Таблиця 5.7 

Ранжування вибірок підсумкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту) 
Ранг 1 2 3.5 3.5 6 6 6 8 10.5 10.5 10.5 10.5 13 14.5 14.5 17 
Середній 
бал 6,0 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,9 6,9 7,1 

Ранг 17 17 20,5 20,5 20,5 20,5 23,5 23,5 26 26 26 28,5 28,5 30 31,5 31,5 
Середній 
бал 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,8 7,8 7,9 8,0 8,0 

Таблиця 5.8 

Обчислення суми рангів вибірок підсумкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту) 

Ранг 1 6 6 8 10,5 10,5 14,5 17 17 23,5 26 26 28,5 30 31,5 31,5 Сума: 
287,5 

Середній 
бал 6,0 6,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,9 7,1 7,1 7,3 7,4 7,4 7,8 7,9 8,0 8,0  

Ранг 2 3,5 3,5 6 10,5 10,5 13 14,5 17 20,5 20,5 20,5 20,5 23,5 26 28,5 Сума 
240,5 

Середній 
бал 6,1 6,2 6,2 6,3 6,5 6,5 6,6 6,9 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,4 7,8  

 

Отримуємо Tx = 287.5 й емпіричне значення критерію Uем = 104.5. 

Оскільки Uем > Uкр = 75, то в цьому разі нульова гіпотеза H0 прийнятна. Отже, 

після експерименту різниця в успішності в контрольних та 

експериментальних класах стає несуттєвою. 
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Таблиця 5.9 

Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту), 

2014–2015 н. р. (7-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,6 7,6 7,2 7,7 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 7,6 5,9 5,8 6,1 7,2 6,4 7,9 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,1 7,5 6,7 7,5 7,2 7,2 6,2 6,3 6,7 6,9 5,9 5,7 6,0 6,4 6,2 6,7 

 

Порівнявши середні бали, зробимо висновок, що в контрольній групі 

вони вищі, тому її вважатимемо першою вибіркою. Для визначення того, чи 

буде ця різниця суттєвою, прораранжуємо вибірки.  

Таблиця 5.10 

Ранжування вибірок початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту) 
Ранг 1 2 3.5 3.5 5 6 7.5 7.5 9 10.5 10.5 13 13 13 15 16.5 
Середній 
бал 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,7 6,7 6,7 6,9 7,1 

Ранг 16,5 19,5 19,5 19,5 19,5 22 24 24 24 27,5 27,5 27,5 27,5 30 31 32 
Середній 
бал 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 

Таблиця 5.11 

Обчислення суми рангів вибірок початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту) 

Ранг 2 3,5 6 10,5 16,5 19,5 19,5 22 24 27,5 27,5 27,5 27,5 30 31 32 Сума: 
326,5 

Середній 
бал 5,8 5,9 6,1 6,4 7,1 7,2 7,2 7,3 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9  

Ранг 1 3,5 5 7,5 7,5 9 10,5 13 13 13 15 16,5 19,5 19,5 24 24 Сума: 
201,5 

Середній 
бал 5,7 5,9 6,0 6,2 6,2 6,3 6,4 6,7 6,7 6,7 6,9 7,1 7,2 7,2 7,5 7,5  

 

Отримуємо Tx = 326.5 й емпіричне значення критерію Uем = 65.5. 

Оскільки Uем < Uкр = 75, гіпотеза H0 є неприйнятною. Є суттєва різниця між 

вихідним рівнем успішності в контрольних та експериментальних класах. 
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Таблиця 5.12 

Вибірки за середнім балом підсумкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту), 

2014–2015 н. р. (7-ті класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,6 7,5 7,3 7,8 7,9 7,7 7,5 7,4 7,1 7,8 6,0 5,8 6,2 7,3 6,5 8,0 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,5 7,5 7,1 8,1 8,5 7,5 6,7 6,7 7,2 7,3 6,2 6,0 6,4 6,6 6,5 7,2 

 

Після порівняння середніх балів контрольної і експериментальних груп 

першою вибіркою залишаємо контрольну групу.  

Таблиця 5.13 

Ранжування вибірок підсумкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту) 
Ранг 1 2.5 2.5 4.5 4.5 6 7.5 7.5 9 10.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 17 
Середній 
бал 5,8 6,0 6,0 6,2 6,2 6,4 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 

Ранг 16,5 19,5 19,5 19,5 19,5 22 24 24 24 27,5 27,5 27,5 27,5 30 31 32 
Середній 
бал 7,3 7,3 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,5 

Таблиця 5.14 

Обчислення суми рангів вибірок підсумкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту) 

Ранг 1 2,5 4,5 7,5 12,5 17 17 19 22 22 25 26 27,5 27,5 29 30 Сума: 
290,0 

Середній 
бал 5,8 6,0 6,2 6,5 7,1 7,3 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0  

Ранг 2,5 4,5 6 7,5 9 10,5 10,5 12,5 14,5 14,5 17 22 22 22 31 32 Сума: 
238,0 

Середній 
бал 6,0 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 7,1 7,2 7,2 7,3 7,5 7,5 7,5 8,1 8,5  

 

Отримуємо Tx = 290 й емпіричне значення критерію Uем = 102. Маємо 

Uем > Uкр = 75, отже, нульова гіпотеза H0 прийнятна. Після експерименту 

різниця в успішності в контрольних та експериментальних класах стає 

несуттєвою.  
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Таблиця 5.15 

Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту), 

2014–2015 н. р. (8-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,4 7,7 7,3 8,1 8,0 8,3 7,2 7,4 7,2 7,5 6,4 7,5 7,0 6,9 7,3 8,0 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,0 7,2 7,1 7,6 6,9 7,9 6,8 6,9 7,1 7,0 5,9 7,2 6,6 6,6 7,1 7,3 

 

Аналіз показує, що успішність у контрольній групі дещо вища, тому 

першою будемо вважати цю вибірку. Ранжуємо вибірки. 

Таблиця 5.16 

Ранжування вибірок початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту) 
Ранг 1 2 3.5 3.5 5 7 7 7 10 10 10 13 13 13 16.5 16.5 
Середній 
бал 5,9 6,4 6,6 6,6 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 

Ранг 16,5 16,5 20 20 20 22,5 22,5 24,5 24,5 26 27 28 29,5 29,5 31 32 
Середній 
бал 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 7,9 8,0 8,0 8,1 8,3 

Таблиця 5.17 

Обчислення суми рангів вибірок початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту) 

Ранг 2 7 10 16.5 16.5 20 20 22.5 22.5 24.5 24.5 27 29.5 29.5 31 32 Сума: 
335,0 

Середній 
бал 6,4 6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,7 8,0 8,0 8,1 8,3  

Ранг 1 3,5 3,5 5 7 7 10 10 13 13 13 16,5 16,5 20 26 28 Сума: 
193,0 

Середній 
бал 5,9 6,6 6,6 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 7,6 7,9  

 

Отримуємо Tx = 335 й емпіричне значення критерію Uем = 57. Оскільки 

Uем < Uкр = 75, то нульова гіпотеза H0 є неприйнятною. Між вихідним рівнем 

успішності в контрольних та експериментальних класах є суттєва різниця. 
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Таблиця 5.18 

Вибірки за середнім балом підсумкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,5 7,7 7,4 8,2 7,9 8,4 7,3 7,4 7,3 7,8 6,3 7,7 6,9 7,1 7,3 8,3 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,3 7,5 7,4 7,9 7,3 8,2 7,1 7,2 7,5 7,3 6,4 7,7 7,0 7,0 7,6 7,7 

 

Після порівняння середніх балів контрольної і експериментальних груп 

першою вибіркою залишаємо контрольну групу. Ранжуємо вибірки. 

Таблиця 5.19 

Ранжування вибірок підсумкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту) 
Ранг 1 2 3 4.5 4.5 6.5 6.5 8 10 10 10 13 13 13 16 16 
Середній 
бал 6,3 6,4 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 

Ранг 16 19 19 19 21 23,5 23,5 23,5 23,5 26 27,5 27,5 29,5 29,5 31 32 
Середній 
бал 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 8,2 8,2 8,3 8,4 

Таблиця 5.20 

Обчислення суми рангів вибірок підсумкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту) 

Ранг 1 3 6.5 13 13 13 16 16 19 23.5 23.5 26 27.5 29.5 31 32 Сума: 
293,5 

Середній 
бал 6,3 6,9 7,1 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,7 7,7 7,8 7,9 8,2 8,3 8,4  

Ранг 2 4,5 4,5 6,5 8 10 10 10 16 19 19 21 23,5 23,5 27,5 29,5 Сума: 
234,5 

Серед-ній 
бал 6,4 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 8,2  

 

Отримуємо Tx = 293,5 й емпіричне значення критерію Uем = 98,5. 

Оскільки Uем > Uкр = 75, то нульова гіпотеза H0 є прийнятною. Отже, після 

експерименту різниця в успішності в контрольних та експериментальних класах 

стає несуттєвою.  

Як бачимо, після першого року формувального експерименту успішність 

учнів в експериментальних класах підвищується й різниця в успішності між 
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контрольними й експериментальними класами, яка була на початку, стає 

мінімальною або зникає. 

Результати математично-статистичної обробки матеріалів 

експериментального дослідження, що проводилося в 2015–2016 та 

2016–2017 навчальних роках, подано в додатку Ц. Вони доводять ефективність 

застосування складників методичної системи формування ПГКУ. Результати 

вимірювань, здійсненних за допомогою КОЗ, продемонстрували суттєве 

підвищення успішності учнів з географії в експериментальних класах. Втім, у 

контрольних класах також відбулося певне підвищення успішності учнів. 

Найбільший приріст успішності в експериментальних класах спостерігався в 

учнів із середнім рівнем навчальних досягнень. 

Щоб визначити вплив діючого під час експерименту фактору на рівень 

успішності, потрібно визначити, чи існували статистично значущі відмінності 

під час повторних вимірюваннях. Слід порівняти дві зв’язані (парні) вибірки. У 

нашому випадку порівнюється початкова і підсумкова успішність для одних і 

тих же контрольних та експериментальних груп.  

Формула для попарного порівняння має такий вигляд: 
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n – розмір вибірки;  

∆xi – попарна різниця середніх балів успішності до та після експерименту. 

У тому разі, коли розраховане для вибірки значення t < tкр, приймається 

нульова гіпотеза H0. При t > tкр нульова гіпотеза відкидається та приймається 

альтернативна гіпотеза H1. 

За нульову гіпотезу H0 приймаємо несуттєву відмінність рівня відмінності 

між успішністю до та після експерименту, за альтернативну H1 – відмінність у 

рівнях успішності є суттєвою. 

Для ступенів свободи k = n – 1 = 16 – 1 = 15 і рівня значущості 0,05 

(довірчої ймовірності 0,95) знайдене за спеціальною таблицею значення 

tкр = 2.131. 
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Таблиця 5.21 

Узагальнення результатів педагогічного експерименту 

«Впровадження методичної системи формування ПГКУ» 
Класи, що беруть участь у формувальному експерименті 

Н.р. 

Контрольні  Експериментальні  Наслідки 

Класи 

Усереднені бали 
при дії певного 

фактора 
k∆  К-ть 

учнів 

Усереднені бали  
при дії певного 

фактора 
e∆  ke ∆−∆  до 

експе-
рименту 

після 
експе-

рименту 

до 
експе-

рименту 

після 
експе-

рименту 

2014–
2015 

6-ті 
класи 7,01  7,05  0,04 314 6,49  6,86  0,37 0,33 
7-мі 

класи 7,14  7,21 0,07 331 6,61 6,99 0,38 0,31 
8-мі 

класи 7,46 7,51 0,05 328 7,01 7,38 0,37 0,32 

2015–
2016 

6-ті 
класи 6,83  7,01  0,18 270 6,35  6,96  0,61 0,43 

7-мі 
класи 7,04 7,06 0,02 314 6,79 7,28 0,49 0,47 

8-мі 
класи 7,08 7,19 0,11 330 6,94 7,64 0,7 0,59 

2016–
2017 

6-мі 
класи 6,78  7,01  0,23 268 6,41  7,35  0,94 0,71 
7-мі 

класи 6,85 7,10 0,25 274 6,85 7,91 1,06 0,81 
8-мі 

класи 7,11 7,34 0,23 312 7,05 8,07 1,02 0,79 

* k∆  – зміна усереднених балів у контрольних класах; 
e∆  – зміна усереднених балів в експериментальних класах; 

ke ∆−∆  – різниця змін усереднених балів контрольних та 
експериментальних класів.  

 

Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальних груп до та після експерименту показали, що мав місце 

суттєвий вплив запропонованого експериментатором фактору на рівень 

успішності учнів (додаток Ч).  

Узагальнення результатів педагогічного експерименту, подані у 

таблиці 5.21, свідчать про зростання ефективності навчання учнів не лише в 

експериментальних, а й у контрольних класах. Це пояснюється тим, що в 

останніх діяв фактор зацікавлення (табл. 5.1).  
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Незважаючи на умови проведення експерименту, визначені 

експериментатором, учителі, ознайомлені з методичною системою 

формування ПГКУ, підвищували ефективність педагогічної діяльності.  

 
Рис. 5.2. Зміна середніх балів успішності учнів контрольних (1) 

та експериментальних (2) 6-х класів 

 

 

 
Рис. 5.3. Зміна середніх балів успішності учнів контрольних (1) 

та експериментальних (2) 7-х класів 
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Рис. 5.4. Зміна середніх балів успішності учнів контрольних (1) 

та експериментальних (2) 8-х класів 

 

В експериментальних класах, однак, спостерігалося неперервне й 

суттєве зростання результатів навчання учнів. Цей факт підтверджує, 

по-перше, що сконструйована експериментатором методична система є 

ефективною, по-друге, компоненти й елементи цієї системи були вдало 

реалізовані вчителями. 

Для детальнішого порівняльного аналізу динаміки навчання учнів 

експериментальних і контрольних класів доцільно розглянути діаграми, які 

унаочнюють зміни середніх балів успішності учнів (рис. 5.2–5.4). Як видно з 

наведених діаграм середній бал успішності учнів максимально зростає у 

2016–2107 н. р., коли вчителі вводять у навчальний процес фактор активного 

впливу у всіх класах. 

Аналіз динаміки змін усереднених балів контрольних та 

експериментальних класів продемонстрував, що у 2014–2105 н. р. найбільші 

зміни усереднених балів контрольних та експериментальних класів відбулися 

у 6-х класах (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Динаміка змін усереднених балів контрольних 

та експериментальних класів 

 

Це пояснюється тим, що шестикласники зазнали найменших 

ускладнень під час застосування вчителями нової методики навчання 

географії, бо тільки-но почали вивчати цей предмет. Оскільки у 2015–

2016 н. р. вчителі вводили активні фактори впливу у 7-х і 8-х класах, рівень 

змін усереднених балів контрольних та експериментальних класів тут 

підвищився порівняно з 6-ми класами. У 2016–2017 н. р. рівень змін 

усереднених балів 8-х класів був дещо нижчий ніж у 7-х. На нашу думку та 

думку вчителів-експериментаторів, це було пов’язано із переходом 

восьмикласників на нову навчальну програму з географії.  

Отже, детальний порівняльний аналіз статистичних і графічних 

матеріалів, що відображають динаміку навчання учнів експериментальних і 

контрольних класів, дав змогу глибше зрозуміти відмінності в організації 

навчально-виховного процесу і довів переваги та ефективність застосування 

методичної системи формування ПГКУ. 
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Висновки до розділу 5 

 

Здійснене педагогічне дослідження було спрямоване на розробку й 

апробацію компонентів методичної системи формування предметної 

географічної компетентності в учнів основної (базової) школи, 

експериментальну перевірку ефективності їхнього системного застосування і 

створення методичного забезпечення діяльності вчителя. Крім того, вивчався 

стан впровадження компетентнісного підходу до навчання географії. Було 

доведено, що проблема формування ПГКУ значною мірою пов’язана з 

недостатньою теоретичною і методичною підготовленістю вчителів географії. 

Цілеспрямована теоретична та методична підготовка вчителів до початку 

роботи з учнями в межах експерименту зменшувала ризики отримати результат, 

нижчий від нашої гіпотези щодо підвищення ефективності всебічного розвитку 

учнів, формування навичок їхньої самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності та здатності застосовувати навчальні досягнення з географії для 

розв’язання важливих для життя завдань і проблем внаслідок упровадження в 

навчально-виховний процес методичної системи формування предметної 

географічної компетентності в учнів. 

У процесі педагогічного дослідження впроваджувалася методика 

визначення стану формування ПГКУ, яка ґрунтувалася на здійсненні контролю 

рівня сформованості предметно-географічних компетентностей учнів. Такий 

контроль передбачає перевірку й оцінювання компетентностей учнів, потребує 

зміни методичних підходів, розробки й упровадження вимірювання рівня 

досягнення наперед визначених результатів навчання географії. Здійснення 

поетапного контролю та корегування рівня сформованості предметно-

географічних компетентностей учнів, розвиток їхньої самооцінки й здатності до 

самостійного отримання географічної інформації, необхідної для розв’язання 

значущих для життя завдань та проблем, є обов’язковими складниками процесу 

компетентнісного навчання географії. Зазначені контроль і корегування мають 

бути ланкою, що об’єднує навчально-пізнавальну діяльність школярів у єдину 
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систему. Обґрунтування та визначення змісту предметно-географічних 

компетентностей учнів на основі чинної навчальної програми як підґрунтя 

прогнозування результативного складника навчання повинне забезпечити 

об’єктивність у системі оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Залежно від дидактичної мети вирізняють такі види контролю, як: 

попередній, поточний, тематичний (періодичний) і підсумковий. Організаційні 

форми контролю досягнень учнів визначаються характером організації 

перевірки знань, умінь і навичок школярів та представлені фронтальним, 

індивідуальним, диференційовано-груповим і колективним контролем. Способи 

контролю визначаються відповідно до характеру діяльності учнів і 

використання засобів навчання – усний, письмовий (зокрема тестовий), 

графічно-знаковий та комп’ютеризований. Прийоми контролю навчальних 

досягнень передбачають поєднання різних способів й організаційних форм 

контролю з урахуванням дидактичних його видів на основі застосування 

різноманітних засобів навчання.  

Прийом тестового контролю є універсальним, оскільки застосовуваний 

для всіх методів, видів і форм та більшості способів контролю навчальних 

досягнень учнів. До складу дидактичного тесту мають уходити взаємопов’язані 

упорядковані завдання, що відображають або всю шкільну програму з географії, 

або один із шкільних географічних курсів, або окремий розділ чи тему. 

Системний тест з географії характеризується структурою, цілісністю, 

архітектурою, якістю результатів, предметною й логічною визначеністю змісту, 

науковою вірогідністю, репрезентативністю та формою подавання матеріалу. 

Перспективним шляхом запровадження компетентнісного навчання 

географії є застосування компетентнісно-орієнтованих завдань, які є основним 

засобом формування, перевірки та оцінювання рівня сформованості предметної 

географічної компетентності. КОЗ з географії спрямовані на виконання 

стандартних і нестандартних завдань, що передбачають знаходження 

виконавцем способу розв’язання з обов’язковим використанням географічних 

знань, умінь та сформованих раніше науково-ціннісних установок. До 
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складників КОЗ належать: стимул щодо виконання завдання; формулювання 

завдання в задачній формі; джерело інформації (за потреби); зразок (бланк) 

оформлення результатів виконання завдання; критерії оцінювання результатів 

виконання завдання; модель правильної відповіді, яка вможливлює корегування 

географічної компетентності учня чи студента і має бути представлена після 

здійснення контролю. Застосування КОЗ дає змогу вчителям виявляти рівень 

сформованості та розвитку ПГКУ, оцінювати їхню спроможність самостійно 

здобувати знання та обирати способи діяльності, формувати інтерес до 

географії та досвід творчої діяльності у процесі її вивчення. 

Програма педагогічного експерименту була зорієнтована на всебічний 

розвиток особистості учня, формування навичок їхньої самостійної навчально-

пізнавальної діяльності в процесі застосування методичної системи формування 

ПГКУ. Така система розглядалася як сукупність взаємопов’язаних і 

взаємозалежних компонентів, зумовлених психодидактичним підґрунтям 

розвитку особистості учня й закономірностями та особливостями змісту 

шкільних курсів географії. Були розроблені методичні рекомендації та 

навчально-методичні матеріали, які надавалися вчителям, що брали участь в 

експерименті. Результати педагогічного експерименту загалом підтверджують 

неперервне зростання ефективності навчання географії учнів 

експериментальних класів, а різниця експериментальної та контрольної груп не 

випадкова і є наслідком ефективних методичних умов, сконструйованих нами 

та впроваджених учителями, що брали участь в експерименті. Формувальним 

експериментом підтверджено, що покращення результатів навчання географії 

учнів можливе завдяки впровадженню запропонованої нами науково 

обґрунтованої методичної системи формування їхньої предметної географічної 

компетентності. 

Результати дисертації, що розкривають зміст розділу, оприлюднено у 

публікаціях автора [63, 68, 74, 75, 77; 81, 88, 150, 172, 455, 457, 458, 509].  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У процесі дисертаційного дослідження розроблено та апробовано 

методичну систему формування предметної географічної компетентності учнів, 

експериментально перевірено ефективність системного застосування її 

компонентів та створено методичне забезпечення їхнього впровадження у 

процес навчання географії в основній (базовій) школі. 

1. На основі аналізу теоретико-методичних підвалин компетентнісного 

підходу до навчання географії обґрунтовано, що основна спрямованість такого 

підходу визначається посиленням дії сукупності принципів діяльнісного і 

особистісного навчання, конкретизацією цілей і відбором змісту освіти, 

організацією освітнього процесу та оцінкою освітніх результатів. 

Компетентнісний підхід став провідним вектором розвитку географічної освіти 

в Україні оскільки в ньому чітко простежується спрямованість на результативне 

навчання учнів, зосередженість на змінах особистості дитини як суб’єкта учіння 

та його соціалізації.  

Визначальними категоріями компетентнісного підходу до навчання є 

поняття «компетенція» і «компетентність». Компетенція розглядається як 

освітня норма, зумовлена освітніми потребами суспільства, що 

конкретизуються в державних стандартах і навчальних програмах. 

Компетентність – як загальна здатність людини використовувати набуті 

впродовж життя знання, вміння, емоційно-ціннісні ставлення, світоглядні 

установки і досвід творчої діяльності задля розв’язування широкого діапазону 

життєвих завдань у різних сферах діяльності, спілкуванні та соціальних 

стосунках. До різновидів компетентностей учнів належать ключові, 

міжпредметно-інтегральні та предметні (галузеві). Предметна географічна 

компетентність визначається як здатність до застосування здобутих 

географічних знань, умінь і навичок, ціннісних установок і специфічного 

географічного мислення, сформованих на підґрунті здібностей і життєвого 

досвіду учнів, які необхідні для оптимальної діяльності у довкіллі, 
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передбачення наслідків такої діяльності та розв’язання власних життєвих 

завдань і проблем. 

Структурними частинами ПГКУ є змістовий, діяльнісний, ціннісний і 

світоглядний компоненти. Складники (елементи) компонентів ПГКУ з метою 

підвищення ефективності їх проектування, формування та визначення рівня 

сформованості доцільно розглядати як окремі стосовно ПГКУ предметно-

географічні компетентності учнів. До змістового компонента належать 

географічні знання учнів; до діяльнісного – географічні вміння й навички та 

досвід творчої діяльності з географії; до ціннісного – емоційно-ціннісне 

ставлення до довкілля і людської діяльності у ньому; до світоглядного – 

географічне бачення світу. 

2. При визначені психодидактичних засад формування ПГКУ у процесі 

навчання географії доведено, що вчитель під час проектування та організації 

компетентнісного навчання географії має керуватися тим, що саме активна 

навчально-пізнавальна діяльність учнів має домінантне значення в 

навчально-виховному процесі. Від пізнавального інтересу учнів, який 

відіграє важливу роль у формуванні ПГКУ через спрямування особистості на 

постійний пошук нової інформації та нових способів оперування нею, 

залежить рівень їхньої пізнавальної активності (репродуктивний, 

продуктивний, творчий).  

Під час формування предметно-географічних компетентностей учнів 

учитель має усвідомлено враховувати специфіку когнітивних процесів, що 

поєднані між собою і впливають на пізнавальну активність учнів при 

формуванні ПГКУ. Рушійною силою навчально-пізнавальної діяльності учнів 

є пізнавальні мотиви, що зумовлюються змістом навчально-пізнавальної 

діяльності й процесом її реалізації на уроці та в позаурочній і позакласній 

роботі. 

3. Розроблена методична система компетентнісного навчання географії 

являє собою багаторівневу ієрархічну цілісну стійку сукупність підсистем, 

компонентів та елементів, що пов’язані внутрішньосистемними 
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взаємозалежними і взаємообумовленими зв’язками та можуть змінюватися 

внаслідок взаємодії із зовнішніми чинниками. Вона містить три підсистеми – 

компонентну, результувальну та регулювальну, є відкритою, оскільки 

взаємодіє із зовнішнім середовищем. Компонентна підсистема складається з 

концептуального, змістового, процесуального та контрольно-корегувального 

компонентів. Результувальна вміщує очікувані результати компетентнісного 

навчання географії і спрямовує функціонування всіх складників системи. 

Регулювальна – визначається мережною структурою зв’язків методичної 

системи, за якої один компонент системи може мати багато елементів і при 

цьому кожен елемент взаємодіє з багатьма іншими компонентами та 

елементами.  

4. При здійснені диференціації методичних прийомів навчання, що 

застосовуються у процесі формування ПГКУ, було виокремлено вербальні 

ілюстративно-демонстраційні та прикладні методичні прийоми навчання 

географії. Застосування вербальних (словесних) методичних прийомів 

навчання географії, до яких належать навчальна розповідь, навчальне 

пояснення, інструктаж, читання вчителем уголос, робота з текстом 

підручника, бесіда, навчальна дискусія й навчальна (шкільна) лекція, надає 

змогу формувати в учнів уміння міркувати, висловлювати свою думку, 

розповідати, пояснювати тощо. До ілюстративно-демонстраційних 

методичних прийоми, що ґрунтуються на безпосередньому сприйманні 

учнями географічних об’єктів вивчання та їхніх статичних чи динамічних 

моделей, належать ілюстрування, демонстрування й демонстраційний 

навчальний дослід. Прикладні методичні прийоми навчання географії 

застосовуються для безпосереднього самостійного пізнання учнями 

географічної дійсності, поглиблення знань та формування вмінь і навичок як 

предметно-географічних компетентностей. Вони включають навчальне 

спостереження, вправу, географічну задачу, самостійний навчальний 

експеримент і практичне завдання.  
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5. Засоби компетентнісного навчання географії доцільно поділити 

відповідно до методичних особливостей їхнього застосування на п’ять груп: 

об’єктно-натуральні (реально-географічні, фрагментарно-географічні), 

об’єктно-замінювальні (вербальні, ілюстративно-зображувальні, 

аудіовізуальні, графічно-знакові, картографічно-геоінформаційні, 

прототипні, комбіновані об’єктно-замінювальні), приладно-природничі 

(геодезично-топографічні, метеорологічні, гідрологічні, геометричні, 

астрономічні, інші приладно-природничі), апаратно-забеспечувальні (власне 

комп’ютерні, автономні аудіовізуалізаційні, інформаційно-накопичувальні, 

позиційно-навігаційні, інші апаратно-забезпечувальні), інтегровані 

інформаційні (багато об’єктні умовно інтерактивні, мультимедійні).  

Картографічно-геоінформаційні засоби навчання посідають домінантне 

місце у процесі компетентнісного навчання географії, оскільки вони, по-

перше, є джерелом знань учнів про розміщення географічних об’єктів 

вивчення, зміну їхнього місцезнаходження й атрибутів і розвиток; по-друге, є 

засобом формування картографічних умінь учнів як елементу предметно-

географічної компетентності (географічні вміння й навички); по-третє, 

виконують функцію засобів формування міжпредметно-інтегральної 

картографічної компетентності учнів; а по-четверте, сприяють формуванню 

просторового мислення учнів як основи їхнього географічного бачення світу.  

Компетентнісно-спрямувальний підручник з географії як 

багатооб’єктний умовно інтерактивний інтегрований інформаційний засіб, є 

своєрідним дидактичний комплексом, що може виступати самодостатньою 

системою або універсальним засобом навчання. Електронний 

компетентнісно-спрямувальний підручник, як мультимедійний інтегрований 

інформаційний засіб навчання, поєднує змістові навчальні надбання з 

дидактичними можливостями сучасних інформаційних технологій. 

6. Форми організації процесу компетентнісного навчання географії 

доцільно поділяти на дві взаємопоєднані групи: організація навчально-

пізнавальної діяльності учнів з географії (у традиційному, інтерактивному й 
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самостійному режимах навчання) та організація проведення 

компетентнісного навчання (урочна, позаурочна та позакласна). 

До основних форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

з географії належать: у традиційному режимі організації – фронтальна, 

індивідуальна, парна, групова й кооперовано-групова; у режимі самостійної 

роботи – ініціальна, самоорганізаційна й завершально-контрольна; за 

інтерактивного режиму організації – парно-трійкова інтерактивна, 

кооперовано-мікрогрупова інтерактивна й дискусійно-інтерактивна. 

Застосування всіх форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у 

традиційному режимі має бути поєднаним із використанням форм такої 

організації в режимах самостійної роботи та інтерактивному. При цьому 

важливим дидактичним інструментом учителя залишається 

диференційований підхід до учнів під час організації навчального процесу з 

географії. 

Позаурочне навчання учнів, як форма його проведення, здійснюється в 

час вільний від уроків, регламентується програмою з географії і 

спрямовується на закріплення, розширення, поглиблення й застосування 

ПГКУ. До його видів належать домашня робота (виконання домашніх 

завдань), індивідуальні спостереження за довкіллям, участь у групових чи 

індивідуальних проектах і проведення досліджень.  

Різновидами позакласного навчання географії є перманентні 

(факультатив, гурток, клуб тощо), систематичні (предметний тиждень, 

олімпіада, турнір тощо) та епізодичні (екскурсія, похід, екологічний рейд 

тощо). Вони є важливими складниками процесу формування всіх 

компонентів ПГКУ.  

7. Проектування КФ уроку полягає у встановленні вчителем 

домінантної дидактичної мети, конкретизації змісту предметно-географічних 

компетентностей на основі чинної навчальної програми з географії, 

визначенні його макрокомпонентів і їхніх складників – мікрокомпонентів, 

обранні методів, методичних прийомів і засобів навчання та форм організації 
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навчально-пізнавальної діяльності учнів, за допомогою яких будуть 

реалізовуватись структурні компоненти уроку. Діяльнісний і особистісний 

характер формування ПГКУ забезпечується за допомогою виконання 

ситуативних прикладних завдань, спрямованих на застосування навчальних 

досягнень учнів з географії для розв’язування завдань, наближених до 

реального життя. 

НКФ урок географії, по-перше, має нетрадиційну структурну 

організацію, коли основний макрокомпонент реалізується нетрадиційним 

способом і зумовлює зміну тривалості й специфіку інших структурних 

компонентів; по-друге, поєднує риси традиційного й інтерактивного режиму 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з переважанням рис 

останнього; по-третє, спрямований на активізацію навчально-пізнавальної 

діяльності учнів і розвиток їхньої креативності; по-четверте, забезпечує сталу 

активність учнів, запобігаючи їхньому перевантаженню. 

На будь-якому етапі педагогічної діяльності вчителеві географії 

необхідно вивчати компоненти сучасних технологій навчання географії, 

оскільки це надає йому змогу урізноманітнювати перелік дидактичних 

інструментів, які він застосовує на КФ уроці. 

8. Перспективним шляхом запровадження компетентнісного навчання 

географії є застосування компетентнісно-орієнтованих завдань, які є 

основним засобом формування, перевірки та оцінювання рівня 

сформованості предметної географічної компетентності. На основі аналізу 

сучасних методів, видів, способів і прийомів контролю навчальних досягнень 

учнів з географії було розроблено алгоритми проектування і застосування 

компетентнісно-орієнтованих завдань з географії. КОЗ компонуються у 

дидактичні тести, які є системою запитань і завдань специфічної форми й 

зростаючої складності, що надає змогу якісно, ефективно та об’єктивно 

оцінити структуру й виміряти рівень сформованості предметно-географічних 

компетентностей учнів. Дидактичний тест з географії характеризується 

структурою, цілісністю, архітектурою, якістю результатів, предметною й 
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логічною визначеністю змісту, науковою вірогідністю, репрезентативністю 

та формою подавання матеріалу. 

КОЗ орієнтовані на знаходження учнем способів їх розв’язання з 

обов’язковим використанням географічних знань, умінь та сформованих 

раніше науково-ціннісних установок. Застосування КОЗ дозволяє вчителям 

географії досягати кількох дидактичних цілей одночасно: виявляти рівень 

сформованості та розвитку ПГКУ, оцінювати їхню спроможність самостійно 

здобувати знання та обирати способи діяльності, формувати інтерес до 

географії та досвід творчої діяльності у процесі її вивчення. 

9. Здійснене педагогічне дослідження було спрямоване на розробку й 

апробацію компонентів методичної системи формування предметної 

географічної компетентності в учнів основної (базової) школи, 

експериментальну перевірку ефективності їхнього системного застосування і 

створення методичного забезпечення діяльності вчителя. Крім того, вивчався 

стан впровадження компетентнісного підходу до навчання географії. Було 

доведено, що проблема формування ПГКУ значною мірою пов’язана із 

недостатньою підготовленістю вчителів географії до впровадження 

компетентнісного навчання. Цілеспрямована теоретична і методична 

підготовка вчителів до початку роботи з учнями в межах експерименту 

зменшувала ризики отримати результат, нижчий від нашої гіпотези щодо 

підвищення ефективності всебічного розвитку учнів, формування навичок 

їхньої самостійної навчально-пізнавальної діяльності та здатності 

застосовувати навчальні досягнення з географії для вирішення життєво 

важливих завдань і проблем внаслідок впровадження у навчально-виховний 

процес методичної системи формування ПГКУ. 

Програма педагогічного експерименту була зорієнтована на всебічний 

розвиток особистості учня, формування навичок їхньої самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності в процесі застосування методичної 

системи формування ПГКУ. Така система розглядалася як сукупність 

взаємопов’язаних і взаємозалежних компонентів, зумовлених 
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психодидактичним підґрунтям розвитку особистості учня й 

закономірностями та особливостями змісту шкільних курсів географії. Були 

розроблені методичні рекомендації та навчально-методичні матеріали, які 

надавались учителям-експериментаторам. Результати педагогічного 

експерименту в цілому підтверджують неперервне суттєве зростання 

ефективності навчання географії учнів експериментальних класів, а різниця 

експериментальної та контрольної груп не випадкова і є наслідком 

ефективних методичних умов, сконструйованих нами та впроваджених 

учителями, що брали участь в експерименті. Формувальним експериментом 

підтверджено, що покращення результатів навчання географії учнів можливе 

завдяки впровадженню запропонованої нами науковообґрунтованої 

методичної системи формування ПГКУ. 
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2 Всеукраїнська наукова конференція 
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матеріалах 

конференції 
3 ІV Всеукраїнська конференція 

«Географія та екологія: наука і освіта» 
м. Умань, 

2012 р. 
Публікація в 
матеріалах 

конференції 
4 Регіональна науково-практична 

конференція «Географія на Полтавщині : 
Сучасний стан і перспективи розвитку» 

м. Полтава, 
ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 
2012 р. 

Секційна доповідь, 
публікація в 
матеріалах 

конференції 
5 Регіональна наукова конференція 

«Система неперервної географічної 
освіти на Полтавщині» 

м. Полтава, 
ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 
2013 р. 

Секційна доповідь 

6 Обласний науково-методични1 семінар 
«Форми організації навчального процесу 
з географії» 

м. Полтава, ПОІППО 
імені 

М.В. Остроградського, 
2013 р. 

Секційна доповідь 

7 Обласний науково-практичний семінар 
«Шкільна географічна освіта та її 
пріоритетні завдання на етапі 
впровадження Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої 
освіти» 

м. Кременчук, 
ПОІППО 

імені 
М.В. Остроградського, 

2014 р. 

Секційна доповідь 

8 Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми та 
перспективи розвитку харчових 
виробництв, готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу» 

м. Полтава, 
ПУЕТ, 
2014 р. 

Секційна доповідь, 
публікація в 
матеріалах 

конференції 

9 Міжнародна наукова конференція 
«Педагогіка и психологія в епоху 
зростаючого потоку інформації – 2015» 

м. Будапешт, 
2015 р. 

Публікація в 
матеріалах 

конференції 
10 Міжнародна наукова конференція 

«Педагогіка и психологія в епоху 
глобалізації – 2015» 

м. Будапешт, 
2015 р. 

Публікація в 
матеріалах 

конференції 
11 Міжнародна науково-практична 

конференція «Географічні аспекти 
стійкого розвитку регіонів» 

м. Гомель, 
Гомельский державний 

університет 
імені Франциска 

Скорини, 
2015 р. 

Публікація в 
матеріалах 

конференції 
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12 Міжнародна наукова конференція «Наука 
без кордонів – розвиток у 21 сторіччі» 

м. Будапешт, 
2016 р. 

Публікація в 
матеріалах 

конференції 
13 Всеукраїнській науково-практичній 

конференції, присвяченій 25-річчю 
спеціальності «Географія» та 15-річчю 
кафедри географії та краєзнавства ПНПУ 
імені В.Г. Короленка «Освітні й наукові 
виміри географії» 

м. Полтава, 
ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 
2016 р. 

Секційна доповідь, 
публікація в 
матеріалах 

конференції 

14 ХІІ з’їзд Українського географічного 
товариства «Українська географія: 
сучасні виклики» 

м. Вінниця, 
ВДПУ 

імені Михайла 
Коцюбинського, 

природничо-
географічний факультет, 

2016 

Публікація в 
матеріалах з’їзду 

15 Серпнева всеукраїнська веб-конференція 
«Учені НАПН України – українським 
учителям» 

м. Київ, 
Національна академія 

педагогічних наук 
України, 2016 р. 

Он-лайн доповідь 

16 ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Психологічні координати 
розвитку особистості: реалії та 
перспективи» 

м. Полтава, 
ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 
2017 р. 

Секційна доповідь, 
публікація в 
матеріалах 

конференції 

17 Міжнародна науково-практична 
конференція «Методика навчання 
природничих дисциплін у середній та 
вищій школі» (ХХІV Каришинські 
читання) 

м. Полтава, 
2017 р. 

Секційна доповідь, 
публікація в 
матеріалах 

конференції 

18 ІІ Всеукраїнська наукова конференція 
«Соціально-гуманітарні науки та сучасні 
виклики» 

м. Дніпро, 
2017 р. 

Публікація в 
матеріалах 

конференції 
19 Міжнародна наково-практична 

конференція «Регіон – 2017: стратегія 
оптимального розвитку» 

м. Харків, 
ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 
2017 р. 

Публікація в 
матеріалах 

конференції 

20 Серпнева всеукраїнська веб-конференція 
«Учені НАПН України – українським 
учителям» 

м. Київ, 
Національна академія 

педагогічних наук 
України, 
2017 р. 

Он-лайн доповідь 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 
Систематизація методів навчання географії за характером навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Назва методу 
Загальна 

характеристика 
методу 

Основні види 
діяльності 
вчителя 

Основні види 
діяльності учнів 

Сфера 
застосування 

1. Пояснювально-
ілюстративний 
метод 
(інформаційно-
рецептивний) 

Організація 
економного в 
часі 
засвоювання 
учнями готових 
знань і способів 
виконання 
різних видів 
діяльності. 

Повідомлення 
інформації 
різними 
способами, 
висвітлення 
сутності 
географічних 
понять і 
причинно-
наслідкових 
зв’язків, 
демонструван-
ня прийомів 
роботи. 

Слухання, 
читання, 
спостерігання, 
сприймання, 
усвідомлювання, 
запам’ятовування; 
виконування 
навчальних дій з 
метою 
формування 
вмінь. 

У процесі 
запровадження 
загальних 
понять, 
викладання 
великого 
обсягу 
теоретичної 
інформації, 
ознайомлюван-
ня з вміннями. 

2. Репродуктивний 
метод 

Навчання учнів 
застосуванню 
здобутих знань і 
набутих умінь за 
зразком 
(шаблоном), 
відомим 
алгоритмом. 

Пропонування 
учням системи 
завдань, 
організація 
їхньої 
самостійної 
діяльності з 
відтворюван-ня 
знань і способів 
дій. 

Відтворювання 
пояснення 
вчителя, 
повторювання 
способів 
діяльності, 
користуючись 
планами й 
інструкціями. 

У процесі 
навчання учнів 
застосовуванню 
знань і вмінь у 
знайомій 
ситуації, 
виконування 
типових 
завдань. 

3. Метод 
проблемного 
викладення 
навчального 
матеріалу 

Залучування 
учнiв до процесу 
розв’язування 
проблеми як 
засобу 
організації 
їхньої 
навчально-
пізнавальної 
діяльності. 

Постановка 
проблеми (з 
порушуванням 
вже 
сформованих 
причинно-
наслідкових 
зв’язків) і 
самостійне її 
розв’язування з 
представленням 
учням ходу 
доказового 
міркування. 

Засвоювання 
логіки доказового 
міркування 
вчителя; 
самостійне 
здобування знань, 
необхідних для 
встановлення 
нових причинно-
наслідкових 
зв’язків; 
опановування 
шляхів 
розв’язання 
проблеми. 

У процесі 
вивчання 
проблем, що 
порушуються в 
системі 
«суспільство – 
людина – 
природа» 
у 6-х‒9-х 
класах тощо. 
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4. Частково-пошу-
ковий 
(евристичний) 
метод 

Поступове 
залучування 
учнів до творчої 
діяльності, 
застосування 
знань і вмінь у 
незнайомій 
навчальній 
ситуації. 

Організація 
участі школярів 
у виконанні 
окремих етапів 
пошуку, 
конструювання 
завдань, 
окреслювання 
окремих кроків 
пошуку. 

Здійснювання 
пошуку: 
актуалізація своїх 
знань, самостійне 
здобування 
нових, мотивація 
дії, 
обґрунтовування 
гіпотези, 
синтезування 
висновків. 

За наявності в 
учнів 
географічних 
знань і вмінь; 
для 
самостійного 
логічного 
опрацювання 
навчального 
матеріалу. 

5. Дослідницький 
метод 

Організація 
творчої 
діяльності учнів 
за допомогою 
самостійного 
вивчення нового 
матеріалу. 

Конструювання 
завдань, 
спрямованих на 
опанування 
учнями нових 
знань, способів 
дій і їхнього 
застосування. 

Самостійне 
здобування знань, 
усвідомлене 
застосовування 
прийомів 
пізнавальної 
діяльності. 

Для творчого 
застосовування 
знань, 
самостійного 
розв’язування 
проблем, 
опрацьовування 
різних джерел 
знань. 
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Додаток Е 

Систематизація географічних карт [74] 

Систематизація навчальних карт за змістом 

Згідно з такою систематизацією шкільні карти поділяють на такі типи: 
1) загальногеографічні; 
2) тематичні. 
Для загальногеографічних карт основним об’єктом зображення є 

базисні елементи відображення поверхні Землі, зокрема рельєф, гідрографія, 
головні кордони й населені пункти тощо. 

Систематизація тематичних навчальних карт 
– карти природних географічних об’єктів вивчення (наприклад, 

ґрунтів, рослинності, ландшафтів, клімату тощо); 
– карти соціально-економічних географічних об’єктів вивчення 

(наприклад, карти населення, політико-адміністративні, економічні тощо); 
– карти взаємодії природних і соціально-економічних об’єктів 

вивчення (або комплексні тематичні карти); 
– спеціальні та інші карти, серед них карти природоохоронного 

спрямування тощо. 
Систематизації навчальних карт за аудиторним призначенням 
1) карти для класів початкової школи; 
2) карти для класів основної і старшої школи. 
Для кожного із цих різновидів карт визначено вимоги до змісту й 

оформлення – відповідно до вікових особливостей і рівня картографічної 
підготовки учнів.  

Систематизація навчальних карт за масштабом 
1) великомасштабні (або топографічні) (більші за 1 : 200 000); 
2) середньомасштабні (1 : 200 000 – 1 : 1 000 000); 
3) дрібномасштабні (дрібніші за 1 : 1 000 000). 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1. 

Зіставлення традиційного й інтерактивного режимів організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії [172] 
Традиційний режим Інтерактивний режим 

Організаційний аспект 
Алгоритмізація навчально-пізнавальної 
діяльності учнів; 

Регламентованість навчальних дій учнів;  

говорить один; говорять усі за регламентом; 
спілкування учнів обмежене; усі спілкуються; 
тиша у процесі самостійної навчально-
пізнавальної діяльності школярів; 

робочий шум. 

постійне робоче місце кожного учня. зміна робочих міст учнем 
Дидактичний аспект 

Навчає професійний педагог-географ; Учні навчають один одного; 
однаковий темп навчання; різний темп навчання; 
обмежена самостійність учнів; спонукання учнів до самостійності; 
обмежена співпраця школярів; співпраця – основа навчання; 
засвоєння й застосування знань і вмінь 
розмежовано. 

засвоєння й застосування знань і вмінь 
максимально зближено. 

Розвивальний аспект 
Учитель ставить однакові навчальні вимоги 
до всіх, орієнтується на середнього учня; 

Навчальні вимоги вчителя відповідають 
індивідуальним особливостям учнів; 

не формується вміння школярів стисло 
формулювати власні міркування, 
відстоювати їх публічно; 

школярі вчаться мислити, аргументовано 
відстоювати й доводити свою думку, 
вести публічну полеміку; 

учні не вміють пояснити одне одному суть 
географічних об’єктів, процесів і явищ, що 
вивчаються. 

розвиток здатності учнів передавати 
нову географічну інформацію у 
доступній для інших формі. 

Виховний аспект 
Кожен учень працює на себе; Учень співпрацює з однокласниками як з 

колегами; 
відсутність корпоративності у стосунках 
школярів. 

формування позитивних стосунків 
корпоративної залежності школярів. 

 



518 

Таблиця Ж.2 

Зіставлення особливостей організації й умов проведення диспутів і 

турнірів з географії [172] 
Ознаки 

порівняння Диспут Турнір 

Мета 
учасників 

Обговорення, обмін думками, 
висвітлення учнями своїх позицій з 
метою правильного розв’язання 
проблемного питання чи завдання. 

Переконання суперників, 
здобування перемоги. 

Особливості 
організації 

1. Потрібна попередня підготовка. 1. Вимагає ретельної 
попередньої підготовки. 

2. Кількість груп і їхня чисельність не 
обмежуються. 

2. У дискусії беруть участь три 
команди (по черзі виконують 
функції доповідачів, рецензентів, 
опонентів, роботу яких оцінює 
журі).  

3. Поділ учасників на групи 
відбувається безпосередньо під час 
уроку відповідно до їхніх власних 
переконань, оцінок, суджень або 
вимог учителя. Вирізнення 
функціональних обов’язків учнів 
бажане, проте не обов’язкове. 

3. Поділ учнів здійснюється за 
певними функціональними 
обов’язками: доповідач, 
рецензент чи опонент 
(відповідно до запропонованих 
питань) і проводиться за 
регламентом. 

4. Кількість питань для обговорення 
обмежується лише тематикою й 
тривалістю уроку. 

4. На обговорення виноситься 
щонайменше три питання, які 
повідомляються заздалегідь. 

5. Бажано використовувати відповідні 
різноманітні унаочнювальні засоби 
навчання географії й географічні 
навчальні моделі. 

5. Обов’язково 
використовуються відповідні 
різноманітні унаочнювальні 
засоби навчання географії й 
географічні навчальні моделі. 

Умови 
проведення 

1. Попередня підготовка забезпечує 
дискусійний процес, а добирання 
потрібних матеріалів проводиться 
відповідно до власних переконань 
учасників. 

1. Попередня підготовка 
зводиться до підбору інформації, 
підготовки й фіксації виступів 
відповідно до функціональних 
обов’язків учнів. 

2. У ході дискусії можливі різні 
результати: згода, незгода, зміна 
позицій тощо. 

2. Команди доводять і 
обґрунтовують свою заздалегідь 
визначену позицію, однак 
можуть і змінювати її у процесі 
дискусії.  

3. Об’єктом дискусії є зазвичай одне 
ключове дискусійне питання. 

3. Кожний тур присвячено 
окремому питанню як складнику 
загальної тематики. 
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4. Час може визначатися учасниками 
за домовленістю залежно від 
складності питання, кількості охочих 
виступити тощо. 

4. Час турів турніру жорстко 
регламентовано. 

Проведення географічних диспутів, турнірів і дебатів є актуальним не 
лише в позакласному навчанні в межах окремих загальноосвітніх навчальних 
закладів. Географічні турніри й дебати проводяться як щорічні змагання на 
районному, міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Участь школярів 
у таких змаганнях, безперечно, підвищує ефективність формування їхньої 
предметної географічної компетентності. 
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Додаток З 

Опис інтерактивних форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів 

Парно-трійкова інтерактивна форма організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів з географії передбачає, по-перше, різну 
кількість учасників і змінний їхній склад, і, по-друге, одночасне виконання 
одного й того самого завдання всіма школярами, об’єднаними у пари чи по 
троє. Ця форма організації виявляється в парно-інтерактивній формі, 
інтерактивній формі ротаційних «трійок» та інтерактивній формі «Карусель». 

Парно-інтерактивна форма організації навчання вимагає 
запровадження рольових вимог до навчально-пізнавальної діяльності учнів у 
парах, яка здійснюється, наприклад, у вигляді: інтерв’ю зі спеціалістом 
(синоптиком, економістом, політиком тощо), репетиторства (один учень 
допомагає іншому в підготовці до тестування) тощо. 

Навчально-пізнавальна діяльність школярів, організована в 
інтерактивній формі ротаційних (змінних) «трійок», як і парно-інтерактивна 
форма, сприяє активному ґрунтовному аналізу й обговоренню нового 
географічного навчального матеріалу з метою його осмислення. Для 
запровадження такої форми організації учнівської діяльності вчителеві 
необхідно розробити проблемні запитання, що мають допомогти учням 
проаналізувати новий або вже знайомий навчальний матеріал. При цьому 
спочатку школярів об’єднують по троє (у «трійки»). Потім перед усіма 
учнями класу ставиться відкрите проблемне запитання (однакове для всіх), 
наприклад: «Україна знаходиться у центральній частині Європи на перетині 
транспортних шляхів, що може бути сприятливим для її інтенсивного 
економічного розвитку. Чи можна наразі вважати економіко-географічне 
положення України вигідним?» (8-й клас). Усякий учасник кожної «трійки» 
мусить відповісти на це запитання по черзі, і «трійка» продукує спільну 
відповідь. Після короткої відповіді школярі довільно отримують номери 
від 1 до 3 у кожній «трійці». Потім учні з номером 1 переходять до наступної 
«трійки» за годинниковою стрілкою, а учні з номером 3 переходять до 
попередньої «трійки» проти годинникової стрілки. Учні ж з номером 2 
залишаються на місці і є постійними членами «трійок». Результатом такої 
роботи буде цілком новий склад усіх «трійок», за якого продовжується 
обговорення проблемного питання й продукування нових спільних 
відповідей. 

Інтерактивна форма «Карусель» орієнтована на ті ж підходи до 
організації діяльності учнів, що й форма змінних «трійок», проте відповідна 
ротація школярів відбувається вже в парах. Цю форму організації доцільно 
застосовувати у класах з малою кількістю учнів. 
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Кооперовано-мікрогрупову інтерактивну форму організації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії застосовують у тому разі, 
коли розв’язання проблемного запитання чи завдання вимагає не лише 
індивідуально-групової діяльності учнів, але і спільної діяльності всього 
класу. За таких умов учні класу об’єднуються в кілька невеликих мікрогруп 
(робочих груп). Крім того, з числа здібних школярів може комплектуватися 
група експертів (експертна група). Робочі групи впродовж 5–10 хвилин 
готують відповіді на запитання чи виконують завдання, використовуючи 
необхідні джерела інформації: графічно-знакові географічні навчальні 
моделі, передусім карти, і підручники, довідкові видання, науково-популярну 
літературу, роздавальний матеріал, ресурси Інтернету тощо. 

Група експертів складає свій варіант відповіді або результатів 
виконання завдання й контролює час їхнього виконання групами. Коли 
встановлений термін минає, представникам кожної робочої групи по черзі 
надається кілька хвилин для доповіді. Експерти фіксують основні положення 
виступів і на завершення пропонують узагальнені відповіді на запитання або 
результати виконання завдання. Групи обговорюють ці узагальнення та, за 
необхідності, доповнюють їх, а до учнівських зошитів занотовується 
узгоджений кінцевий варіант відповідей і результатів. 

Щоб організувати таку навчально-пізнавальну діяльність учнів у 
кожній мікрогрупі, вчитель має дотримуватися такого процедурного 
алгоритму: 

1. Об’єднати учнів у мікрогрупи з 5–6 осіб з огляду на те, що така 
кількість це є оптимальною верхньою межею для проведення обговорення 
всередині мікрогруп. При цьому слід переконатися, що школярі кожної 
мікрогрупи володіють географічними знаннями й вміннями, необхідними для 
виконання спільного завдання. Слід урахувати такий факт: якщо завдання 
виявиться занадто складним для більшості учнів певної мікрогрупи, то вони 
не докладатимуть зусиль до його конструктивного розв’язування. 

2. Запропонувати учням пересісти згідно зі сформованими 
мікрогрупами. При цьому переконатися в тому, що школярі сидять по колу – 
«пліч-о-пліч», оскільки усі члени мікрогрупи мають добре бачити одне 
одного. 

3. Повідомити учнів про ролі, які вони мають розподілити між собою й 
виконувати під час групової діяльності. Для прикладу, такий розподіл 
зазвичай може передбачати наявність у кожній мікрогрупі: 

1) керівника (топ-менеджера), який зачитує завдання мікрогрупі, 
організовує порядок його виконання, пропонує учасникам мікрогрупи 
висловитися по черзі, заохочує їх до роботи, підбиває підсумки й визначає 
доповідача від мікрогрупи; 
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2) секретаря, який стисло й розбірливо веде записи результатів роботи 
мікрогрупи; 

3) експерта з джерел географічної інформації, який відповідає за 
інформаційне забезпечення діяльності мікрогрупи та, зрозуміло, має 
орієнтуватися в такій діяльності. За потреби окремо можна запровадити 
також «посаду» експерта-картографа; 

4) менеджера, що має контролювати часову послідовність виконання 
завдання й взаємодію учасників мікрогрупи; 

5) доповідача, який у змозі швидко зрозуміти й чітко висловити 
загальну думку мікрогрупи, доповідаючи щодо результатів її роботи. 

Варто наголосити, що загалом всі члени групи мають бути готовими 
висловити свої думки під час підбиття підсумків діяльності мікрогрупи або 
допомогти доповідачеві від мікрогрупи. 

4. Поставити перед кожною мікрогрупою конкретне завдання 
(підзавдання) й надати інструкції щодо організації його виконання (цей крок 
потрібний для таких форм кооперовано-групової інтерактивної форми, як 
«Спільний проект», «Пошук інформації», «Коло ідей» тощо. Зазначені 
інструкції мають бути максимально чіткими й лаконічними. 

5. Ознайомити учнів із системою індивідуального й «мікрогрупового» 
оцінювання їхніх навчальних досягнень. При цьому доцільно окремо 
повідомити школярів про винагороди за їхні спільні у мікрогрупах зусилля. 

6. Підбити підсумки та прокоментувати результати індивідуальної й 
спільної у мікрогрупах навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Окреме й особливе значення для кооперовано-групової форми 
організації навчання в інтерактивному режимі має процедура власне 
виконання завдання, подавання мікрогрупами результатів колективної 
діяльності та їхнє узагальнення й узгодження з визначенням кінцевих 
результувальних рішень. З огляду на таке, у кооперовано-груповій 
інтерактивній формі організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з 
географії як типі вирізняють такі її основні інтерактивні форми як: «Діалог», 
«Синтез думок», «Спільний проект», «Пошук інформації», «Коло ідей», 
«Мозаїка» та ін. Оскільки опис інтерактивних форм доволі великий за 
обсягом, його винесено у додатки. 

«Діалог» – одна з форм кооперовано-мікрогрупової інтерактивної 
форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії, яка 
вирізняється дотриманням таких принципів: спільний (у мікрогрупах, між 
ними, у класі загалом), толерантний пошук учнями узгодженого шляхом 
конструктивного діалогу (або полілогу) рішення отриманого завдання або 
шляхів розв’язання навчальної проблеми, що має знаходити своє 
відображення й у переліку потрібних ознак відповідей, кінцевому тексті й 
прийнятій схемі останніх тощо; запобігання стійкому протистоянню 
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школярів і «винищувальній» критиці ними думок товаришів, приділення всієї 
уваги учнів ефективним аспектам міркувань будь-кого. 

«Синтез думок» як інтерактивна форма є дуже схожим за метою й 
початковою фазою на форму «Діалог». Після об’єднання у мікрогрупи й 
виконання в них завдання учні передають свій варіант записів іншим 
мікрогрупам, які доповнюють його своїми думками та підкреслюють те, з 
чим не погоджуються. Опрацьовані таким способом аркуші передаються 
експертам, які зіставляють написане з власним варіантом і роблять загальний 
звіт, який обговорює й узгоджує весь клас. 

«Спільний проект» – одна з форм кооперовано-мікрогрупової 
інтерактивної форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з 
географії, яка передбачає спільну реалізацію проекту з пошуку учнями 
всього класу узгодженого рішення щодо отриманого загального завдання або 
поставленої загальної навчальної проблеми. Розподілені між робочими 
мікрогрупами проектні підзавдання мають різний зміст, відповідаючи 
складникам загального проектного завдання (навчальної проблеми); після 
завершення роботи кожна робоча мікрогрупа звітує й оприлюднює на дошці 
вироблені нею положення; як наслідок, формуються спільні результати 
виконання робочими мікрогрупами школярів класу зазначеного проекту; ці 
результати вивчаються, за необхідності доповнюються й узгоджуються за 
складниками та подаються в остаточному вигляді експертною мікрогрупою 
учнів. 

«Пошук інформації» як інтерактивна форма загалом спрямована на 
командний, за мікрогрупами учнів, пошук невідомої раніше географічної 
інформації, що доповнює навчальний матеріал попереднього уроку чи 
домашньої роботи тощо; передбачає відповіді на розподілені за робочими 
мікрогрупами завдання із зазначеного пошуку, зокрема проблемні, з 
наступним виробленням, за участю експертної мікрогрупи, спільних для 
школярів усього класу рішень; використовується для того, щоб ефективно 
поширити, поглибити й узагальнити географічні знання учнів. 

Метою інтерактивної форми «Коло ідей» є розв’язання складного 
суперечливого навчально-пізнавального питання й залучення всіх учнів до 
його обговорення. Кожна робоча мікрогрупа учнів детально розглядає один 
визначений вчителем аспект поставленої перед всім класом географічної 
навчальної проблеми; після такого розгляду кожна з робочих мікрогруп 
оприлюднює підготовлені нею міркування, що стосуються її аспекту 
навчальної проблеми, а інші робочі мікрогрупи підтримують ці міркування 
або висувають власні, заздалегідь не підготовлені ідеї; за таких умов вчитель 
запрошує до слова представників усіх мікрогруп по черзі, продовжуючи 
послідовне «поаспектне» опитування «за колом» (до вичерпання всіх ідей) з 
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метою досягнення в класі консенсусу щодо шляхів розв’язання  навчальної 
проблеми загалом. 

Інтерактивна форма «Мозаїка» (інша назва – «Ажурна пилка») 
використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу школярам 
засвоювати великий обсяг географічної інформації за короткий час. Її 
специфікою є зумовлена міграція учнів між так званими робочими 
мікрогрупами й експертними групами з відповідним обміном інформацією та 
накопиченням знань. Для реалізації форми «Мозаїка» вчитель має 
використовувати такий процедурний алгоритм: 

1. Добрати навчальний матеріал до уроку: фрагменти тексту 
підручника, географічні карти, інформаційні пакети тощо для кожної 
мікрогрупи. Приготувати завдання для робочих мікрогруп і експертних груп.  

Прикладом такого навчального матеріалу може бути матеріал, що 
характеризує довкілля й економічну діяльність у межах кожної з природних 
зон Африки (7-й клас, урок з теми «Природні зони Африки»). 

2. Підготувати пронумеровані й кольорові картки з метою об’єднання 
учнів у робочі мікрогрупи й експертні групи. 

3. Об’єднати учнів у робочі мікрогрупи, що позначаються номерами (1, 
2, 3…). У кожній такій групі має бути від 3 до 5 осіб, залежно від кількості 
школярів у класі. Роздати картки з назвами робочих мікрогруп, після чого, 
власне, розташувати їх за цими групами (усі, хто має карти з однаковою 
назвою, сідають поруч). Учасники робочої мікрогрупи мусять зберігати 
картку з її назвою до кінця заняття. 

4. Роздати робочим мікрогрупам їхні інформаційні пакети й завдання.  
Згідно з обраним прикладом інформаційні пакети для робочих 

мікрогруп матимуть назви: «Вологі екваторіальні ліси», «Савани», «Пустелі», 
«Твердолисті вічнозелені ліси й чагарники», «Характер висотної поясності 
гірських територій Африки». Вони міститимуть плани надання комплексної 
характеристики природної зони; завдання, спрямовані на визначення 
школярами особливостей розташування природних зон у межах материка за 
картами атласу, текстом підручника й додатковими навчальними 
матеріалами; зразок таблиці «Комплексна характеристика природної зони», у 
яку потрібно буде занести результати роботи учнів. 

5.Створити експертні групи таким способом: у кожній мікрогрупі всім 
учасникам необхідно роздати різнокольорові картки, за якими учні з 
картками одного кольору й утворять окремі експертні групи. 

6. Надалі запропонувати учасникам робочих мікрогруп розійтися за 
своїми «кольоровими» (експертними) групами, де вони стануть експертами з 
певних профільних питань, які будуть вивчатися в цих групах (у кожній 
експертній групі має бути представник кожної мікрогрупи).  
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За нашим прикладом це будуть групи кліматологів, ґрунтознавців, 
ботаніків, зоологів і екологів. 

7. Роздати кожній експертній групі її інформаційні пакети й завдання. 
При цьому завданням учасників експертних груп буде опрацювати надану 
інформацію й опанувати її на рівні, достатньому для обміну нею з 
товаришами з робочої мікрогрупи, коли вони до неї повернуться. 

В обраному прикладі завдання для експертів можуть бути такі: 
«Порівняйте кліматичні особливості природних зон Африки», 
«Проаналізуйте особливості ґрунтового покриву Африки за природними 
зонами», «Дайте характеристику рослинному світу Африки за природними 
зонами», «Дайте характеристику тваринному світу Африки за природними 
зонами», «Визначте провідні види господарської діяльності у межах різних 
природних зон Африки, екологічні проблеми, які там виникають, та шляхи їх 
розв’язання. Назвіть та покажіть найвідоміші природоохоронні території».  

Згідно із завданнями представники мікрогруп мають розповісти все, 
про що вони дізналися у своїй мікрогрупі, а потім за матеріалами підручника, 
картами атласу й додатковими навчальними матеріалами, що подано 
вчителем в інформаційному пакеті, вивчати профільне питання своєї 
експертної групи. Причому кожен учасник групи повинен студіювати 
окремий аспект цього питання, а потім повідомити й пояснити отриману 
інформацію іншим учням своєї експертної групи. 

Звернемося до нашого прикладу: кліматологи досліджуватимуть 
кліматотвірні чинники, розподіл температур, переважаючі вітри, режим 
випадіння опадів і несприятливі кліматичні явища, акцентуючи увагу на 
перебігу цих процесів у межах окремих природних зон; ґрунтознавці 
вивчатимуть чинники, що впливають на формування ґрунтового покриву 
Африки, різноманітність типів ґрунтів різних природних зон, властивості цих 
ґрунтів, зокрема родючість, і закономірності зміни ґрунтів зі зміною висоти в 
горах. За аналогічним алгоритмом працює решта експертних груп. 

Так члени кожної експертної групи стають експертами з профільного 
напряму цієї групи. 

8. Після завершення роботи експертів, запропонувати їм повернутися у 
свої робочі мікрогрупи й поділитися географічною інформацією, яку вони 
отримали в експертних групах, з членами своїх мікрогруп. Кожен зазначений 
вище експерт характеризує відповідний природний компонент природної 
зони, що вивчається мікрогрупою чи закономірності його зміни в горах тощо, 
а решта учнів групи фіксує інформацію за допомогою текстової таблиці за 
поданим зразком. 

9. На останньому етапі запропонувати представникам мікрогруп 
зробити презентацію проведеного учасниками робочої мікрогрупи 
дослідження перед учнями класу та оцінити усні відповіді школярів і 
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результати їхньої роботи в письмовому й графічно-знаковому (якщо такий 
був) вигляді.  

У нашому прикладі представники мікрогруп комплексно 
характеризують відповідну природну зону. 

Дискусійно-інтерактивна форма організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів з географії поділяється на такі її основні інтерактивні 
форми: «Мозковий штурм», «2–4 – разом», диспути, турніри та дебати. Усі ці 
види є керованими дискусіями, що передбачають широке публічне 
обговорення якогось суперечливого питання.  

Інтерактивна форма Мозковий штурм широко використовується для 
вироблення кількох розв’язань конкретної географічної проблеми. 
Запровадження цієї видової форми спонукає учнів до прояву уяви й творчості 
та дає змогу вільно висловлювати думки. Мета власне «Мозкового штурму» 
полягає у тому, щоб зібрати якомога більше ідей учнів щодо обговорюваної 
проблеми протягом обмеженого часу. При цьому навчальний процес 
організовується в такій послідовності: 

1) презентація вчителя за змістом географічної проблеми з чітким її 
формулюванням для аналізу; 

2) висловлювання всіма учнями ідей, коментарів, пропозицій і 
наведення ними прикладів, поєднаних з поставленою проблемою; 

3) фіксація всіх щойно зазначених учнівських ідей тощо з їхньою 
візуалізацією на дошці (класній чи мультимедійній) у порядку їхнього 
виголошення без зауважень, коментарів чи запитань до них. При цьому: 

– під час висування ідей тощо не можна пропускати жодної; 
– недоцільним є оцінювання ідей під час висловлювання, оскільки учні 

зосередять більше уваги на їхньому відстоюванні, ніж на спробах 
запропонувати нові, більш досконалі; 

– якнайбільша кількість ідей заохочується, оскільки насамкінець ця 
кількість, зазвичай спричинює якість розв’язання проблеми, крім того, за 
умови висування великої кількості ідей учасники «Мозкового штурму» 
мають змогу більше пофантазувати; 

4) спонукання всіх учнів до аналізу, розвитку або зміни ідей інших. 
При цьому вчителеві слід зважати на те, що об’єднання або зміна 
запропонованих учнями ідей досить часто сприяє висуненню нових ідей, що 
перевершують за якістю початкові; 

5) виділення кількох аспектів розв’язання проблеми та підбиття 
підсумків. 

Доволі цікавою є інтерактивна форма «2–4 – разом». Після постановки 
вчителем географічної навчальної проблеми учні обговорюють її в парах і 
визначають до шести найважливіших на їхній розсуд пропозицій стосовно 
можливих варіантів розв’язання проблеми; надалі вчитель пропонує 
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об’єднатися парам у четвірки учнів (як мікрогрупи), і кожна з них має 
обговорити навчальну проблему, що розглядається, та вибрати із 
запропонованого раніше кожною парою, що увійшла до певної четвірки 
школярів, шість можливих варіантів розв’язання проблеми; потім 
представники кожної четвірки-мікрогрупи по черзі презентують класу 
спільні пропозиції за однієї умови – ідеї, що вже було висвітлено, не 
повторюються; справді оригінальні пропозиції з усього їхнього набору 
фіксуються на класній чи мультимедійній дошці та в учнівських зошитах. 

Підґрунтям диспутів з географії як ще однієї інтерактивної форми є 
дискусійне зіткнення різних думок школярів. Успіх диспутів здебільшого 
визначається їхньою тематикою, що має містити щонайменше два 
протилежні погляди на розв’язання певних географічних проблем. Учитель 
ретельно планує завдання диспутів, їхній хід, можливі варіанти й висновки, 
яких учні мають дійти внаслідок обговорення. Під час диспутів він має 
стежити за дотриманням правил їхнього проведення, надавати слово всім 
охочим учням, толерантно регулювати регламент і черговість виступів. 
Загалом дидактичною метою диспутів є формування вміння учнів логічно й 
доказово відстоювати свою думку та всебічно осмислювати географічні 
причинно-наслідкових зв’язки й закономірності. 

Отже, основними умовами проведення диспутів є: 
1) організація спільного обговорення (обміну думками); 
2) наявність дискусійного географічного питання (проблеми); 
3) публічність обговорення (наявність аудиторії); 
4) вербальна форма спілкування (діалог або полілог);  
5) використання адекватних різноманітних ілюстративних і 

демонстраційних матеріалів; 
6) присутність щонайменше двох учнів (або їхніх мікрогруп) з 

протилежними поглядами на географічну проблему, що виноситься на 
диспут. 

Наразі широкого розповсюдження набуло застосування такої 
інтерактивної форми організації навчання, як географічні турніри. Оскільки 
проведення географічних турнірів вимагає ретельної підготовки як учителя, 
так і учнів, займає доволі багато часу, то така інтерактивна форма 
використовується переважно в позакласному навчанні географії. Однак і 
навчальна програма з географії дає змогу використовувати на уроках 
географії окремі елементи турнірів. 

Питання, які виносяться на обговорення на турнірах, мають бути 
проблемного спрямування й передбачати самостійну навчально-пізнавальну 
діяльність школярів у процесі підготовки та проведення турнірів, а також 
наявність доступних джерел географічних знань. 
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Маючи багато спільних рис, географічні диспути та турніри 
відрізняються за цілями, поставленими перед їхніми учасниками, характером 
діяльності учасників, особливостями організації й умовами проведення. 

Дебати є однією з найскладніших інтерактивних форм організації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом обговорення й знаходження 
консенсусу щодо дискусійних питань і проблем. Ця інтерактивна форма, як і 
географічні турніри, теж застосовується переважно в позакласному навчанні 
географії. Дебати можна проводити лише тоді, коли школярі навчилися 
співпрацювати у мікрогрупах і засвоїли алгоритми розв’язання географічних 
проблем. 

У дебатах учасники обирають зовсім протилежні позиції, і відмінність 
їхніх протилежних поглядів на усвідомлення та розв’язування дискусійних 
проблемних питань є достатньо значною. З огляду на сказане, учням 
необхідно ретельно готуватися до публічного обґрунтовування правильності 
своєї позиції, намагатися переконати опонентів змінити їхню позицію. Інколи 
вчитель може поставити завдання на дебатування, яке спрямоване на спільне 
розв’язання обраної проблеми. У цьому разі школярі мають не тільки 
відстоювати власну позицію, а й уважно вислуховувати протилежну сторону, 
щоб знайти точки дотику й виробити єдине узгоджене рішення. 
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ДОДАТОК И 

Перелік вимог до проектування та проведення 

компетентнісно-формувального уроку географії [74] 

Організаційні вимоги: 
1) попереднє проектування уроку відповідно до його типу; 
2) чіткість визначення дидактичної мети уроку як переліку предметно-

географічних компетентностей; 
3) формулювання завдань для учнів відповідно до переліку предметно-

географічних компетентностей;; 
4) раціональне планування й наступне використання часу уроку; 
5) узгодженість тематичного й поурочного планування. 
 
Дидактичні вимоги: 
1) чітке визначення обсягу й змісту географічних знань, практичних 

умінь і прийомів навчально-пізнавальної діяльності в завданнях, що 
ставляться перед учнями; 

2) відповідність навчального матеріалу уроку сучасним досягненням 
географічних наук; 

3) зв’язок навчального матеріалу уроку з попередньо здобутими 
предметно-географічними компетентностями; 

4) доступність навчального матеріалу можливостям сприйняття учнями 
відповідної вікової групи;  

5) застосування засобів навчання географії, які відповідають сучасним 
методичним вимогам і науково-технічним досягненням; 

6) обов’язкове дотримання принципу наочності обраних засобів 
навчання географії; 

7) генералізацію географічного навчального матеріалу; 
8) багаторазове повторення обов’язкового для формування ПГКУ 

навчального матеріалу в різних формах;  
9) активізацію навчально-пізнавальної діяльності школярів; 
10) організацію творчої діяльності учнів; 
11) цілеспрямоване формування інтелектуальних та навчальних умінь 

школярів; 
12) поєднання різних форм навчально-пізнавальної діяльності учнів; 
13) урізноманітнення методичних прийомів і постійна зміна видів 

діяльності школярів; 
14) застосування учнями знань і вмінь у процесі розв’язання 

навчальних завдань на всіх етапах уроку; 
15) диференційований підхід до організації навчання учні; 
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16) дотримання міжпредметних зв’язків, спрямоване на формування 
міжпредметно-інтегральних компетентностей учнів; 

17) систематичний контроль і корекція навчально-пізнавальної 
діяльності й рівня сформованості ПГКУ; 

18) підтримання зворотного зв’язку між учнями й учителем; 
19) зайнятість усіх учнів упродовж усього уроку; 
20) поетапне формування ПГКУ; 
21) дотримання вимоги: «Урок географії має бути цікавим!». 
 
Психологічні вимоги: 
1) позитивний психологічний клімат упродовж уроку; 
2) урахування вікових й індивідуальних психофізіологічних 

особливостей учнів;  
3) умотивованість навчально-пізнавальної діяльності школярів; 
4) особистісно-орієнтований підхід до учнів; 
5) діяльнісний характер навчання; 
6) необхідність імпровізаційних змін перебігу уроку залежно від 

емоційного стану учнів. 
 
Етичні вимоги:  
1) демократичний стиль спілкування вчителя з учнями; 
2) активна співпраця та взаємодопомога вчителя й школярів; 
3) педагогічна тактовність учителя у стосунках з учнями. 
 
Санітарно-гігієнічні вимоги: 
1) утримання приміщення, де проводиться урок, у належному 

санітарно-гігієнічному стані; 
2) забезпечення температурного режиму цього приміщення; 
3) забезпечення його норм освітлення; 
4) запобігання виникненню перевтоми учнів. 
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ДОДАТОК К 

 
Компетентнісно-формувальні уроки географії [74] 

 
Додаток К-1 

Орієнтовний план-конспект вступного уроку (7 клас) 
 

Тема уроку: Географія – наука про Землю. Джерела географічної 
інформації 

Мета уроку: ключові компетентності – компетентності в 
природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність. 

Міжпредметно-інтегральна компетеньність – картознавча. 
Предметно-географічні компетентності  –  
1. Знання: 
факти: уведення терміна «географія» Ератосфеном; 
уявлення: складники географічної науки; географічні дослідження; роль 

різних засобів географічної інформації в розширенні географічних знань; 
способи збирання географічної інформації; геоінформаційна система (ГІС); 

поняття: об’єкт вивчення географії; джерела географічних знань; 
причинно-наслідкові зв’язки: залежність збереження природи Землі від 

її вивчення; 
закономірності: розвиток цивілізації Землі супроводжується 

використанням її природних багатств, яке завдає непоправної шкоди природі.  
2. Уміння й навички:  
навчальні: робота з підручником: користування апаратом організації 

навчально-пізнавальної діяльності  учнів; бібліографічний пошук; робота з 
ресурсами Інтернет; 

прикладні: збирання географічної інформації з різних джерел; 
складання за допомогою членів родини переліку джерел географічної 
інформації, якими користується вдома; 

графічно-знакового моделювання: створення графічної схеми 
складників географічної науки; 

картографічно-геоінформаційні: порівняння географічних карт. 
3. Досвід творчої діяльності учнів з географії: аналіз і порівняння 

історичних документів, статистичних даних, матеріалів газет і журналів, 
ресурсів Інтернет.  

4. Емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської діяльності в 
ньому: значення географічних знань та вмінь у повсякденному житті та задля 
збереження природи Землі. 
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5. Географічне бачення світу: географія –  наука про  Землю, її природу, 
населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи й 
людства. 

Засоби навчання: стінна фізична карта півкуль, фізична карта України, 
підручники, атласи, відеофрагмент «Земля – планета сонячної системи», 
графічна схема «Складники географічної науки». 

Тип уроку: ВСТУПНИЙ 

ХІД УРОКУ 
I. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів – 7-8 хв. 
1. Організація уважності учнів  
Інструктаж щодо організації робочого місця учня та оцінювання 

навчальної діяльності учнів на уроці. 
2. Активізація опорних знань і життєвого досвіду учнів 
Бесіда  на тему «Наш географічний досвід»: 
1) Які ви знаєте науки, що вивчають природу? 
2) Що ви знаєте про географію? 
3) Про що ви б хотіли дізнатися, вивчаючи географію? 
4) Які книжки чи журнали географічного змісту ви читали? 
5) Які телепередачі чи фільми, що пов’язані з географією, ви бачили? 
6) Де у своїй області, Україні чи у світі ви встигли побувати? 
7) З якими довідковими виданнями географічного спрямування ви 

ознайомилися на уроках природознавства у 5-му класі? 
8) Кого з учених-географів ви знаєте? 
* До орієнтовних планів-конспектів не внесено ймовірні відповіді учнів на 

запитання та регламент часу.  
3. Мотивування навчально-пізнавальної діяльності учнів  
Демонстрування відеофрагмента «Земля – планета сонячної системи».  
Запитання учням: Чи залежить збереження природи Землі від її 

вивчення? 
4. Повідомлення теми, завдань і переліку предметно-географічних 

компетентностей уроку 
 
IІ. Підготовка учнів до вивчення географії в 6-му класі – 5-6 хв. 
1. Ознайомлення учнів з підручником 
Інструктаж щодо користуванням підручником географії:  
1) структура підручника; 
2) апарат орієнтування (призначення позначень); 
3) як відповідати на запитання та виконувати завдання підручника; 
4) як працювати з ілюстраціями підручника; 
5) для чого в підручнику наводяться визначення понять та висновки. 
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2. Правила ведення учнями робочого зошита 
Інструктаж щодо ведення зошита з географії: 
• зошит має бути на кожному уроці географії; 
• слід робити охайні записи, малюнки, графічні схеми тощо на уроках 

географії в класі та вдома, виконуючи домашнє завдання; 
• зошит допомагає вивчати географію і вчитися бути дослідником. 
3. Ознайомлення учнів із системою перевірки та критеріями 

оцінювання їхніх усних відповідей, практичної роботи та самостійної 
навчальної роботи  

 
ІІІ. Вивчання нового матеріалу – 25-27 хв. 
1. Формування предметно-географічних компетентностей учнів 
Змістовний блок 1: Географія – наука про Землю 
Розповідь учителя про походження назви «географія», яку пов’язують з 

ім’ям давньогрецького вченого Ератосфена; значення назви («гео» – земля, 
«графо» – опис); накопичення знань про Землю; 

Бесіда (актуалізація знань учнів, сформованих у процесі вивчення 
природознавства): 

1) Яку внутрішню будову має Земля? 
2) З яких газів складається повітря? 
3) В яких станах буває вода і де на Землі вона зустрічається? 
4) Як пов’язаний ґрунт з гірськими породами, які складають земну 

кору, з водою та повітрям? 
5) Яку роль на Землі відіграють живі організми? 
6) Що означає слово «природа»? 
Пояснення вчителя щодо об’єктів вивчення географії та їх зміну з 

часом з демонструванням графічної схеми «Взаємодія оболонок Землі 
(рис. К.1.): 

− чотири сфери нашої планети: атмосфера (повітряна оболонка 
планети), гідросфера (водна оболонка), літосфера (тверда  кам’яна оболонка, 
що складається із гірських порід і мінералів), біосфера  (оболонка планети, 
що поєднує всі живі істоти); 

− область взаємодії чотирьох сфер нашої планети – географічна 
оболонка; 

− об’єкт вивчення географії, тобто частина навколишнього світу, що 
потребує пізнання й дослідження. 

Аналіз графічної схеми «Взаємодія оболонок Землі»: 
Уважно розгляньте графічну схему підручника (рис. К.1.).  
1) Які земні сфери (оболонки) ви можете назвати? Де, на ваш погляд, 

найтісніше взаємодіють земні сфери? 
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2) Якомога стисліше поясніть, що є головним об’єктом вивчення 
сучасної географії – (географічна оболонка).  

Проблемне запитання: Людина як жива істота є частиною природи. 
Розвиток цивілізації Землі супроводжується використанням її природних 
багатств, що завдає непоправної шкоди природі. Чи може географія як наука 
сприяти збереженню природи Землі?  

Формулювання висновку: Одним із найважливіших завдань географії є 
вивчення взаємодії природи і людства, прогнозування наслідків 
господарської діяльності та збереження нашої чудової планети. Отже, 
збереження природи Землі залежить від її вивчення. 

 
 

Рис. К.1. Взаємодія земних сфер [113] 



535 

Коментоване моделювання графічної схеми «Складники географічної 
науки» (рис. К.2.). 

 
Рис. К.2. Складові географічної науки 

 
Бесіда: 
1) Назвіть об’єкти вивчення фізичної географії та її окремих галузей. 
2) Назвіть об’єкти вивчення суспільно-економічної географії та її 

окремих галузей. 
3) Чому країнознавство та географічне краєзнавство називають 

інтегрованими науками? 
4) У чому полягають практичні завдання медичної та військової 

географії? 

Змістовний блок 2: Джерела географічної інформації 
Пояснення вчителя з елементами бесіди та демонструванням:  
− джерелами географічних знань є друковані видання: підручники, 

довідники, енциклопедії, журнали, газети. Чи є у вас вдома такі видання? Що 
таке «енциклопедія» та як нею користуватися?  

Географічні науки 

Природничі Суспільні Інтегровані 

Прикладні 

Фізична географія Соціально-економічна 
географія 

Картографія 
Країнознавство 

Географічне 
краєзнавство 

Історична 
географія 

Медична географія 
Військова географія 

Географія культури тощо 

закономірності будови і 
розвитку географічної 
оболонки (загальне 
землезнавство) та її 
окремих складників – 
рельєфу 
(геоморфологія), 
клімату (кліматологія), 
вод (гідрологія), 
ґрунтів (географія 
ґрунтів),  
рослинного і тваринного 
світу (біогеографія) 

розміщення населення і 
його господарської 
діяльності: 
географія населення, 
економічна географія, 
соціальна географія, 
політична географія 
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− паперові та електронні географічні карти (демонстрування);  
− фотознімки, відеоматеріали, аудіоматеріали (демонстрування);  
− атласи – зібрання різних карт, розміщених у певному порядку в одній 

книжці. Існують атласи світу. У них карти показують ділянки поверхні Землі 
послідовно одну за одною. Є атласи окремих країн, наприклад України, де 
вміщено різні тематичні карти однієї і тієї самої території;  

− геоінформаційні системи. Для потоку інформації, яка потрібна 
сучасній людині, замало вже названих джерел. Надзвичайно важливим 
останнім часом стали комп’ютери. У пам’ять електронно-обчислювальної 
машини вводять вже відомі дані про земну поверхню і додають нові, що 
тільки надходять. Так створюється геоінформаційна система (ГІС) – зведення 
всіх даних про Землю. Користувач такої системи може швидко вивести на 
екран усе, що його цікавить, сумістити на одному зображенні різні відомості; 

− електронні підручники, посібники та атласи, які містять як 
обов’язкову навчальну, так і доволі цікаву додаткову інформацію з географії;  

− мережі Інтернет. Чи вмієте ви користуватися Інтернетом? Як можна 
знайти там цікаві та раніше невідомі вам факти; 

− історичні документи. Які документи називають історичними? 
Наведіть приклади таких документів. 

Завдання учням: 
1. Розгляньте карти атласу і з’ясуйте їхній тип за охопленням території 

там є? 
2. Користуючись атласом, наведіть приклади географічних карт світу, 

України. 
3. Подумайте, де більше викладено інформації: на одній сторінці 

підручника, де надрукований текст, чи на сторінці атласу, де надрукована 
карта? 

4. Розгляньте карту в електронному вигляді, зображену на слайді. Яку 
інформацію ви можете здобути?  

5. Користуючись картами атласу заповніть таблицю (табл. К.1.). 
Таблиця К.1. 

Зіставлення карт атласу для 6-го класу 
№ Назва карти Що зображено на карті? За охопленням 

території За змістом 

1 Фізична 
карта півкуль 

Материки: нерівності їхньої 
поверхні, річки та озера. 
Океани: нерівності їхнього 
дна, течії, острови. 

Карта світу Загально-
географічна 
карта 

2 Кліматичні пояси й 
області світу 

Розташування кліматичних 
поясів й областей Землі. 

 Тематична 
карта 

3 Політична карта 
світу 

   

4 Фізична карта 
України 

 Карта країни  
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Робота з текстом підручника. Завдання учням: 
1. Прочитати текст підручника «Джерела географічних знань»  
2. Дайте відповідь на запитання: «Які друковані та електронні джерела 

географічної інформації ви знаєте?». 
2. Виявляння зворотного зв’язку між учителем та учнями  
Фронтальні запитання учням.  
– Хто і коли вперше започаткував термін «географія»? 
– Що вивчає наука географія? Назвіть об’єкт її вивчення. 
– Назвіть складники географічної науки. 
– Яке значення мають географічні знання в житті пересічного 

громадянина України? Наведіть приклади. 
– Перелічіть основні джерела географічних знань. 
– Поясніть, у чому полягає роль різних засобів географічної 

інформації?  
3. Узагальнення та систематизування вивченого матеріалу 
Обговорення запитання, поставленого на початку уроку: 
– Чи залежить збереження природи Землі від її вивчення? 

 
IV. Коментування домашнього завдання – 2-3 хв. 
Прочитати § 1 та дати відповіді на запитання параграфу.  
За допомогою членів родини скласти перелік джерел географічної 

інформації, якими користуються вдома (записати у зошит) 
 

V. Підбивання підсумків уроку – 4-5 хв. 
Оцінювання навчально-пізнавальної роботи учнів на уроці. 
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Додаток К-2 

Матриця орієнтовного плану-конспект уроку формування й застосування 
нових знань* 

ТЕМА УРОКУ: (згідно з тематичним планом). 
МЕТА УРОКУ: 
Ключові компетентності (за потреби): 
Міжпредметно-інтегральні компетентності (за потреби): 
Предметно-географічні компетентності учнів: 
а) знання: географічні факти, номенклатура, уявлення, поняття, 

причинно-наслідкові зв’язки. закономірності; 
б) уміння: навчальні, прикладні, графічно-знакового моделювання, 

картографічні,  геоінформаційні;  
в) досвід творчої діяльності (за потреби); 
г) емоційно-ціннісне ставлення до довкілля й людської діяльності в 

ньому (за потреби); 
д) географічне бачення світу (за потреби) 
ОБЛАДНАННЯ: оформлення дошки, картографічний матеріал, атласи, 

демонстраційний матеріал, роздавальний матеріал, методичний апарат 
підручника та інші різновиди засобів навчання й географічних навчальних 
моделей. 

ТИП УРОКУ: урок формування й застосування нових знань. 
 

ХІД УРОКУ 
 
I. Підготовка учнів до навчально-пізнавальної діяльності – 5-7 хв. 
1. Організація уважності учнів (рекомендовані методичні прийоми 

(РМП): інструктаж). 
2. Повідомлення теми, завдань і переліку предметно-географічних 

компетентностей уроку.  
3. Актуалізація почуттєвого й практичного досвіду учнів (РМП: бесіда 

з використанням ілюстрацій). 
4. Пояснення критеріїв контролю навчальної діяльності учнів. 
 
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів – 2-3 хв. 
1. Пояснення значення предметно-географічних компетентностей, уроку 

для розв’язання життєвих завдань і проблем (РМП: розповідь, ілюстрування). 
2. Оголошення проблемного завдання чи запитання уроку (РМП: 

візуальне й аудіальне оголошення). 

                                                 
* Римськими цифрами позначено макрокомпоненти уроку, арабськими – 
мікрокомпоненти. 
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IІІ. Вивчення нового матеріалу – 23-25 хв. 
1. Актуалізація опорних географічних знань учнів (РМП: фронтальне 

опитування, бесіда).  
2. Варіант 1. Навчальний матеріал поділяється на кілька змістових 

частин.  
План вивчення змістової частини:  
1) формування уявлень учнів про географічні об’єкти, що вивчаються 

(РМП: розповідь, читання уривків із художньої й науково-популярної 
літератури, демонстрації ілюстративних матеріалів тощо); 

2) формування основних географічних понять, усвідомлення й 
осмислення географічних причинно-наслідкових зв’язків та з’ясування суті 
географічних об’єктів вивчення (РМП: пояснення, графічно-знакове 
моделювання, розв’язання проблемних питань і завдань, аналіз схем і таблиць, 
робота зі змістовим блоком підручника, робота з картами тощо); 

3) виконання практичних завдань з метою подальшого усвідомлення й 
осмислення учнями географічних термінів і їхніх визначень, причинно-
наслідкових зв’язків, закономірностей; 

4) формування емоційного-ціннісного ставлення до довкілля й людської 
діяльності в ньому та географічного бачення світу (РМП – аналіз проблемного 
запитання, бесіда); 

5) виявлення зворотного зв’язку між учнями та вчителем (РМП: 
фронтальне опитування, аналіз застосованої під час пояснення графічно-
знакової моделі тощо;  

За умови оцінювання навчально-пізнавальної діяльності учнів доцільно 
зазначити обрану вчителем кількість балів). 

Перехід до наступної змістової частини. 
Варіант 2. Поетапне вивчення учнями всього нового матеріалу одним 

блоком з паралельним застосуванням певних структурно-логічних моделей. 
 
IV. Узагальнення й систематизування предметно-географічних 

компетентностей учнів – 8-10 хв. (рекомендовано застосовувати нетрадиційні 
форми проведення уроку: інтерактивні ігри (наприклад, робота в малих групах), 
ігри-змагання, виконання завдань, наведених у підручниках тощо).  

 
IV. Коментування домашнього завдання – 2-4 хв. (пояснення до 

виконання прийомів роботи із матеріалами підручника, акцентування уваги на 
окремих питаннях нового географічного матеріалу, пояснення до виконання 
практичних завдань за умови їхньої доцільності, психолого-педагогічні 
рекомендації, індивідуальні завдання).  

 
V. Підбивання підсумків уроку (оцінюється робота учнів на уроці) – 

2-4 хв. 
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Додаток Л 
 

Алгоритми системного аналізу й самоаналізу уроків географії [74] 
 

Алгоритм аналізу уроку географії 
 

І. Перевірка й аналіз загальних відомостей щодо уроку, зокрема стосовно: 
1) теми уроку (відповідність програмі й календарно-тематичному плану 

вчителя). 
2) загального проведення уроку (дата, школа, клас, місце уроку в 

розкладі, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, кількість учнів за списком та 
кількість присутніх, вид організаційно-забезпечувальних засобів проведення 
– клас, кабінет тощо; 

3) мети уроку (відповідність ключових, міжпредметно-інтегральних і 
предметно-географічних компетентностей вимогам та змісту навчальної 
програми з географії); 

4) готовності до уроку (санітарно-гігієнічний стан місця проведення 
уроку; наявність необхідного обладнання, передусім унаочнювальних засобів 
навчання і географічних навчальних моделей; стан робочих місць учнів; 
психологічна налаштованість учителя й учнів до уроку). 

 

ІІ. Аналіз типу й структури уроку (відповідність програмі, раціональність 
розподілу часу тощо). 

 
ІІІ. Аналіз змісту уроку: 
1) відповідності змісту географічного навчального матеріалу програмі 

й віковим особливостям учнів; 
2) пізнавального потенціалу уроку та його зв’язку із сучасністю; 
3) генералізації навчального матеріалу вчителем і міри раціональності 

сполучення емпіричних і теоретичних географічних знань; 
4) організації навчально-пізнавальної діяльності школярів на чотирьох 

рівнях: репродуктивному, продуктивному, проблемному, творчому; 
5) доступності викладання основного змісту уроку, опорних знань і 

способів дій; 
6) наявності елементів проблемного навчання й формування 

критичного мислення учнів; 
7) наявності елементів діяльнісного та особистісного підходів до 

організації навчання школярів; 
8) корегування раніше сформованих предметно-географічних 

компетентностей і наявності їхнього зв’язку з вивченням нового 
географічного матеріалу; 

9) зворотного зв’язку між учнями та вчителем на всіх етапах навчання; 
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10) узагальнення й систематизування географічних знань і вмінь учнів; 
11) установлення міжпредметних зв’язків і формування міжпредметно-

інтегральних компетентностей. 
 

ІV. Аналіз використаних дидактичних інструментів учителя (методів, 
методичних прийомів, засобів і форм організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів) відповідно до структурних компонентів уроку: 

1) основних методів навчання географії, використаних на уроці; 
2) організаційного етапу уроку (налаштування учнів до роботи на уроці, 

організації робочого місця школярів, активізації знань, постановки завдань); 
3) мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів (ситуаційної й 

наскрізної); 
4) контролю й корегування навчальних досягнень школярів, з-поміж того 

аналіз: 
– форм і видів контролю (індивідуального, фронтального, групового, 

усного, письмового, графічного); 
– змісту й характеру запитань і завдань (репродуктивного, 

продуктивного, проблемного, творчого); 
– ступеня залучення учнів до доповнень, виправлень і рецензування 

відповідей товаришів; 
– поєднання фронтальної, індивідуальної, парної, групової й 

кооперовано-групової роботи школярів; 
– об’єктивності, прозорості й аргументованості оцінювання навчальних 

досягнень учнів; 
– коригування знань і вмінь школярів; 
5) формування нових знань учнів, поміж того аналіз: 
– мотивування вивчення нової теми; 
– актуалізації життєвого досвіду, знань і вмінь школярів; 
– повідомлення навчальних завдань учнів; 
– наявності змістовних блоків і пізнавальних завдань до них; 
– різноманітності й доцільності застосування певних методичних 

прийомів навчання; 
– рівня забезпечення принципу наочності навчання й ефективності 

застосування засобів навчання географії та їхніх типів і видів; 
– рівня сформованості вмінь школярів користуватися сучасними 

засобами навчання географії, серед них географічними навчальним моделями; 
– доцільності застосування форм організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів у традиційному режимі (фронтальної, індивідуальної, парної, 
групової й кооперовано-групової) та відповідності цих форм віковим 
особливостям школярів; 
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– застосування форм організації навчальної-пізнавальної діяльності учнів 
у інтерактивному режимі; 

– ролі й місця організації навчання в режимі самостійної роботи; 
– індивідуальних і диференційованих завдань для школярів, що мають 

відповідати їхнім можливостям, віковим особливостям і рівню навчальної 
підготовки; 

– зворотного зв’язку між учнями та вчителем; 
– узагальнення, систематизування й закріплення нових знань; 
– прийомів підготовки школярів до виконання домашнього завдання як 

творчого продовження уроку (момент уроку, в який оголошено завдання, 
кількість часу на його пояснення, характер завдань і відповідність їхньої 
складності й обсягу віковим особливостям учнів); 

6) формування й застосування вмінь і навичок учнів, поміж того аналіз: 
– застосування географічних знань школярів у практичній діяльності; 
– дотримання алгоритму формування вмінь учнів; 
– використання практичних завдань репродуктивного, продуктивного, 

проблемного й творчого рівня. 
 

V. Аналіз педагогічної діяльності вчителя на уроці, зосібна аналіз: 
1) формування ключових компетентностей; 
2) упровадження принципів співпраці, співдружності та співтворчості 

вчителя й учнів, а також школярів між собою (урахування індивідуальних 
особливостей, взаєморозуміння вчителя й вихованця, взаємна повага учнів і 
їхня взаємодопомога); 

3) довіри до учнів і вимогливості педагога, уміння бачити кожного учня, 
захопити спільною працею й викликати почуття радості пошуку, знахідок і 
впевненості у собі; 

4) формування вчителем адекватної самооцінки школярів; 
5) уміння вчителя володіти собою й керувати класом, стилю спілкування 

з учнями й володіння мімікою, рухами та мовою викладання матеріалу; 
6) записів, малюнків тощо на класній чи мультимедійній дошці 

(акуратність, лаконічність, грамотність); 
7) результатів самоаналізу педагогічної діяльності вчителя. 
 

VІ. Підбиття загального підсумку аналізу уроку: 
1) результувальний аналіз реалізації мети, завдань уроку й вимог шкільної 

програми; 
2) результувальний аналіз якості предметно-географічних 

компетентностей учнів; 
3) формулювання побажань. 
 



543 

Алгоритм самоаналізу уроку географії 
 

І. Загальна характеристика-аналіз уроку відповідно до таких позицій: 
1. Чи виправдала себе на практиці змодельована структура уроку? 
2. Чи достатньою виявилася інформативність уроку для класу? 
3. Чи вдалося надати уроку компетентнісно-формувальних характер? 
4. Чи вдалося реалізувати дидактичні принципи доступності, 

науковості й урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів? 
5. Чи мало навчання на уроці проблемний характер? 
6. Чи достатнім виявилося матеріально-технічне й технологічне 

забезпечення уроку? 
7. Чи правильно було сплановано час на реалізацію різних етапів 

уроку? 
 
ІІ. Аналіз змісту й структури уроку, використаних методів, методичних 

прийомів, засобів і форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 
за такими аспектами: 

1. Наскільки оптимально було здійснено організацію навчально-
пізнавальної діяльності учнів? 

2. Якою мірою форми й види контролю забезпечували об’єктивну 
перевірку й оцінювання навчальних досягнень школярів? 

3. Чи використовувалися прийоми систематизування географічних 
знань учнів? У якій формі? 

4. У якій формі проводилася корегування знань і вмінь школярів? 
5. Наскільки об’єктивно вдавалося оцінювати навчальну діяльність і 

навчальні досягнення учнів?  
6. Чи вдалося оптимально аргументувати оцінки? 
7. Якими є результати актуалізації опорних знань школярів перед 

вивченням нового географічного матеріалу? 
8. Чи правильним виявився добір методів і методичних прийомів 

навчання? Чи вдалося при цьому доборі врахувати специфіку географічного 
навчального матеріалу й рівень навчальної підготовки учнів класу, у якому 
проводився урок? 

9. Чи вдалося гармонійно поєднувати на уроці вербальні, ілюстративно-
демонстраційні й прикладні методичні прийоми навчання географії? 

10. Чи вдалося успішно організувати роботу учнів у самостійному 
режимі? 

11. Наскільки ефективно було використано засоби навчання географії 
на уроці? 

12. Чи проводилася робота із засвоєння географічних термінів? 
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13. Чи було реалізовано завдання з організації роботи з підручником чи 
іншою географічною літературою? 

14. З якою ефективністю було застосовано мультимедійні інформаційні 
засоби навчання географії? 

15. Чи приділялася увага формуванню міжпредметно-інтегральних 
компетентностей? Як це робилося? 

16. Як формувалися навчальні вміння учнів (до аналізу, синтезу, 
порівняння тощо)? 

17. Наскільки правильно було підібрано прийоми виявлення зворотного 
зв’язку на кожному етапі уроку? 

18. Чи приділялася увага формуванню географічних фактів, 
номенклатури, уявлень?  

19. Чи приділялася увага формуванню географічних понять, причинно-
наслідкових зв’язків, закономірностей? За яким алгоритмом? 

20. Чи приділялася увага формуванню вмінь і навичок? За яким 
алгоритмом? 

21. Наскільки оптимальною була робота з картою та в якому режимі її 
застосування й формі відображення? 

22. У якій формі школярам було запропоновано домашнє завдання? 
Наскільки вдало було вибрано його обсяг? 

23. Чи приділялася увага формуванню ключових компетентностей? Як 
це робилося? 

 
ІІІ. Аналіз власної поведінки й педагогічної діяльності на уроці за 

такими критеріями: 
1. Чи вдалося дотримати запланований стиль спілкування з учнями? 
2. Наскільки грамотною, багатою, логічною, емоційною й образною 

була мова вчителя? 
3. Чи вдалося гнучко реагувати на зміни ситуації під час уроку? 
4. Чи було відчуття психологічної підтримки учнів на уроці? У якій 

формі вона виявлялася? 
5. Чи були вимоги до школярів упродовж уроку достатньо чіткими, 

зрозумілими й послідовними? 
6. Чи вдалося об’єктивно оцінювати результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів упродовж уроку? 
7. Якими були об’єктивні й суб’єктивні труднощі на уроці? Якими є 

можливі шляхи їхнього подолання? 
 
IV. Аналіз поведінки й роботи учнів на уроці за такими позиціями: 
1. Якою була дисципліна на уроці? Чим це можна пояснити? 
2. Наскільки організовано й успішно виконувалися учнями завдання, 

які ставилися перед ними? 
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3. Яка частка школярів виконувала поставлені завдання на 
репродуктивному, продуктивному, проблемному чи творчому рівнях? 

4. Чи виявляли учні зацікавленість географією на уроці? У чому це 
проявлялося? 

5. Наскільки якісною була розгорнута монологічна мова школярів? 
6. Чи брали учні участь у бесідах або дискусіях? Чим це пояснюється? 
7. Хто з учнів не впорався з домашнім завданням минулого уроку? 

Чому? 
8. Які форми організації навчання виявилися найбільш цікавими й 

продуктивними для школярів? Які найменш вдалими й ефективними? 
9. Які інтелектуальні вміння учнів формувалися й розвивалися на 

уроці? 
10. Які раніше сформовані навчальні прийоми застосовувалися 

школярами, а які прийоми формувалися? 
11. На яких етапах уроку навчально-пізнавальна діяльність учнів була 

найбільш ефективною?  
 
V. Аналіз організації взаємодії вчителя й учнів згідно з такими аспектами: 
1. Чи вдалим був діалог з учнями на уроці? 
2. Чи відповідав рівень викладання нового географічного матеріалу 

потенційним можливостям школярів? 
3. Чи відповідав запропонований темп вивчення нового матеріалу 

можливостям його засвоєння учнями? 
4. Чи виникла на уроці атмосфера співпраці з учнями? Чим це можна 

пояснити? 
5. Який характер мало особисте ставлення до школярів і навпаки? Цей 

характер був позитивним чи негативним? 
6. Чи виникло власне задоволення та задоволення в учнів процесом і 

результатами взаємодії на уроці? Чому? 
 
VI. Об’єктивний аналіз загального результату власної діяльності на 

уроці за такими позиціями: 
1. Якою загалом виявилася власна готовність до уроку? 
2. Чи вдалося успішно керувати класом у процесі проведення уроку? 
3. Яка успішність засвоєння учнями нових предметно-географічних 

компетентностей на уроці? 
4. Наскільки ефективно розвивався пізнавальний інтерес до вивчення 

географії? 
5. Чи можна назвати навчально-пізнавальну діяльність учнів на уроці 

географії успішною? 
6. Чи реалізовано на уроці всі поставлені завдання?  
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Додаток М 
 

Методичні рекомендації до проектування й проведення дидактичних 
ігор на нетрадиційних компетентнісно-формувальних уроках географії 

Дидактичні особливостями ділової гри: 
1) чітке спрямування на досягнення передбачуваного конкретно 

визначеного навчального результату (певних елементів предметно-
географічних компетентностей);  

2) активне застосування форм організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів в інтерактивному режимі;  

3) виконання школярами ролей за певним сюжетом чи сценарієм з метою 
модельної імітації ними певних реальних професійних дій і життєвих 
ситуацій;  

4) розв’язанні відповідних грі географічних навчальних проблем під 
керівництвом учителя та автономно;  

5) стимулювання зіткнення думок і їхнього активного обговорення;  
6) опанування учнями відповідних алгоритмів навчально-пізнавальної 

діяльності.  
Проектуючи ділову гру як різновид дидактичних ігор, вчитель має 

зважати на головні складники її підготовки, зокрема: на формулювання мети, 
обґрунтування форми проведення, розробку сценарію й конкретних завдань, 
розподіл ролей, проведення інструктування тощо. 

Підготовка до ділової гри вимагає дотримання таких дидактичних умов: 
1) чітке визначення теми; предметно-географічних компетентностей, 

що мають формуватися; проблеми; строків проведення; 
2) обов’язкове призначення консультацій; 
3) підготовка адекватного навчально-методичного забезпечення; 
4) вивчення особливостей класу й окремих його учнів (захоплення, 

потреби, мотиви, ціннісні орієнтири, інтереси тощо) з метою подальшого 
об’єднання їх у групи; 

5) розробка запитань і завдань з урахуванням вимог до формування 
критичного мислення школярів. 

Під час формування груп для ділової гри необхідно визначити кількість 
учнів, які утворюватимуть одну групу (оптимальна кількість – 5-6 учнів), а 
також урахувати особисті якості, рівень географічних знань й інтереси 
школярів. Щоб правильно розподілити ролі у групах, доречно провести 
попереднє анкетування, аби з’ясувати, яку роль хотів би виконувати той чи 
той учень у грі та кого хотів би бачити керівником групи. 

Для ділової гри зазвичай розробляються загальне проблемне завдання 
для всього класу, завдання для окремих груп та індивідуальні завдання – за 
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кількістю гравців у групах. Усі завдання мають бути посильними для учнів і 
спрямованими на розв’язання основної проблеми гри. Під час складанні 
завдань учителеві слід керуватися таким правилом: чим лаконічніше й 
конкретніше запитання чи завдання, тим краще воно сприймається. Завдання 
може містити й настанови до його виконання, зосібна вказівки щодо 
використання основних і додаткових джерел географічної інформації тощо. 

Консультації – обов’язковий елемент підготовки до ділової гри. За 
наявності підготовчого періоду до неї початково необхідною є настановна 
консультація, під час якої повідомляється тема гри, визначається її мета, 
здійснюється ознайомлення з правилами й критеріями оцінювання діяльності 
учасників гри та даються завдання. За три ж дні до ділової гри проводиться 
контрольна консультація, на якій розглядається зміст окремих питань, 
конкретизується хід гри й уточнюються унаочнювальні засоби навчання, 
зокрема географічні навчальні моделі, які будуть використані. Якщо ж ділова 
гра не передбачає підготовчого періоду, то консультацію може замінити 
докладний інструктаж на початку ділової гри як уроку. 

У будь-якому разі, вчитель як керівник ділової гри має: 
• обрати її тему; 
• визначити обсяг і види географічного навчального матеріалу; 
• змоделювати механізм взаємодії учасників; 
• сформулювати правила проведення гри; 
• підготувати ігрову документацію; 
• ознайомити гравців з їхніми функціями у тій чи тій «ролі» й 

загальними їхніми обов’язками з огляду на правила гри; 
• розробити систему оцінювання навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. 
Ділову гру бажано моделювати як макрокомпонент одного 

однойменного уроку й лише як виняток її може бути заплановано як 
макрокомпонент двох уроків. 

Учні у процесі як підготовки, так і проведення ділової гри мають 
дотримуватись таких загальних правил: самостійність у процесі вивчення 
теми; активність під час підготовки й проведення гри; стриманість під час 
безпосередньої участі у грі; дотримання регламенту власних виступів тощо. 

Доцільно розглянути можливий загальний алгоритм ділової гри на 
прикладі її підготовки й проведення під час вивчення шкільного курсу 
«Україна і світове господарство» ((9 клас). Так, в основу урочної ділової гри 
«Металургійна виробництво України» доцільно покласти економічні, 
екологічні й соціальні проблеми розвитку цієї галузі. 

Підготовку ділової гри як уроку слід здійснити в такій послідовності:  
1) за два тижні до гри повідомити учням її тему;  
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2) поділити клас на тематичні рольові групи (представники Кабінету 
міністрів, економісти, технологи, логісти, екологи, представники 
профспілкового комітету);  

3) оголосити конкурс на кращу емблему галузі;  
4) запропонувати перелік джерел інформації, поміж них відповідних 

Інтернет-сайтів; 
5) оприлюднити ключові запитання й завдання гри. 
На одному з уроків, що передує уроку-грі, учитель має з’ясувати 

сутність проблем, які розв’язуватимуться під час ділової гри; пояснити 
засади створення презентації «Характеристика металургійного виробництва» 
та ознайомити з типовими планами досліджень з огляду на специфіку роботи 
кожної групи учнів. Бажано, щоб презентація містила, крім основних 
положень змісту, відповідні йому види графічно-знакових географічних 
навчальних моделей з передбаченням режимів застосування й форм 
відображення цих моделей. У визначений для підготовки термін учитель має 
надати консультації учням щодо ознайомлення із джерелами потрібної 
географічної інформації й алгоритмами виконання завдань. Крім того, з 
числа школярів, що найбільш зацікавлені вивчанням запропонованої теми й 
мають високі навчальні досягнення з географії, може бути створено групу 
консультантів, які надаватимуть допомогу однокласникам у процесі 
підготовці до ділової гри, а у процесі її проведення будуть мати 
повноваження експертів, координаторів тощо. 

Під час власне ділової гри учасникам слід зайняти місця за столами з 
візитками, де зазначено тематичну спеціалізацію групи. На початку уроку з 
діловою грою вчитель оголошує її основне завдання: «Вам треба висловити 
своє судження щодо значення й сучасного стану виробництва на 
металургійному комбінаті «Криворіжсталь». Зробіть це на основі аналізу 
доступної вам інформації, відповідних статистичних, картографічних й 
інших допоміжних матеріалів». 

Після цього вчитель повинен поставити запитання й дати завдання 
групам учнів відповідно до їхньої спеціалізації. Такі запитання й завдання 
мають бути спрямовані на розгляд окремих аспектів обраної теми та 
розв’язування поставленої на уроці проблеми. 

Учасникам груп слід самостійно розподілити між собою обов’язки, 
конкретизувати й структурувати завдання для їхнього кооперованого 
виконання та готуватися до відповідей, бесід і дискусій. При цьому питання 
обговорюються колективно – це основна умова організації співпраці 
школярів. Під час опрацювання завдань учитель має надавати учням 
допомогу, консультуючи їх. Учні ж самі повинні обрати доповідача з 
досліджуваного ними питання, а звіт групи має бути складено за такою 
структурою: 
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1) доповідь представника групи; 
2) доповнення членів групи; 
3) відповіді на запитання представників інших груп і вчителя; 
4) формулювання висновків і пропозицій, спрямованих на розв’язання 

поставленої проблеми. 
Учитель увесь час має координувати роботу учнів, за потреби допомагати 

їм і в кінці гри-уроку оцінити індивідуальну й колективну діяльність школярів. 
Структура уроку-мандрівки передбачає початковий ретельний 

інструктаж школярів стосовно характеру їхньої участі в уявній подорожі, 
алгоритм якої сприяє вмотивуванню й стимулюванню навчально-пізнавальної 
діяльності учнів. У процесі проектуванні власне мандрівки як макрокомпонента 
однойменного уроку вчитель має запровадити ігрові епізоди, що будуть 
сприяти актуалізації опорних географічних знань і життєвого досвіду учнів. 
Така мандрівка повинна передбачати конкретний маршрут і зупинки, які 
позначаються під час уроку, наприклад, на стінній карті за допомогою маркерів 
і фішок різної форми або на мультимедійній дошці, використовуючи певний 
вид геоінформаційних навчальних засобів. При цьому кожну зупинку має бути 
запроектовано на виконання школярами пізнавальних завдань різного 
дидактичного спрямування.  

Значущими елементами уроку-мандрівки загалом мають бути також 
узагальнення окремих географічних фактів і подій, формування географічних 
понять і встановлення причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей. 
Особливої уваги під час проектуванні вимагає і підбиття підсумків, і 
оцінювання навчально-пізнавальної діяльності учнів упродовж уроку-
мандрівки. Важливо, щоб усі ці процедури здійснювалися в цікавій, бажано 
ігровій формі. 

Для забезпечення ефективності формування ПГКУ на уроці-мандрівці 
вчитель має підготувати додаткові матеріали й обладнання, що сприятимуть 
організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів й звітуванню 
про неї (джерела додаткової географічної інформації, різноманітні настільні й 
контурні карти, маршрутні листи, відповідні засоби навчання для застосування 
геоінформаційних засобів тощо). Якщо основною дидактичною метою уроку-
мандрівки є формування й застосування нових знань, то потрібно передбачати 
ознайомлення учнів з новим географічним матеріалом під час уроку чи 
заздалегідь. Якщо ж це урок контролю та корекції ПГКУ, що проводиться 
наприкінці вивчення тематичного блоку, то школярі попередньо готуються до 
нього як до звичайного тематичного контролю. 

Проведення уроку, в основі якого лежить гра-змагання, передбачає:  
– поділ учнів на команди, які змагаються між собою за перемогу;  
– проведення різноманітних ігрових конкурсів, вікторин, турнірів і 

квестів з географії;  
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– оцінювання результатів навчально-пізнавальних урочних ігрових 
змагань вчителем і експертними групами учнів; 

– нарахування певної кількості балів за правильність і повноту 
відповідей команд;  

– можливість використання в змагальному процесі окремих складників 
ділової або аналітичної гри чи поєднання таких складників. 

Серед уроків з іграми-змаганнями варто виділити такі їхні різновиди: 
урок з експрес-змаганням з географії (як урочна реалізація однойменного 
різновиду нестандартного колективного контролю); урок-конкурс; урок-
вікторина, зокрема за зразком організації вікторини «Що? Де? Коли?»; урок 
за принципами проведення клубу веселих і кмітливих (КВК); урок-турнір (як 
урочна реалізація інтерактивної форми «Турніри»); урок з географічним 
квестом; ділова або аналітична гра чи їхні варіанти, організовані у формі 
змагання з визначенням переможців, а також можливі комбінації зазначених 
форм-варіантів гри-змагання. 

Вимоги до гри-змагання: 
1) жоден з учасників не повинен мати привілеїв; 
2) систему оцінювання знань за кожним завданням має бути 

повідомлено на початку гри-змагання та / або безпосередньо перед 
виконанням завдання; 

3) має бути виключено можливість списувань і підказок. 

Основні етапи організації й проведенні уроку як гри-змагання 
(підготовчий, ігровий і підбиття підсумків) 

На підготовчому етапі уроку, перед проведенням гри-змагання, 
учитель мусить поділити учнів класу на команди – на власний розсуд чи за 
уподобанням самих школярів. Потім вчитель оголошує тему гри, ознайомлює 
клас з її умовами, надає рекомендації щодо підготовки до змагання. 
Запитання й завдання складає вчитель так, щоб відповіді на них учні мали 
змогу знайти в підручнику, атласі чи у додаткових джерелах географічної 
інформації. При цьому перелік потрібних для підготовки джерел 
географічних знань оголошується учням заздалегідь. 

На ігровий етап вчитель передусім повідомляє учням правила гри-
змагання, пояснює критерії та процедуру оцінювання їхньої індивідуальної й 
колективної діяльності, встановлює регламент і знайомить із 
дисциплінарними покараннями його порушників. Зокрема, штрафні бали 
можуть нараховуватися за надмірний шум, сперечання з ведучим або 
гравцями іншої команди, а також за неуважність до відповідей суперників. 

Гра-змагання як макрокомпонент однойменного уроку зазвичай 
містить декілька ігрових завдань, за кожне з яких команди отримують 
залікові бали. Випробування зазвичай починаються із запитань і завдань, що 
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мають форму фронтального опитування, оскільки воно швидко організовує 
учнів. При цьому висока мобільність гри-змагання потребує використання у 
її першій фазі простих, однозначних запитань. Для прикладу, доцільно 
розпочати із закритих запитань, що мають лише два варіанта відповіді – 
«Так» або «Ні». Надалі запитання й завдання ускладнюються: визначається 
рівень сформованості емпіричних та теоретичних географічних знань і 
практичних умінь та досвіду їхнього застосування в самостійній навчально-
пізнавальній діяльності школярів. Завершується ігровий етап виконанням 
завдань творчого характеру.  

Етап підбиття підсумків уроку як гри-змагання має бути цікавим і 
надихати на подальше вивчення географії. На цьому етапі вчитель мусить 
реалізовувати принцип відкритих перспектив, тобто навіть у тих учнів, які не 
стали переможцями, повинно залишатися стійке бажання в майбутньому 
розширювати й поглиблювати свої знання з географії.  

Урок з теми «Географічне положення, дослідження 
й освоєння Африки» 

Урок доцільно провести як мандрівку в минуле (різновид сюжетно-
рольової гри) з метою з’ясування обставин відкриття й дослідження материка 
та основних рис його географічного положення. 

На наступному уроці «Тектонічна будова, рельєф і корисні 
копалини Африки» завдання ускладнюються: учні мають досліджувати 
будову земної кори в межах материка та його корисні копалини. Учитель 
дотримується вже «сюжетно-рольових» принципів проведення уроку-
дослідження (уроку-експедиції) та, відповідно, розподіляє клас на групи 
дослідників (геофізиків, геологів і геоморфологів) і пошукові експедиції, які 
будуть вивчати тектонічну й геологічну будову материка та здійснювати 
експедиції за різними маршрутами з метою відкриття родовищ корисних 
копалин.  

Перша група дослідників-геофізиків за картами «Тектонічна карта 
світу» та текстом відповідних параграфів підручника з географії повинна 
порівняти будову земної кори Африки з іншими материками тропічних 
широт і спробувати зробити висновок щодо того, як і коли сформувалася 
територія материка. При цьому учасники групи отримають для виконання 
індивідуальні завдання, що будуть частинами групового. Вони письмово й 
графічно (на контурних, паперових чи цифрових картах) фіксуватимуть 
результати своєї роботи та обмінюватимуться ними з товаришами. 

Друга група дослідників-геологів за фізичною й тектонічною картами 
Африки та текстом відповідного параграфу підручника має вивчити 
тектонічну будову материка й віднайти форми рельєфу, що відповідають 
основним тектонічним структурам. 



552 

Третій групі дослідників-геоморфологів слід ознайомитися із 
загальним характером рельєфу Південної Африки й з’ясувати, які великі його 
форми є на материку та як вони змінюються з півночі на південь за 
меридіаном 30˚ сх. д. 

Декілька пошукових експедицій мають «обстежити» африканські 
регіони – Північну, Центральну, Східну й Південну Африку – щодо наявності 
родовищ корисних копалин і перспектив їхнього використання. Якщо 
кількість доступних для формування таких груп у класі менша, ніж кількість 
зазначених регіонів, розміри останніх укрупнюються.  

Усі групи працюють в обмежені терміни, скажімо, 10–15 хв., а потім 
повинні звітувати перед усім класом. 

Під час вивчення теми «Австралія» варто запропонувати учням урок 
як наукову подорож-експедицію (комбінацію уроку-мандрівки й уроку – 
стратегічної гри), який базується на відтворенні подорожей-експедицій групи 
вчених-експертів у віддалені регіони материка. 

Розпочати такий урок-гру слід із вступного слова вчителя, у якому 
визначається мета й ставляться конкретні завдання групам експертів-
географів, називаються місця висадки експедицій і характеризуються ролі, 
які будуть виконувати їхні учасники (керівник експедиції, геолог, 
геоморфолог, метеоролог, гідролог, ґрунтознавець, біолог, еколог, лікар, 
кухар тощо).  

З огляду на чисельність груп-експедицій, учасники можуть поєднувати 
кілька ролей. Але за всіх умов учні мають самостійно розробити маршрут 
кожної подорожі-експедиції й змоделювати її результати як «експертну 
оцінку». Треба, щоб при цьому школярі не обмежувалися лише наявними у 
класі картографічно-геоінформаційними матеріалами та текстом підручника, 
а обов’язково скористалися додатковими джерелами географічної інформації, 
передусім ресурсами Інтернету. Бажано також, щоб зазначена «експертна 
оцінка» містила яскраві описи природи, дані щодо небезпечних природних 
явищ, господарської діяльності людей, екологічних проблем і особливостей 
виживання в довкіллі, яке вивчалося. На таку експертизу учням відводиться 
близько 15 хв., а решту часу слід використати на доповіді представників груп 
класу та їхнє обговорення. 

З іншого боку, вивчати природи певного материка можна й іншим 
способом – у формі уроку-конкурсу (різновиду гри-змагання), коли учні класу 
представляють письменників різних країн світу, які приїхали до Південної 
Америки (вивчення теми «Південна Америка») на міжнародний конкурс, 
присвячений річниці відкриття материка. При цьому основне їхнє завдання – 
написати оповідання про природні умови Південної Америки, орієнтуючись 
на ключові слова й типовий план характеристики цих умов. 
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Необхідні для виконання завдань джерела географічної інформації та 
плани характеристик, а також ключові слова для кожного обраного регіону 
заздалегідь готує вчитель, який і буде одноосібним експертом конкурсу, 
наприклад: 

– Амазонія: екваторіальні широти, низовина, осадові відклади, значна 
вологість, сельва, багатоярусні ліси, ендеміки, Трансамазонська магістраль, 
лісозаготівля, нафта; 

– Бразильське плоскогір’я: горбиста рівнина, щит, руди, пасати, опади, 
вологі тропічні ліси, савани, пороги, рослини, тварини, водоспади, плантації, 
пасовища, кар’єри; 

– Пампа: низовина, тектонічний прогин, плоска рівнина, субтропіки, 
лісостеп, степ, напівпустеля, пампасна трава, злаки, пасовища, пшениця, 
кукурудза, ерозія ґрунтів; 

– Анди: хребет, літосферна плита, область складчастості, снігова лінія, 
озеро Тітікака, висотна поясність, ендеміки, лісозаготівля, гірничо-видобувна 
техніка, пасовища, інки. 

Під час вивчення теми «Північна Америка» неабиякі можливості має 
використання топоніміки, зважаючи на те, що в географічних назвах, 
зокрема, простежується історія відкриття, дослідження й освоєння материка. 
На карті можна знайти імена майже всіх відомих дослідників Північної 
Америки, що дає змогу провести знову-таки урок-вікторину або урок-
конкурс, головне спрямування якого полягатиме в тому, що вчитель коротко 
розповість про найважливіші досягнення першовідкривачів якогось з регіонів 
і запропонує учням знайти їхні прізвища на карті (наприклад, Д. Кабот, 
Д. Девіс, Г. Гудзон (Гадсон), В. Баффін, Т. Джеймс, О. Маккензі), відповідно 
оцінить результати за принципами гри-змагання. 

Урок «Внутрішні води Євразії», метою якого є формування знань 
школярів про річки материка, учитель може провести як урок-змагання між 
групами учнів. Оскільки басейнів стоку річок п’ять (Північного Льодовитого, 
Тихого, Індійського й Атлантичного океанів і внутрішній), то й груп має бути 
стільки ж. Кожна група характеризує річки одного з басейнів стоку за 
картами атласу й текстом відповідного параграфу підручника тощо, 

Учитель же не надає рекомендацій щодо організації роботи учнів 
всередині кожної групи, а навпаки, наголошує, що вони самостійно мають 
вибрати оптимальний режим виконання завдань, який забезпечить їм 
перемогу у змаганні. 

При цьому план роботи для всіх груп, що змагаються, є однаковим і 
містить такі завдання: 

1) визначити на фізичній карті Євразії й позначити на відповідній 
контурній, паперовій чи цифровій карті басейн стоку, який вивчається; 
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2) знайти великі річки та їхні притоки й надписати (надрукувати) їхні 
назви на контурній карті; 

3) позначити на контурній карті межі басейнів головних річок і дати 
характеристику їхньої течії у верхній, середній і нижній частинах басейну; 

4) з’ясувати можливі джерела живлення річок; 
5) визначити, як змінюється водність річок упродовж року та які елементи 

багаторічного режиму стоку характерні для них; 
6) схарактеризувати господарське використання річок і назвати екологічні 

проблеми, що виникають унаслідок такого використання. 
Після закінчення часу, відведеного на виконання завдань, представники 

кожної групи повинні подати на класній чи мультимедійній дошці перелік 
річок, характеристику яких вони зробили. пізніше за чергою учасники груп 
мають виходити до дошки й описувати одну річку, яку обирають із 
запропонованого списку їхні суперники. Потім суперники можуть поставити 
питання стосовно щойно заслуханого повідомлення, на які дозволяється 
відповідати всім членам групи доповідача. При цьому вчителеві слід 
нараховувати бали учням не тільки за правильність, але й за стислість і чіткість 
як повідомлень, так і відповідей. За таких умов має здійснюватися 
індивідуальне й групове оцінювання навчально-пізнавальної діяльності 
школярів, а сумарна кількість балів визначить кінцевий рейтинг груп. 

Оскільки найбільші держави Європи та Азії вивчаються на останніх 
уроках, присвячених материкам, коли зацікавлення учнів навчальним 
матеріалом дещо знижується, доречно проводити уроки у більш тематично 
вмотивованих для такої ситуації різновидах гри-змагання. По-перше, учитель 
може провести урок-змагання між групами учнів, запропонувавши їм 
«помірятися силами й знаннями» в рекламній справі, додавши сюди й певні 
елементи ділової гри. За таких умов клас має бути поділено на стільки груп, 
скільки країн вивчається на уроці. Назва основного макрокомпонента 
зазначеного комбінованого ігрового уроку може бути різною на зразок «Візитна 
картка країни», «Рекламний ролик», «Туристський маршрут» тощо. Кожна ж 
група повинна мати на меті створення яскравого й незабутнього образу певної 
євразійської країни з розповіддю про особливості її розташування, природи, 
населення, традицій, побуту й господарства.  

По-друге, доцільним для заключного вивчення матеріалу про країни 
Євразії може стати проведення уроку-вікторини «Най-най …», що теж може 
посилити зацікавленість учнів. Мета такого уроку – знайти у певних країнах, 
що вивчаються, якісь рекордні для материка загалом показники: найхолодніше 
чи найспекотніше місце, найдовшу річку, найсолоніше озеро, найвищу чи 
найнижчу відмітку поверхні Землі, найчисельніше місто, найвищу будівлю 
тощо. При цьому оцінюється як кількість знайдених рекордів, так і їхня 
екзотичність. Проведення такої вікторини як макрокомпонента уроку 
потребуватиме небагато часу й вочевидь викличе неабиякий інтерес серед її 
учасників. 
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Додаток Н 
 

Методичні рекомендації щодо проектування й проведення уроків 
нетрадиційної форми [74] 

Урок-лекція зазвичай розпочинає вивчення тематичного блоку 
географічного навчального матеріалу. Вибір уроку-лекції як провідної форми 
проведення навчання зумовлено орієнтуванням на формування нових 
географічних знань. Саме урок-лекція дає змогу вчителеві викласти великий 
обсяг навчального матеріалу стисло, показати зв’язок географічних 
теоретичних і емпіричних знань, сформувати вміння учнів конспектувати та 
й загалом закласти основи розуміння школярами методології географічної 
науки. 

Безпосередньо шкільна лекція для старшокласників, як основний 
урочний макрокомпонент, має тривати 35–40 хвилин, оскільки, крім неї, у 
загальній структурі уроку-лекції мають бути присутні й інші, традиційні 
структурні його компоненти – організація навчально-пізнавальної діяльності 
учнів, коментоване пояснення домашнього завдання й підбиття підсумків 
уроку. А от підготовка школярів до сприймання уроку-лекції повинна 
починатися ще з 6-го класу, коли вчитель поступово збільшує час, відведений 
на розповідь і пояснення, і запроваджує елементи навчальної лекції: вчить 
виокремлювати й записувати основну думку лаконічно за допомогою 
скорочень й умовних позначень тощо. При цьому учні послідовно 
навчаються слухати й конспектувати лекцію, тобто розуміти її зміст, 
виділяти головне, запам’ятовувати, структурувати й записувати стисло.  

Відмінність власне шкільної лекції від лекції у вищих навчальних 
закладах полягає в застосуванні властивих саме першій різноманітних 
поступальних методичних прийомів, що сприяють формуванню мотивації 
роботи учнів, актуалізації їхнього життєвого досвіду й раніше засвоєних 
знань і вмінь та активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів. Крім 
того, проведення шкільної лекції вимагає застосування найсучасніших за 
унаочнюванням засобів навчання географії, передусім в електронній формі 
їхнього відображення, динамічному, часто інтерактивному режимі перегляду 
цих засобів і їхній композиційно-інтегрованій формі показу. Особливістю 
лекції у школі є також вельми чіткий зворотний зв’язок між учнями і 
вчителем, який здійснюється за допомогою елементів бесіди упродовж 
усього уроку або під час підбиття його підсумків. За характером викладання 
матеріалу урок-лекцію загалом можна додатково поділити на різновиди – 
інформаційний і проблемний, обидва з яких, зрозуміло, вимагають дуже 
ретельної відповідної підготовки вчителем. 

Наступною формою НКФ уроку географії, яка при цьому є і одним з 
етапів функціонування лекційно-семінарської системи, є урок-практикум, на 
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якому запроваджується конструктивний підхід до навчання географії: 
виконуються практичні роботи; застосовуються та конкретизуються 
теоретичні й емпіричні географічні знання; формуються географічні вміння 
та навички. На уроці-практикумі застосовуються, з одного боку, різноманітні 
форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з географії у 
традиційному режимі: завдання виконуються фронтально, індивідуально, 
попарно, груповим і кооперовано-груповим способом. З іншого боку, 
доцільно активно застосовувати на такому уроці й різновиди організації 
навчання в режимах самостійної роботи та інтерактивному, позаяк їхніми 
особливостями є переважання самостійної прикладної роботи учнів, а також 
взаємонавчання й співпраця школярів. Учитель має ретельно обміркувати 
форми звітності й оформлення кінцевого результату навчально-пізнавальної 
діяльності учнів на уроці-практикумі й чітко ознайомити школярів з 
критеріями оцінювання. 

Ще одна, семінарська, форма проведення занять загалом передбачає 
обговорення проблем, що стосуються щойно прочитаної лекції чи вивченої 
теми. Отже, урок-семінар як приклад НКФ уроку зазвичай проводиться після 
уроку-лекції чи наприкінці вивчення тематичного блоку географічного 
навчального матеріалу. Учитель має заздалегідь роздати учням запитання 
семінару, які відображають не тільки матеріал певного розділу чи теми, а й 
міжпредметні зв’язки. Готуючись до семінару, школярі можуть працювати 
над повідомленнями з окремих питань, проводити спостереження, збирати 
певний фактичний матеріал, опрацьовувати текст підручника й додаткову 
літературу, знайомитися з документами та користуватися ресурсами 
Інтернету тощо. 

Під час уроку-семінару окремі учні виступають з доповідями й 
повідомленнями, а інші аналізують і доповнюють їхні виступи, ставлять 
запитання й беруть участь у дискусії. Важливою вимогою до таких 
учнівських доповідей є наявність у них невідомого іншим учням 
географічного матеріалу й елементів власного дослідження. Учитель же має 
спрямовувати обговорення семінарських доповідей школярів і ставити 
проблемні запитання, які викликають обмін думками й дискусію. Урок-
семінар можна організувати й таким способом: учні самостійно готують усі 
запитання й виступають з повідомленнями за власним бажанням або за 
вимогою вчителя, який заохочує їх до пошуку додаткових матеріалів з теми 
та дослідницької роботи. На завершення вчитель аналізує й оцінює зміст 
доповідей, стисло характеризує виступи, робить, за потреби, доповнення й 
виправляє помилки, а також радить школярам, як працювати над проблемою 
надалі, якщо вона їх зацікавила. При цьому за доповіді, повідомлення й 
змістові доповнення він виставляє учням оцінки, потім підбиває загальні 
підсумки уроку-семінару й зорієнтує школярів на підготовку до уроку-заліку. 
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Урок-консультацію доцільно проводити перед уроком-заліком. На 
уроці-консультації вчитель надає короткі відповіді на запитання, які 
виносяться на перевірку й оцінювання. Різновидом консультаційного уроку 
також є урок відкритих запитань, на якому учні можуть поставити вчителеві 
будь-яке питання, що стосується теми, розділу чи всього шкільного курсу 
географії. Такий урок вимагає від учителя ретельної підготовки й 
проводиться зазвичай перед відповідним підсумковим контролем навчальних 
досягнень школярів. 

На уроці-заліку власне перевіряються предметно-географічні 
компетентності учнів, які формувалися упродовж вивчення тематичного 
блоку. Важливо пам’ятати, що запитання, винесені на цей залік, слід 
повідомити школярам ще перед вивченням. Учителеві при цьому варто 
пам’ятати, що особлива увага має приділятися оцінюванню здатності учнів 
самостійно здобувати географічні знання. Важливо також розвивати систему 
взаємоконтролю учнів і формувати адекватну самооцінку школярами 
власних навчальних досягнень. 

Урок-конференція зазнав значної популярності серед учителів 
географії. На такому уроці учні виступають зі своїми повідомленнями, 
присвяченими певним питанням конкретної теми з географії. Потому 
відбувається обговорення цих повідомлень усіма учнями, а вчитель виконує 
при цьому роль координатора.  

До уроку-конференції школярі готуються заздалегідь, тому доцільно 
використовувати таку його форму або на початку вивчення тематичного 
блоку (як нетрадиційний аналог уроку формування й застосування нових 
знань), або наприкінці такого вивчення (як аналог уроку поглиблювання та 
систематизування знань і вмінь учнів). Якщо урок-конференцію присвячено 
вивченню нового географічного матеріалу, то школярі, зрозуміло, мають 
самостійно опрацювати цей, невідомий їм раніше, матеріал. На такому уроці 
вчителеві доведеться чимало навчального часу витратити на додаткові 
пояснення й корекцію географічних знань учнів. Тому доречніше проводити 
урок-конференцію, коли основний навчальний матеріал вивчено та є потреба 
в його поширенні, поглиблюванні й упорядкуванні. 
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Додаток О 
 

Методичні рекомендації вчителям географії щодо проектування 
й організації виконання учнями практичних робіт 

 
Обов’язковою вимогою до проведення практичних робіт з географії є 

фронтальна або вибіркова перевірка й оцінювання вчителем результатів 
практичної діяльності учнів.  

Характеризуючи методику проведення практичної роботи варто 
зазначити, що зазвичай перед її виконанням формуються відповідні 
емпіричні і теоретичні географічні знання. Власне ж у процесі практичної 
діяльності учні конкретизують і узагальнюють ці сформовані знання та 
отримують і закріплюють практичні вміння з їхнього застосування. 

Практична робота чи дослідження може проводитися і перед 
вивченням теоретичного матеріалу й спрямовуватися на самостійне 
здобування географічних знань і вмінь учнями або на підготовку школярів до 
формування й застосування нових знань і вмінь. Так, наприклад, дослідження 
«Спостереження за змінами у природі сприяє підготовці учнів до вивчання 
теми «Атмосфера». 

Таким чином, у процесі виконання практичних робіт з географії 
школярі можуть: 

1) конкретизувати емпіричні й теоретичні знання;  
2) формувати вміння й навички; 
3) застосовувати щойно сформовані знання та вміння; 
4) готуватися до вивчення нового матеріалу. 

Таблиця О-1 
Види практичних робіт з географії 

За дидактичною 
метою 

За джерелами 
географічної 
інформації 

За способом 
фіксації 

результатів 
За змістом 

Ознайомлювальна, 
тренувальна, 
узагальнювальна, 
контрольна. 

Об’єктно-
натуральна, 
приладно-
природнича, 
текстово-
аналітична, 
ілюстративно-
зображувальна, 
картографічна, 
графіко-
діаграмна, 
таблична; 
геоінформаційна. 

Описова, 
із вирішенням 
географічних 
задач, 
із контурною 
картою, 
із графічно-
знаковою 
моделлю, 
із веденням 
польового 
щоденника, 
зі створенням 
плану 
місцевості. 

Хронологічна, 
із математичним апаратом 
географічної карти, 
із визначання географічного 
положення, 
з аналізу географічних об’єктів, 
процесів і явищ, 
із виявлення географічних 
причинно-наслідкових зв’язків, 
із комплексної характеристики 
географічних об’єктів вивчання, 
із пояснення географічних 
закономірностей, 
із тематичного моделювання, 
зокрема із прогнозування. 
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Для прикладу, у першому випадку це може бути надписування назв 
вивчених географічних об’єктів на паперовій чи цифровій контурній карті; у 
другому – визначення координат за картами після вивчення географічної 
широти й довготи; у третьому – нанесення на карту своєї області 
найважливіших промислових і культурних об’єктів з метою вивчання 
господарства рідного краю.  

Види практичних робіт з географії виокремлюють залежно від їхньої 
дидактичної мети, використаних джерел інформації, способу фіксації 
результатів і змісту (табл. О-1). 

Послідовно розглянемо найхарактерніші складники практичних робіт й 
особливості їх систематизації, наведеної у таблиці О-1. Так, дидактичну мету 
практичної роботи поєднано насамперед з прогнозуванням результату 
навчально-пізнавальної діяльності учнів і визначенням етапів формуванням 
їхніх умінь і навичок.  

Отже, за дидактичною метою практичну роботу поділяють на такі її 
підвиди, як: 

1) ознайомлювальна практична робота, яку спрямовано на 
започаткування застосування сформованих географічних знань учнів на 
практиці шляхом ознайомлення зі змістом й вихідного засвоєння ними 
алгоритмів нових практичних дій;  

2) тренувальна практична робота, що сприяє усвідомлюванню 
алгоритмів практичних дій і формуванню географічних вмінь і навичок учнів 
з орієнтацією на опрацювання конкретних типів таких умінь і навичок, 
насамперед прикладних; 

3) узагальнювальна практична робота, яка узагальнює й систематизує 
географічні вміння й навички учнів для спрямування школярів на самостійне 
отримання географічних знань при застосуванні цих умінь і навичок; 

4) контрольна практична робота, у процесі виконання якої 
здійснюється перевірка й оцінювання (контроль) рівня сформованості вмінь 
школярів і досвіду їхнього застосування. При цьому контроль може бути 
поточним (роботи учнів перевіряються й оцінюються вибірково) та 
підсумковим (перевіряються й оцінюються роботи всіх учнів). 

Аналіз шкільної практики навчання географії свідчить, що виконання 
різновидів практичної роботи може викликати значні ускладнення в тому 
разі, коли вчителі не враховують відмінності практичної роботи за 
дидактичною метою й проводять їх безсистемно – як поодинокі, не поєднані 
між собою.  

Формування й застосування вмінь і навичок учнів значною мірою 
спирається на використання одного або декількох джерел географічної 
інформації. За цією ознакою виділяють підвиди практичної роботи, адекватні 
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використанню різноманітних засобів навчання географії як джерел 
отримання знань, а саме: 

1) об’єктно-натуральна практична робота, коли учні працюють з 
реальними географічними об’єктами вивчення або фрагментарно-
географічними засобами навчання географії; 

2) приладно-природнича практична робота, що базується на 
застосуванні учнями геодезично-топографічних, метеорологічних й інших 
приладно-природничих засобів навчання географії; 

3) текстово-аналітична практична робота, яка передбачає оперування 
учнів текстами друкованих та електронних підручників, довідників тощо; 

4) ілюстративно-зображувальна практична робота, що потребує 
використання учнями ілюстративно-зображувальних засобів навчання 
географії та зображувальних географічних моделей; 

5) картографічна практична робота, коли як джерела отримання цієї 
інформації застосовуються нецифрові географічні карти, топоплани тощо; 

6) графіко-діаграмна й таблична практичні роботи, які передбачають 
використання текстово-числової географічної навчальної інформації, поданої 
у вигляді географічних графіків, діаграм, таблиць тощо; 

7) геоінформаційна практична робота, що ґрунтується на використанні 
як засобу отримання такої інформації новітніх геоінформаційних технологій, 
застосування яких під час навчання географії сприяє створенню умов для 
ефективного формування в учнів досвіду накопичення, зберігання, 
опрацювання, відображення й поширення географічно координованих 
(просторових) даних. 

Крім того, практичні роботи можна диференціювати й за способом 
фіксації результатів власної практичної діяльності учнів, розрізняючи 
практичну роботу як: описову; з розв’язання географічних задач; з 
контурною картою; з графічно-знаковою моделлю; з веденням польового 
щоденника та зі створення плану місцевості. 

Особливе значення при цьому має такий підвид, як практична робота, 
що учні виконують на контурній карті, як паперовій, так і цифровій. Така 
діяльність, по-перше, сприяє закріпленню школярами вмінь і навичок та 
розвитку їхнього просторового мислення. По-друге, робота з контурною 
картою потребує одночасного залучення різних видів пам’яті (зорової, 
слухової й моторної), формує вміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, 
узагальнювати та робити висновки. По-третє, виконання практичних 
графічно-знакових маніпуляцій з контурною картою сприяє формуванню 
картографічних і геоінформаційних вмінь учнів. 

Під час практичної роботи з контурною картою вчитель має 
проінформувати учнів щодо основних вимог, що висуваються до оформлення 
такої карти. 
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Оперування контурною картою в жодному разі не слід зводити до 
копіювання карт атласів тощо. Загалом практичні завдання з контурними 
картами повинні мати конструктивний характер, а основну їхню частину учні 
мусять виконувати у класі. Домашнє ж завдання, пов’язане з практичною 
роботою з контурною картою, не повинне вимагати багато часу на його 
виконання та має не перевантажувати учнів. 

Особливо різноманітними є підвиди практичної роботи за змістом, коли 
практичну роботу можна кваліфікувати як: хронологічну; з математичним 
апаратом карти; з визначення географічного положення; з аналізу 
географічних об’єктів, процесів і явищ; з виявлення географічних причинно-
наслідкових зв’язків; з комплексної характеристики географічних об’єктів 
вивчення; з пояснення географічних закономірностей, а також з тематичного 
моделювання, зокрема прогнозування стану й зміни географічних об’єктів 
вивчення. 

Чітке визначення підвиду практичної роботи саме за змістом 
забезпечує комплексну концентрацію зусиль учителя на формуванні 
предметно-географічних компетентностей учнів. Так, змістом одного з 
підвидів практичної роботи є формування вміння учнів виявляти й 
встановлювати географічні причинно-наслідкові зв’язки, наприклад між 
тектонічними рухами й формами рельєфу, елементами погоди, різноманіттям 
рослин і тварин та інтенсивністю економічної діяльності людей тощо. 

У процесі виконанні практичних робіт та досліджень за допомогою 
проектування різнорівневих завдань учитель організовує роботу учнів на 
репродуктивному, продуктивному, проектному та дослідницькому рівнях 
складності. 

Практична робота організовується на репродуктивному рівні 
складності за умови, що вона ґрунтується на застосуванні засвоєних 
географічних знань і вмінь у відомій ситуації й виконується за зразком. 
Самостійність учнів під час виконання такої роботи є досить відносною, 
позаяк вони здійснюють практичну діяльність за відомим планом, а вчитель 
при цьому ретельно інструктує їх щодо послідовності виконання дій і 
допомагає виконувати практичні завдання. 

На продуктивному рівні виконується практична робота, що 
зорієнтована на спроможність учнів застосовувати географічні знання й 
вміння в нових умовах задля виконання завдань, спрямованих на отримання 
нових знань. Утім, при виконанні практичної роботи на продуктивному рівні 
школярі, однак, звертаються до вчителя з питаннями, і він почасти керує 
їхньою діяльністю. Загалом практичні завдання продуктивного характеру 
вимагають від учнів пошуку причин або наслідків у схожій чи новій ситуації, 
висловлення думок щодо змісту зв’язку між причиною й наслідком та 
доведення правильності цих думок. 
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Проектний рівень виконання практичної роботи передбачає наявність 
завдань, спрямованих на вивчення конкретних географічних об’єктів, 
процесів і явищ на проблемному рівні. У таких завданнях визначається мета 
практичної діяльності учнів, етапи й строки її виконання та плануються 
методи та прийоми роботи, форми звітності й критерії оцінювання. 
Практичну роботу, що виконується на проектному рівні, загалом орієнтовано 
на організацію аналітичної діяльності школярів. 

Дослідницький рівень виконання практичної роботи ґрунтується на 
виконанні практичних завдань творчого рівня, поєднаних із самостійним 
застосуванням знань і вмінь учнів з метою пошуку невідомих раніше шляхів 
вирішення задач, розв’язання проблем і отримання нових знань і способів 
дій. Такі практичні завдання не містять прямих інструкцій щодо їхнього 
виконання, і учень сам визначає способи виконання дослідницької роботи. 

Іще одним аспектом виконання практичної роботи учнів є форми 
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Учителеві доцільно 
урізноманітнювати проведення практичних робіт, використовуючи 
індивідуальну, фронтальну, диференційовано-групову та кооперовано-
групову форми. Незалежно від виду практичної роботи, вона буде цікавою 
для учнів та ефективною з огляду на формування ПГКУ під час проведення її 
в нетрадиційній формі.  

Запровадження індивідуальної форми організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів для виконання практичної роботи вимагає від 
учителя підготовки окремих завдань для кожного учня. При цьому практична 
робота може виконуватися учнями в різний час залежно від їхніх 
індивідуальних особливостей. Крім того, учитель має змогу на уроках різних 
типів вибірково давати школярам, за потреби, тренувально-практичні 
завдання з метою покращення їхніх умінь. 

Фронтальна форма організації навчально-пізнавальної діяльності 
забезпечується застосуванням однакових практичних завдань, які виконують 
усі учні в однаковий термін. Зазвичай така форма застосовується, коли 
практичні роботи виконуються упродовж кількох уроків. 

Прикладом застосування фронтальної форми організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів на практичних роботах можуть бути, 
наприклад: «Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу» 
(6 клас); «Позначення на контурній карті назв основних географічних 
об’єктів Африки» (7 клас); «Позначення на контурній карті кордонів сусідніх 
держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення 
їхніх назв; визначення координат точок» (8 клас). 

Відповідно до диференційованого підходу щодо виконання практичних 
робіт учитель розробляє завдання, розраховані на умовні групи учнів різного 
рівня сформованості географічних знань і вмінь, інтелектуальних умінь, 
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прийомів навчально-пізнавальної діяльності, зацікавленості предметом тощо. 
Такі завдання мають різний рівень складності й оцінюються різною кількістю 
балів. При цьому школярі повинні самостійно обрати ті завдання, які 
відповідають їхнім навчально-пізнавальним можливостям. 

Диференційовано-групова форма впроваджується до виконання 
практичних робіт різним способом: це може бути робота учнів у парах, 
трійках, малих (3–5 осіб) і великих групах учнів. Групові завдання при цьому 
мають бути складниками загального завдання практичної роботи та мати 
різний рівень складності. Усі учасники групи виконують одне спільне 
завдання, опрацьовуючи різні джерела географічної інформації. Вони 
допомагають одне одному, разом оформлюють звітну документацію, 
узагальнюють результати своєї практичної діяльності й роблять теоретичні 
висновки. 

Кооперовано-групова форма організації передбачає не тільки 
співпрацю, а й взаємонавчання учнів у групах. Так доцільно виконувати 
практичні роботи, розраховані на опрацювання значної кількості 
географічного навчального матеріалу й вимагають багато часу для їхнього 
виконання. 

Прикладом кооперовано-групової діяльності учнів може бути 
організація виконання практичної роботи на взірець «Встановлення за 
картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічною, 
геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами» (8 клас), 
«Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів 
України за аналізом кліматичної  карти» (8 клас), «Визначення основних 
зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному 
і тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених 
відмінностей» (9 клас) тощо. 

Нестандартна практична робота вимагає від учителя особливої 
підготовки. Варто пам’ятати, що вибір різновиду проведення такої 
практичної роботи безпосередньо зумовлено визначенням кінцевого 
результату роботи учнів: умінь, що мають бути сформовані, звітної 
документації, яку треба подавати, та теоретичних висновків, що повинні бути 
отримані. Так, доволі ефективним може бути проведення практичної роботи 
у формі дослідження, яке ґрунтується на самостійній пошуковій діяльності 
учнів (експериментально-лабораторне дослідження, експедиційне 
дослідження тощо). Крім того, практична робота може проводитися у формі 
дидактичної гри: сюжетно-рольової (екскурсія, мандрівка тощо) або змагання 
(квест тощо). У 8–9-х класах учителеві доцільно запроваджувати ділову гру 
як різновид нестандартної практичної роботи. Такий різновид передбачає 
самостійне здобування географічних знань і вмінь учнями, їхнє поширення, 
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поглиблення й систематизацію та ґрунтується на взаємонавчанні й співпраці 
школярів і розвиткові їхніх партнерських стосунків. 

Практичні роботи контролюються відповідно до вимог чинної 
навчальної програми з географії. Згідно з такими вимогами, вони можуть 
оцінюватися вибірково чи фронтально (оцінюється практична робота 
кожного учня). 

Під час виконання практичної роботи використовуються різноманітні 
методичні прийоми навчання географії, але найактивніше, звісно, прикладні 
методичні прийоми навчання. 

Незалежно від різновиду практичної роботи, результати, отримані 
учнями у процесі її виконання, фіксуються насамперед в учнівських зошитах, 
на паперових чи цифрових контурних картах тощо. Після проведення 
практичної роботи вчителеві доцільно продемонструвати учням зразки 
найкращого виконання практичних завдань й оформлення їхніх результатів 
та надати школярам можливість побачити приклади творчого підходу 
однокласників до навчально-пізнавальної діяльності. 

Загальні вимоги до проведення практичних робіт з географії 
(незалежно від їхніх різновидів) 

1) ознайомлення учнів з метою й основними завданнями практичної 
роботи з конкретизацією вмінь, що школярі повинні засвоїти; 

2) мотивування практичної діяльності учнів з максимальним 
поєднанням її з майбутньою життєдіяльністю школярів; 

3) актуалізація географічних знань, необхідних під час виконання 
практичної роботи; 

4) пояснення форми звітування учнів щодо результатів виконання 
роботи; 

5) повідомлення критеріїв оцінювання навчально-пізнавальної 
діяльності учнів; 

6) демонстрація школярам у доступній формі виконання нових 
практичних дій з попередженням щодо можливих помилок, які вони можуть 
допустити; 

7) організація діяльності учнів, спрямованої на засвоєння нових умінь, 
спочатку на репродуктивному, продуктивному, а потім на проблемному й 
творчому рівнях; 

8) пропонування школярам різноманітних шляхів досягнення мети та 
створення при цьому творчої атмосфери співпраці; 

9) застосування ігрових елементів, творчих завдань та оригінальних 
способів фіксації результатів практичної роботи й різноманітних форм і видів 
контролю навчальних досягнень; 
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10) поєднання практичної діяльності з формуванням теоретичних 
географічних знань (через тлумачення понять, визначення й конкретизацію 
причинно-наслідкових зв’язків, установлення закономірностей тощо); 

11) здійснення індивідуально-зорієнтованого й диференційованого 
підходу до організації практичної роботи учнів. 

Рекомендації до організації виконання учнями практичних робіт 
із контурною картою 

Під час практичної роботи з контурною картою вчитель має 
проінформувати учнів щодо основних вимог, що висуваються до оформлення 
такої карти: 

– написи й підписи мають бути чіткими й акуратними та легко 
читатися; 

– розмір літер і проміжки між ними повинні бути однаковими; 
– написи потрібно розташовувати у вільних від зображень географічних 

об’єктів місцях; 
– назви об’єктів, які займають на карті невелику площу, слід 

розташовувати в напрямку паралелей; 
– площинні географічні об’єкти треба надписувати в середині їхнього 

зображення; 
– назви річок слід розташовувати над їхнім контуром у місцях 

невеликого навантаження на карту або поблизу витоку, у середній частині й 
біля гирла, якщо річки мають велику довжину; 

– розміри написів мають відповідати величині й значущості 
географічних об’єктів вивчення; 

– будь-які умовні знаки повинні відповідати наявній системі графічно-
знакових зображень, наведеній в атласах і підручниках; 

– у легенді карти вміщують умовні знаки (крім загальноприйнятих), 
пояснення використаних скорочень, цифрових позначень тощо. 

Оперування контурною картою в жодному разі не слід зводити до 
копіювання карт атласів тощо. 

Рекомендації до організації виконання учнями практичних робіт 
на формування вміння учнів виявляти й встановлювати 

географічні причинно-наслідкові зв’язки 
Для формування вміння учнів встановлювати географічні причинно-

наслідкові зв’язки доцільно спочатку запропонувати дати відповіді на 
запитання й виконати спеціальні практичні завдання на зразок: 

1. Визначте, що відбувається спочатку, а що потім, даючи відповідь на 
запитання: 

– Що насамперед визначає будову й висоту гір і рівнин: внутрішні 
процеси чи зовнішні? 
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2. Визначте причину й наслідок у твердженні: 
– Базис ерозії змінюється, річка заглиблює своє русло. 
3. Доповніть речення, зважаючи на причину й наслідок: 
– Природний приріст населення збільшується, якщо … 
4. Що необхідно визначити, причину чи наслідок, відповідаючи на 

запитання: 
– Чому площа Сахари збільшується? 
– До чого призводить зменшення кількості опадів у басейні річки?  
Очевидно, що у наведених вище початкових запитаннях і завданнях є 

одна причина й один наслідок. А от далі учні мають зрозуміти, що одна 
причина може мати кілька наслідків, і навпаки, тому поступово завдання 
ускладнюються: 

1. Назвіть причину й наслідки в географічній закономірності: 
– Після побудови великого водосховища на прилеглих територіях 

змінився мікроклімат і рослинний покрив та погіршилися умови для 
вирощування традиційних для регіону сільськогосподарських культур. 

2. Назвіть наслідок і причини в географічній закономірності: 
– Зниження рівня Мертвого моря зумовлено кліматичними змінами й 

економічною діяльністю населення. 
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Додаток П 
 

Методика проведення географічної екскурсії 

Особливості організації й проведення навчальної географічної 
екскурсії визначаються адміністрацією школи й вчителем географії залежно 
від місцевих умов. У будь-якому разі цей процес потребує ґрунтовної 
підготовки, специфіку якої розглянемо далі на прикладі екскурсії в довкілля 
та на підприємство. 

Так, підготовка вчителя до проведення географічної екскурсії в 
довкілля має містити такі етапи: 

1) формулювання мети й завдань екскурсії; 
2) складання маршруту й ознайомлення з ним на місцевості, вивчення 

довкілля району екскурсії та його визначних географічних об’єктів; 
3) визначення об’єктів спостережень і / чи досліджень та кількості й 

місцезнаходження зупинок під час екскурсії; 
4) розробка змісту й прийомів роботи учнів на кожній зупинці; 
5) визначення загального завдання та індивідуальних і групових 

(бригадних) завдань школярам; 
6) розробка рекомендацій учням з підготовки приладів й обладнання 

для проведення спостережень і / чи досліджень; 
7) розробка рекомендацій до виконання групових (бригадних) і 

індивідуальних завдань учасників екскурсії; 
8) визначення характеру й форми звітної документації школярів, а 

також критеріїв її оцінювання. 
Формулювання мети й завдань географічної екскурсії в довкілля 

залежить від вимог шкільної програми з географії. Під час підготовки до 
екскурсії вчитель ознайомлюється з маршрутом, уточнює розташування 
зупинок, зміст пояснень і завдань учням, форму й обсяг записів, а також 
готує ескізи – зразки малюнків і схем, що їх мають зробити учні під час 
екскурсії. Необхідно заздалегідь вибрати оптимальний варіант розміщення 
бригад (груп) учнів, що надасть можливість порівнювати й узагальнювати 
результати практичної роботи учнів у цих бригадах (наприклад, робіт з 
нівеліром, з  визначання глибини, ширини й швидкості течії річки тощо). 
Оскільки чим менше таких бригад, тим легше вчителеві контролювати їхню 
роботу, кількість бригад і їхніх членів має бути оптимальною, проте кожен 
школяр мусить увесь час бути задіяним у виконанні групового завдання. 

Ознайомлення учнів з темою географічної екскурсії в довкілля (як і на 
підприємство) та випереджувальний інструктаж щодо підготовки до неї 
школярів проводиться заздалегідь. Алгоритм власне проведення географічної 
екскурсії в довкілля такий: 
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1) повідомлення безпосередніх завдань навчально-пізнавальної, 
насамперед практичної діяльності учнів на екскурсії; 

2) інструктаж стосовно дотримання правил поведінки (безпеки) учнів 
під час екскурсії; 

3) актуалізація знань і життєвого досвіду школярів, необхідних для 
виконання завдань на екскурсії; 

4) об’єднання учнів у бригади (групи); 
5) пояснення прийомів і порядку виконання бригадних (групових) 

завдань та способів фіксації результатів роботи в польових умовах; 
6) проведення екскурсії з відповідною організацією діяльності учнів; 
7) коментоване пояснення домашнього завдання (щодо виду 

оформлення звітної документації, характеру підготовки висновків й 
узагальнень тощо); 

8) попереднє підбиття підсумків екскурсії. 
Остаточна ж перевірка, аналіз й оцінювання результатів навчально-

пізнавальної діяльності школярів на географічній екскурсії в довкілля 
проводиться у класі (кабінеті географії) у визначений учителем термін. 

Наразі актуальними є екскурсії на підприємства, оскільки вони 
сприяють розвиткові предметно-географічних компетентностей учнів.  

Ми ретельно розглянули методичні особливості проведення екскурсій 
та розробили методичні рекомендації для вчителів географії щодо їх 
проведення. 

Методичні рекомендації щодо проведення екскурсії на підприємство 
Географічна екскурсія на підприємство, зазвичай місцеве, передбачає 

досягнення таких цілей, як: 
1) ознайомлення з виробничим процесом у відповідній галузі чи 

секторі економіки та з технологією й організацією певного виробництва; 
2) вивчення сировинної бази й ринків збуту продукції підприємства; 
3) вивчення шляхів підвищення ефективності праці на підприємстві й 

зниження собівартості його продукції; 
4) ознайомлення зі змістом праці людей різних професій; 
5) аналіз дієвості заходів зі збереження довкілля на підприємстві; 
6) розширення знань учнів про спеціалізацію, концентрацію й 

кооперування виробництва. 
Підготовка вчителя до проведення географічної екскурсії на 

підприємство структурується за такими етапами: 
1) вивчення  літератури про галузь (сектор) економіки, до якої (якого) 

належить підприємство, куди планується здійснити екскурсію; 
2) відвідування підприємства з визначенням об’єктів, що підлягають 

вивченню на екскурсії; 
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3) складання плану проведення екскурсії з передбаченням  
послідовності вивчання виробничих об’єктів, змісту пояснення вчителя й 
екскурсовода, запитань і завдань учням для спостереження та збору 
матеріалу; 

4) обговорення разом з екскурсоводом питань, які потребують 
особливої уваги; 

5) організація  повторення школярами теоретичного матеріалу, що 
стосується галузі (сектора) виробництва, до якої (якого) належить 
підприємство; 

6) формування бригад (груп) учнів (кількість учнів у бригаді залежить 
від кількості цехів, модулів або ділянок виробництва, які вивчатимуться); 

7) розробка бригадних (групових) 1 індивідуальних завдань з 
розподілом їх між бригадами (групами) та окремими учнями; 

8) розробка форми звітної документації й критеріїв оцінювання роботи 
учнів та ознайомлення школярів з ними. 

Бригадні (групові) запитання й завдання учням на екскурсію на 
підприємство можуть бути такого змісту: 

– «Зберіть відомості щодо цеху, який ви відвідали»; 
– «З’ясуйте, які саме виробничі процеси здійснюються у цеху»; 
– «Яке місце належить цеху в структурі підприємства?»; 
– «Схарактеризуйте виробничі зв’язки цеху з іншими ланками 

(модулями) підприємства»; 
– «Яку сировину використовують у цеху?»; 
– «Яку продукцію виготовляють у цеху?»; 
– «Що можна зробити для підвищення ефективності виробництва?»; 
– «Які заходи з охорони праці й здоров’я працівників та екологізації 

виробництва реалізуються у цеху?». 
Крім того, кожен  учень отримує конкретне індивідуальне завдання, на 

зразок: описати професійні обов’язки й види діяльності представника однієї 
зі професій відвіданого цеху тощо. 

Після проведення екскурсії на підприємство з відповідною 
організацією навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно зі сказаним 
вище вчитель насамкінець нагадує школярам про види оформлення 
результатів екскурсійного дослідження й спосіб звітування про ці результати 
згодом у школі. Одразу ж після завершення екскурсії на підприємство 
підбиваються попередні її підсумки: учитель відзначає найактивніших учнів 
й орієнтує їх на подальше вивчення економіки свого краю з метою 
полегшення вибору ними шляхів подальшого навчання й майбутнього 
працевлаштування. 
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Додаток Р 
 

Методичні рекомендації 
щодо організації позакласного навчання географії 

 
Вирізняють три основні види позакласного навчання географії, а саме: 
1) перманентне позакласне навчання з такими його формами, як: 

географічні факультатив і гурток, шкільний краєзнавчий музей, географічний 
клуб, співпраця з МАН України, шкільний осередок Географічного 
товариства України, шкільний географічний сайт тощо; 

2) систематичне позакласне навчання з такими його формами, як: 
тиждень географії, географічні конференція, географічний вечір, олімпіада, 
турнір, дебати тощо; 

3) епізодичне позакласне навчання з такими його формами, як: 
географічна екскурсія, туристський похід, екологічний рейд, дидактична гра 
на зразок квесту, КВК тощо. 

Серед форм перманентного позакласного навчання географії 
передовсім розглянемо, географічні факультатив і гурток, яким належить 
основна роль у поширенні й поглибленні географічних компетентностей 
учнів. 

Географічний факультатив – це форма перманентного позакласного 
навчання, яка безпосередньо на змістовому рівні поєднана з урочними 
заняттями, продовжує їх і впливає на якість цих занять. 

Факультативні заняття організовують і проводять зі школярами 
переважно одного віку, а власне факультативні курси відповідають шкільним 
курсам географії, які опановують учасники факультативу. 

Освітньо-виховне значення географічного факультативу визначається 
тим, що він: 

– поглиблює, розширює й систематизує здобуті географічні знання; 
– озброює учнів прийомами навчальної діяльності, необхідними для 

подальшої самоосвіти; 
– знайомить школярів із географічними професіями. 
За умовами організації й проведення вирізняють шкільний і 

позашкільний географічний факультатив. Перший різновид може бути 
реалізовано як семінар, практикум, зустріч зі спеціалістами, консультацію 
тощо, другий – як екскурсію, практичну роботу, спостереження й 
дослідження на місцевості тощо. 

Слід зазначити, що особливе зацікавлення серед школярів викликає 
залучення до проведення факультативного заняття фахівців у сфері 
дослідження й охорони довкілля: географів, гідрологів, метеорологів, 
геологів, геоекологів, екологів, економістів тощо. Їхні виступи й бесіди 
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зазвичай викликають великий інтерес в учнів, пожвавлюють хід занять і 
несуть профорієнтаційне навантаження. 

Учителеві слід вести заняття за затвердженою програмою 
факультативного курсу, проте він може варіювати, змінюючи порядок 
вивчення окремих розділів цієї програми. Будь-який факультативний курс – 
повинен будуватися зогляду на певні загальні вимоги, а саме: 

– постійне використання краєзнавчого матеріалу; 
– самостійний характер навчально-пізнавальної діяльності учнів; 
– переважне застосування лекційно-семінарської системи навчання; 
– формування прийомів самостійної навчально-пізнавальної діяльності 

учнів (через конспектування лекцій, опрацювання додаткової літератури, 
роботу з інформаційними мережами, дослідження об’єктів довкілля тощо). 

Структурно факультативне заняття має бути поєднанням теоретичних і 
практичних його складників, однак саме практичний складник цього заняття 
особливо зацікавлює школярів та активізує їхню діяльність. 

Географічний гурток, як ще одна форма перманентного позакласного 
навчання географії є організаційним центром такого навчання у школі, що 
реалізує «в позакласному варіанті» групову форму організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів. Різноманітне спрямування географічного 
гуртка (або його секції) – загальногеографічне, краєзнавче, природничо-
методологічне, гідрологічне, туристське тощо – зумовлює виконання ним 
(нею) специфічних функцій, які не можуть забезпечити інші форми 
проведення навчання з огляду на мету виховання активності й самостійності 
школярів з формуванням їхніх діяльних пізнавальних інтересів. 

Дидактичними цілями роботи географічного гуртка є розширення й 
поглиблення географічних знань, засвоєння елементарних умінь 
дослідницької діяльності, поглиблення пізнавального інтересу учнів до 
вивчення довкілля, розвиток індивідуальних здібностей і нахилів школярів та 
оволодіння ними практичними уміннями й навичками природоохоронної 
діяльності. 

У процесі організації географічного гуртка обов’язковою умовою є 
насамперед урахування спільних інтересів гуртківців. Організувати такий 
гурток можна для школярів різного віку, однак найдоцільнішою ця форма 
позакласного навчання буде для учнів основної школи. Зазвичай гурток має 
об’єднувати 15–20 осіб. Однак слід зауважити, що чисельність членів гуртка 
(чи його секції) залежить передусім від виявленого учнями інтересу до того 
чи того аспекту географічних знань.  

Функціонування географічного гуртка може бути спрямовано й на 
поглиблене вивчення окремих тем або розділів навчальної програми, до яких 
школярі виявили особливий інтерес. Розглядаючи певну обрану географічну 
проблему, учитель повинен спланувати роботу гуртка. При цьому виявлені 
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індивідуальні інтереси учнів мають вплинути на відбір географічних об’єктів 
поглибленого вивчення, методів проведення навчальних досліджень, а також 
на способи поєднання форм організації навчально-пізнавальної діяльності 
гуртківців. 

З огляду на зміст функціонування, географічні гуртки поділяються на 
такі різновиди: 

1) гурток, що зацікавлює, проведення якого спрямовано на залучення 
школярів до вивчення географії. Участь у такому гуртку сприяє переважно 
розвиткові інтересу учнів до географії і не має на меті її поглиблене вивчення. 
За таких умов важливо розрізняти зацікавленість і забавляння учнів. Так, 
мотивація зацікавленості, впливаючи на емоційну сферу школярів, 
передбачає їхнє залучення до аналітичної діяльності, а от підтримка 
забавляння обмежується лише емоційним впливом і не спонукає учнів до 
пізнавальної активності. Тому різноманітна тематика роботи гуртка, що 
зацікавлює, та участь у ньому має обов’язково налаштовувати школярів на 
подальше більш глибоке вивчання складних географічних питань; 

2) гурток з поглибленого вивчення програмного матеріалу. Його 
організація й проведення відповідає за змістом програмі основного шкільного 
курсу географії, проте завданням такого гуртка є вдосконалення знань і вмінь 
школярів, здобутих на уроках географії. Щоб підтримувати інтерес учнів до 
вивчення географічних об’єктів, процесів і явищ, учитель мусить 
використовувати відповідні елементи мотивації учнів: нетрадиційні форми 
організації навчання, дуже цікаву географічну інформацію тощо; 

3) гурток практичного спрямування, який створюють з метою 
формування знань, умінь і навичок з певних компонентів шкільної географії: 
метеорологічних, фенологічних, картографічних тощо. Крім практичних 
умінь і навичок, в учнів мають розвиватися пізнавальні інтереси й прийоми 
самостійної пізнавальної діяльності. Основою занять такого гуртка повинні 
стати практичні завдання, тематика яких є важливою насамперед для його 
учасників; 

4) спеціалізований гурток. Його функціонування присвячено вивченню 
окремих наскрізних тем шкільної програми з географії, наприклад, 
етнографічних, екологічних, із географії релігій, із застосування 
геоінформаційних технологій, з розв’язання глобальних проблем людства 
тощо. Участь у такому гуртку сприяє поглибленому й комплексному 
вивчанню профільних розділів географії школярами різного віку, які 
об’єднані спільними інтересами. 

Організація будь-якого різновиду географічного гуртка має починатися 
з виявлення інтересів, схильностей, рівня сформованості прийомів 
навчально-пізнавальної діяльності учнів і їхніх інтелектуальних умінь. Із 
цією метою корисно провести анкетування його потенційних учасників. 
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Ефективність гурткового навчання здебільшого залежить від того, 
наскільки вдало було сплановано роботу гуртка і як вона здійснюється на 
практиці. Зазвичай, таке планування спочатку організовує вчитель і актив 
гуртка, а потім воно обговорюється й затверджується на першому засіданні. 
Власне заплановані заняття географічного гуртка проводяться під 
безпосереднім керівництвом учителя з постійним складом учнів 1–2 рази на 
місяць у встановлені адміністрацією школи дні. Фіксований план роботи 
гуртка зазвичай охоплює шкільне півріччя або навчальний рік загалом й 
обов’язково передбачає суспільно корисну працю. Звітне засідання гуртка 
проводиться наприкінці навчального року. 

Географічний гурток може бути структуровано на декілька секцій, 
наприклад, краєзнавчу, екологічну, фізико-географічну, економіко-географічну, 
картографічну, геологічну тощо. 

Саме на заняттях географічного гуртка вчитель отримує змогу 
поєднувати групову й індивідуальну роботу учнів, розвивати їхні творчі 
здібності та орієнтувати на професії, пов’язані з географією. Крім того, 
учасники гуртка мають активно залучатися до організації інших масових 
позакласних форм проведення навчання географії. 

Створення й діяльність шкільного краєзнавчого музею як форми 
перманентного позакласного навчання географії спрямовано на розвиток 
творчої самостійності та суспільної активності школярів у процесі 
накопичення, дослідження, обробки й оформлення матеріалів, що 
характеризують розвиток і сучасний стан довкілля. Організовуючи музей, 
слід ураховувати, що основою його створення є краєзнавча робота, 
зорієнтована на самоврядування й ініціативу учнів. 

До ініціативної групи (ради музею) повинні входити представники 
кожного шкільного класу. При цьому доцільно за кожним розділом музею 
закріпити окремий клас, який відповідає за поповнення й збереження фондів, 
дослідження й оформлення експонатів і проведення екскурсій. Шляхи збору 
матеріалів до краєзнавчого музею є різноманітними Передусім це 
краєзнавчий пошук, до якого залучаються школярі різного віку та їхні 
батьки, що допомагають поповнювати музей експонатами. Залучення учнів 
до роботи у краєзнавчому музеї, збору та оформлення його експонатів сприяє 
розвитку їхніх умінь співпрацювати у групі та формуванню ключової 
громадянської компетентності.  

Діяльність краєзнавчого музею має бути тісно поєднано з навчальним 
процесом з географії у школі. Проектуючи урок географії із залученням 
експозицій шкільного краєзнавчого музею, учителеві слід ретельно 
обміркувати, які теми треба вивчати на прикладах музейних експонатів у 
шкільній класній кімнаті (кабінеті географії), а які безпосередньо в самому 
музеї. Під час створення краєзнавчого музею й використання його експонатів 
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учитель географії повинен тісно співпрацювати з учителями з інших 
шкільних предметів, позаяк на базі шкільного краєзнавчого музею можна 
вдало реалізовувати міжпредметні зв’язки й розвивати інтеграцію в навчанні 
географії. 

Географічний клуб – це одна з найперспективніших і цікавих форм 
перманентного позакласного навчання географії, яка має широкі можливості 
формування міжпредметно-інтегральних компетентностей, насамперед 
краєзнавчої, екологічної, економічної, етнографічної, туристичної тощо. Крім 
того, робота географічного клубу сприяє розвитку окремих предметних 
компетентностей учнів, популяризації географічної науки й залученню 
школярів різного віку до її вивчення. Створення такого клубу вимагає 
об’єднання зусиль учнів, учителів і адміністрації школи, а також підтримки 
батьківського комітету.  

Географічний клуб структурно об’єднує споріднені секції та гуртки 
(географічний, туристської пісні, екологічний, любителів кіноподорожей, 
етнографічний тощо). Очолює клуб голова, який обирається його членами. До 
ради клубу входять керівники (представники) різних секцій (гуртків), з якими 
тісно співпрацюють учителі різних предметів. 

Мета роботи географічного клубу – систематичне дослідження 
довкілля, економіки й суспільства рідного краю, вивчення питань охорони 
природних ресурсів, набуття практичних умінь зі збереження тварин і росли, 
здійснення заходів з популяризації екологічних знань та отримання творчого 
досвіду застосування географічних знань і вмінь з метою розв’язування 
життєвих задач та проблем. 

Заняття географічного клубу реалізуються через лекції, зустрічі, 
перегляди відеоматеріалів, екскурсії, туристські походи, конференції, 
агітаційні театралізовані виступи й вистави, тематичні ігри й змагання, дебати, 
турніри тощо. У роботі клубу чітко виокремлюються два напрями – 
екологічний туризм і краєзнавча робота. Загалом у клубному навчанні більша 
увага приділяється практичній діяльності та організації суспільно-корисної 
праці й відносно менша – теоретичному навчанню.  

Учні, які мають нахил і здібності до наукової діяльності з географії, 
можуть брати участь у конкурсі науково-дослідних робіт Малої академії наук 
(МАН) України. Так вони спробують поширити й поглибити такі предметно-
географічні компетентності, як досвід творчої діяльності та географічне 
бачення світу. Крім того, під час проведення досліджень учні можуть 
отримати досвід дослідницької пошукової діяльності, навчитися захищати 
свої ідеї й обстоювати власну позицію та самовизначитися у професійній 
царині. Отже, Мала академія наук є творчим об’єднанням учнівської молоді, 
яке допомагає як обрати майбутню професію, так і поглибити 
інтелектуальний і духовний потенціал школярів. У МАН є відділення 
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географії, у якому працюють такі секції: географії та ландшафтознавства; 
геології, геохімії та мінералогії; кліматології та метеорології. Участь у роботі 
цих секцій може бути дуже цікавою й корисною для учнів, які захоплюються 
географічними науками. 

Шкільний осередок Географічного товариства України є ще однією 
формою перманентного позакласного навчання географії. Загалом він має на 
меті пропаганду географічних знань серед учнів і популяризацію 
географічних спеціальностей. Він об’єднує школярів, котрі захоплюються 
географічною наукою й намагаються реалізувати своє захоплення у 
практичній діяльності. Керівниками шкільного осередку Географічного 
товариства України можуть бути вчителі школи, викладачі вищих навчальних 
закладів і науковці регіональних географічних установ. 

Основними формами роботи такого осередку є лекційна, пошукова й 
дослідницька. На відміну від інших форм – підвидів перманентного навчання 
географії, навчально-пізнавальна діяльність членів осередку товариства має 
переважно індивідуальний характер і вимагає роботи з географічною 
науковою літературою, картами, архівними матеріалами, ресурсами 
Інтернету тощо. За необхідності члени осередку товариства проводять 
опитування місцевих жителів, беруть інтерв’ю у спеціалістів і 
консультуються зі співробітниками науково-дослідницьких установ і вищих 
навчальних закладів. При цьому результати своїх досліджень учні можуть 
публікувати у спеціальних фахових збірниках і журналах, а також захищати 
на конкурсних засіданнях Малої академії наук. 

Формуванню географічних компетентностей учнів сприяє застосування 
таких різноманітних форм систематичного позакласного навчання географії 
як тиждень географії, географічна конференція, географічний вечір і 
географічна олімпіада (див. табл. 3.13). 

Тиждень географії є загалом інтеграцією низки супутніх форм, як 
власне систематичного, так і епізодичного (що залучається до 
систематичного) позакласного навчання географії. Така інтеграція 
ґрунтується на поєднанні індивідуальної, групової й масової форм організації 
навчально-пізнавальної діяльності школярів, приваблюючи їх емоційністю й 
можливістю творчо проявити себе. 

Завдання тижня географії – розвиток зацікавленості учнів у вивченні 
географії, підтримка їхньої орієнтації на географічні професії й виховання 
любові до рідного краю та Батьківщини. 

Тиждень географії може системно реалізовуватися шляхом: 
– підготовки й оформлення плану його проведення тижня; 
– підготовки й проведення Дня географії в кожному класі (у кількох 

класах); 
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– виготовлення тематичних презентацій та проведення конкурсу на 
кращу презентацію; 

– проведення екскурсій у музеї, на підприємства, до метеостанцій тощо; 
– демонстрації науково-популярних і художніх фільмів; 
– проведення масових дидактичних ігор: квесту, турніру, КВК тощо; 
– проведення тематичних конкурсів; 
– організації географічної конференції; 
– зустрічі з науковцями, мандрівниками та іншими представниками 

професій географічного спрямування; 
– організації конкурсу туристської «бардівської» пісні; 
– туристських походів; 
– проведення географічних вечорів; 
– проведення диспутів і / чи дебатів. 
План проведення тижня географії має бути розміщений на шкільному 

географічному сайті й вивішений у вестибюлі школи за кілька тижнів до його 
початку. Програма тижня загалом визначається можливостями школи та може 
містити найрізноманітніші форми організації навчального процесу. 

Географічна конференція («самостійна» чи у складі тижня географії) дає 
змогу ретельно вивчати цікаві й актуальні питання, залучати до самостійної 
навчально-пізнавальної роботи широке коло учнів і систематизувати й 
узагальнювати знання з географії та інших, дотичних до неї дисциплін. 
Найчастіше конференція організовується для школярів старших класів, проте до 
неї потрібно залучати й учнів основної школи. 

Проведенню географічної конференції передує копітка підготовча робота. 
Зазвичай за місяць-півтора до цієї події вчитель повідомляє учням проблему, що 
виноситься на конференцію, та її план, список обов’язкової й додаткової 
літератури, теми доповідей і співдоповідей та терміни проведення консультацій. 
Учні пишуть реферати з теми конференції й готують їхні презентації в 
електронній формі. Успіху конференції може сприяти створення спеціального 
web-сайту, на якому може міститися вся необхідна інформація щодо неї. 

Для проведення конференції доцільно застосовувати нетрадиційні форми 
проведення навчання, зокрема із залученням елементів дидактичної гри. 
Відповідно до теми конференції учні матимуть змогу побути в ролі журналістів, 
політиків, спеціалістів-практиків, науковців тощо. 

На географічній конференції школярі мають робити доповіді, ставити й 
відповідати на запитання, відстоювати свої погляди й аналізувати 
контраргументи опонентів. Конференція має проходити у формі жвавого 
спілкування й коректного диспуту, і тільки за таких умов буде досягнуто її 
дидактичної мети. 

Географічний вечір, як і конференція, може проводитися як у складі 
тижня географії, так і окремо від нього. Тематику такого вечора найчастіше 
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присвячують видатним географічним датам, святам рідного міста (селища, села) 
тощо. 

Рекомендована послідовність дій підчас організації географічного вечора 
така: 

– визначення тематики вечора; 
– добір необхідної географічної інформації; 
– написання сценарію; 
– оформлення приміщення, де відбуватиметься вечір; 
– підготовки музичного супроводу; 
– запрошення гостей (за потреби); 
– розв’язання організаційних питань. 
Тематика географічного вечора зазвичай визначається вчителем і учнями, 

які відвідують географічні факультативи чи гуртки, з огляду на те, що вони 
мають брати активну участь у його підготовці. Якщо вечір проводиться вперше, 
то основну роботу з проектування його сценарію бере на себе вчитель. Надалі 
це можуть робити самі старшокласники. Підготовча робота розпочинається за 
півтора-два місяці до проведення вечора, щоб уникнути перевантаження 
школярів, які беруть участь у його організації. 

Винятково цікавим може стати для учнів географічний вечір, на який 
запрошуються видатні вчені-географи, мандрівники й письменники. Освітньо-
виховне значення такого вечора багатоаспектне: це і поглиблення інтересу до 
географії, і професійна орієнтація, і знайомство з історією й сучасним 
розвитком географічної науки. 

Слід зазначити також, що і географічний вечір, і географічна конференція 
наразі у школі є фактично епізодичними формами позакласного навчання, хоч 
вони були б значно дидактично ефективнішими як систематичні. 

Особливе значення для формування й поширення географічних 
компетентностей учнів має географічна олімпіада, що кваліфікується і як 
масовий вид інтелектуальних змагань учнів [42]. Метою проведення такої 
олімпіади є залучення великої кількості учнів у позакласну навчально-
пізнавальну діяльність з географії, підвищення інтересу школярів до 
географічних знань й удосконалення специфічних для географії вмінь учнів. 
Участь у географічній олімпіаді дає змогу школярам розв’язати питання вибору 
шкільного географічного курсу для поглибленого вивчення, що в майбутньому 
може допомогти їм навіть визначити майбутню професію. Окрім того, участь 
великої кількості учнів у такому інтелектуальному змаганні сприяє підвищенню 
статусу географії як шкільного предмета в межах школи, що наразі доволі 
актуально. 

Під час підготовки учнів до олімпіади різних рівнів учитель має, з одного 
боку, підвищувати загальний інтерес школярів до географічних знань, а з 
іншого – виявляти тих, хто надалі поєднає свою професійну діяльність з 
географією. 
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Додаток С 
 

Методичні рекомендації 
щодо впровадження технології навчання географії 

 
Технологія формування прийомів навчально-пізнавальної діяльності учнів  

Технологію спрямовано на формування географічних знань і вмінь 
учнів за допомогою розв’язування чітко визначених навчально-пізнавальних 
задач з фіксованим алгоритмом виконання. На основі таких задач різних 
рівнів складності й спрямування за допомогою чітких інструкцій, правил, 
алгоритмів, планів навчальних дій, планів характеристик, настанов до 
застосування різноманітних навчальних засобів (тексту підручника, карт 
атласу, контурних карт тощо) і формуються навчально-пізнавальні прийоми 
школярів. При цьому, за процедурою, зазначені задачі пропонуються учням 
на початку уроку, а виконуються на різних його етапах. Наприкінці ж уроку 
згідно із цими задачами проводиться діагностична перевірка засвоєння 
школярами не тільки навчального матеріалу, а й прийомів навчально-
пізнавальної діяльності. 

Технологія формування прийомів навчально-пізнавальної діяльності 
учнів знайшла широке відображення в методичному апараті підручників з 
географії й у спеціальних методичних посібниках та є доволі поширеною у 
практичній діяльності вчителів географії. 

Технологія програмованого навчання 

У 1980-ті роки в Україні стала відомою технологія програмованого 
навчання географії. Ідею програмованого навчання було запропоновано у 
1950-х роках американським психологом Б. Ф. Скіннером для підвищення 
ефективності керування процесом навчання з використанням досягнень 
експериментальної психології на основі застосування технічних засобів. 
Отримала розповсюдження ця ідея й у практиці навчання географії в 
загальноосвітніх школах. 

Програмоване навчання географії (ПНГ) є технологією оптимального 
управління процесом засвоєння учнями нових географічних знань і вмінь. Ця 
технологія виникла як реакція на такі недоліки традиційних технологій 
навчання, як: 

– недостатня індивідуалізація навчання; 
– обмежені можливості розвитку самостійності школярів; 
– неоперативний контроль за засвоєнням географічного навчального 

матеріалу й недосконалість зворотного зв’язку в системі «учні – вчитель»; 
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– недостатня об’єктивність перевірки й оцінки географічних знань 
школярів із переважанням суб’єктивних показників успішності навчання над 
об’єктивними; 

– неефективний розподіл навчального часу. 
В основі технології ПНГ лежать три підходи до процесу навчання 

географії: 
1) як до процесу керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів; 
2) як до інформаційного процесу; 
3) як до процесу індивідуалізації навчання. 
Технологія ПНГ ґрунтується на таких постулатах навчання: 
– якщо зв’язок між стимулом і реакцією супроводжується станом 

задоволення учнів, то міцність такого зв’язку зростає, і навпаки, стан їхнього 
незадоволення спричинює слабкість зазначеного зв’язку. Отже, у процесі 
навчання потрібно намагатися створити більше позитивних емоцій і відразу 
після кожної правильної відповіді давати позитивне підкріплення, 
закріплюючи відповідний зв’язок. У разі неправильної відповіді вчитель не 
зосереджується на негативному підкріпленні, натомість він спрямовує 
школяра на доопрацювання щойно вивченої теми, запобігаючи виникненню 
його негативних реакцій; 

– чим частіше повторюється зв’язок між стимулом і реакцією, тим він 
міцніший.  

Технологія ПНГ спирається на навчальну програму з географії, у якій 
систематизується навчальний матеріал шкільних географічних курсів, дії 
учнів з його засвоєння й вимоги до контролю рівня такого засвоєння. При 
цьому власне навчальний матеріал поділяється вчителем на невеликі за 
обсягом, логічно завершені тематичні блоки та після засвоєння кожного з них 
школярі мають відповідати на належні контрольні запитання. 

Технологія ПНГ зазвичай реалізується через алгоритм, згідно з яким 
застосування технології програмованого навчання географії полягає у 
виконанні таких послідовних операцій (УЧ – учитель, електронний або 
друкований підручник з географії, навчальні комп’ютерні програми з 
географії тощо; Ш – школяр): УЧ пропонує першу вибірку навчального 
матеріалу – Ш сприймає інформацію; УЧ пояснює зміст першої вибірки 
матеріалу й демонструє дії з нею – Ш виконує операції із засвоєння першої 
вибірки навчального матеріалу; УЧ ставить контрольні запитання й завдання 
з географії – Ш відповідає на запитання й розв’язує завдання; якщо відповіді 
правильні, УЧ пропонує другу вибірку матеріалу, якщо неправильні, то 
пояснює помилки й повертає Ш до роботи з першою вибіркою – відповідно, 
якщо рішення правильні, Ш переходить до вивчення наступної вибірки 
матеріалу, якщо неправильні, то поновлює вивчення першої вибірки. 
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Програмоване навчання географії передбачає передусім наявність 
такого планування навчально-пізнавальної діяльності учнів, яке може 
забезпечити поступовий і безперервний рух усіх школярів уперед. Темп же 
такого руху залежить від здібностей кожного учня. При цьому 
програмуються конкретні запитання й завдання, даються роз’яснення на 
випадок ускладнень, аналізуються помилки школярів, пропонуються 
спрощені варіанти географічного навчального матеріалу тощо. Загалом для 
найбільш ефективної реалізації технології ПНГ вельми бажано, щоб учні 
мали змогу користуватися з’єднаними відповідною інформаційною мережею 
комп’ютерами як у класі, так і вдома. 

Технологія модульно-рейтингового навчання географії 

За цієї технології модулем називають особливий функціональний 
вузол, у якому вчитель поєднує зміст географічного навчального матеріалу й 
алгоритм його поетапного засвоєння учнями. При цьому вчитель розробляє 
спеціальні інструкції щодо самостійної роботи школярів, де чітко визначає 
мету формування конкретних знань і вмінь, дає настанови й лаконічні 
вказівки до використання джерел географічної навчальної інформації та 
роз’яснює способи оволодіння нею. Крім того, в інструкціях зазначаються 
форми поточного й кінцевого контролю та критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів з географії, а також наводяться зразки контрольних завдань 
(переважно тестових). Оцінювання ж роботи школярів за технологією 
модульно-рейтингового навчання має бути відкритим і прозорим, а підбиття 
підсумків їхньої навчально-пізнавальної діяльності повинно здійснюватися в 
рейтинговому вигляді. Слід зазначити, що за такої технології навчання 
функція вчителя географії суттєво зміщується в бік її демократизації. Тобто 
вчитель не примушує учнів навчатися, а керує їхньою діяльністю: 
консультує, інструктує, дає поради для більш ефективної організації 
навчально-пізнавальної діяльності й запобігання помилок, допомагає 
правильно скористатися джерелами географічної навчальної інформації 
тощо. А отже, учіння школярів за цієї технології має переважно самостійний 
діяльнісний характер, що сприяє їхньому всебічному розвиткові. 

Технологія навчально-ігрової діяльності 

У практиці роботи вчителів географії поширеною є технологія 
навчально-ігрової діяльності учнів. Однак нині її реалізація почасти є 
епізодичною й не вибудовується в чітку систему організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів. Досвід роботи вчителів усе ж таки доводить, 
що саме застосування ігор з дидактичною метою дає змогу активізувати 
пізнавальну діяльність дітей і долати певні труднощі оволодіння ними 
географічним навчальним матеріалом. 



581 

Отже, технологія навчально-ігрової діяльності учнів базується на 
застосуванні принципів географічної дидактичної гри та системному 
використанні всіх форм-підвидів ігрового уроку. 

Упровадження ігрової навчальної технології передбачає застосування 
різноманітних дидактичних інструментів. На відміну від ігор загалом, 
дидактична (навчальна) гра має суттєві ознаки – чітко поставлену 
дидактичну мету та відповідні їй обґрунтовані й визначені наперед 
результати. 

Технологія навчально-ігрової діяльності втілюється під час навчання 
географії за допомогою певних ігрових засобів, насамперед стимулювальних. 
Безпосередня реалізація цієї технології на уроці відбувається за такими 
принципами: 

– дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігрового завдання; 
– навчально-пізнавальна діяльність школярів підпорядковується 

правилам гри; 
– у таку діяльність запроваджується елемент змагання, який 

перетворює дидактичне завдання в ігрове; 
– міра успішності виконання дидактичного завдання поєднується з 

конкретним ігровим результатом. 
Практика застосування ігрової навчальної технології засвідчила, що 

вона сприяє формуванню географічних компетенцій учнів і підвищує їхній 
інтерес до вивчання географії. Слід також мати на увазі, що впровадження 
такої технології поєднано з проведенням такого виду нетрадиційного уроку, 
як ігровий, і вважається одним з основних засобів активізації навчально-
пізнавальної діяльності учнів. 

Технологія застосування графічно-знакових географічних навчальних моделей 
(ГЗГНМ) 

Технологія застосування ГЗГНМ різного типу й виду використовується 
вчителями географії ще з 1980-х років. Насамперед це стосується 
структурно-логічних ГЗГНМ, підґрунтям застосування яких стали ідеї 
В. Ф. Шаталова щодо вивчення навчального матеріалу великими змістовими 
(тематичними) блоками. Такі ідеї у практику навчання географії запровадили 
найперше М. С. Винокур і О. Я. Скуратович. Зокрема, структурно-логічні 
ГЗГНМ, розроблені М. С. Винокур, були набором ключових слів, знаків й 
інших графічних сигналів, по-особливому розміщених на аркуші паперу з 
метою графічно-знакового моделювання навчального матеріалу, який мають 
засвоїти та надалі відтворювати й застосовувати учні. 

Загалом вчителі географії залучили до процесу навчання чимало 
різновидів графічно-знакових навчальних моделей, проте їхнє застосування 
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відбувається за єдиним алгоритмом, реалізація якого визначається 
дидактичними особливостями географічного навчального моделювання. 

До основних конструктивних засад технології застосування графічно-
знакових навчальних моделей на уроках географії належать такі: 

1) поділ навчального процесу на тематичні блоки уроків, які 
відрізняються за видами дидактичної мети й різноманітним сполученням 
методів, методичних прийомів, засобів і форм організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів; 

2) використання зазначених моделей на всіх етапах навчання географії, 
крім тематичного й підсумкового контролю навчальних досягнень школярів; 

3) багаторазове варіативне повторення навчального матеріалу з метою 
максимального формування географічних знань і вмінь учнів та отримання 
досвіду їхнього застосування; 

4) здійснення контролю й корекції навчальних досягнень школярів за 
листами взаємоконтролю (переліком запитань і завдань, який 
оприлюднюється на початку вивчення тематичного блоку уроків), що дає 
змогу перевіряти й оцінювати навчальні результати кожного учня та вести 
їхній систематичний облік; 

5) реалізація принципу «відкритих перспектив» у навчальному процесі, 
за якого вчитель дає учням змогу покращити свої навчальні результати. 

Технологія сугестивного навчання географії 

В основу технології сугестивного навчання географії покладено 
принцип залучення в навчальний процес емоційно-почуттєвої сфери учнів 
(з англ. suggestive – той, що викликає думки, або той, що сприяє 
навіюванню). Алгоритм застосування цієї технології на уроках географії 
розробив та з наукової позиції обґрунтував С. С. Пальчевський. Технологія 
сугестивного навчання полягає у спрямуванні вчителем психофізіологічних 
процесів учнів на релаксацію як основу навіювання думок, а також 
використанні елементів аутотренінгу. Крім того, на відповідному технології 
уроці створюється особлива психологічно-інформаційна атмосфера, 
спрямована на формування асоціативних зв’язків школярів. Для цього 
вчитель використовує поезію, музику, живопис і навіть запахи для 
ефективного впливу на емоції й почуття учнів з метою організації їхньої 
навчально-пізнавальної діяльності без примусу. При цьому задля 
забезпечення всебічного формування географічних знань школярів 
застосовуються передусім графічно-знакові навчальні моделі. Потрібно 
також зазначити, що технологія сугестивного навчання вимагає ґрунтовне 
вивчення психодидактичних засад процесу навчання географії та вікових й 
індивідуальних особливостей учнів, оскільки ця технологія передбачає вплив 
на їхні психофізіологічні процеси. 
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Технологія інтелектуально-індивідуального діяльнісного навчання географії  

Алгоритм організації навчально-пізнавальної діяльності школярів за 
умов технології особистісно-діяльнісного навчання географії (навчання, що 
розвиває) ґрунтується на розв’язування навчальних завдань індивідуального 
спрямування. Відповідно до цього алгоритму навчання починається із 
запитання вчителя: «Скажи, що ти знаєш про це?». Якщо при цьому учні 
дають помилкові відповіді, то вчитель наводить факти, що суперечать їхнім 
твердженням, і кожен учень може самостійно виправити власні помилкові 
судження й поняття. Таке поступове розв’язування індивідуальних 
навчальних завдань, по-перше, корисно супроводжувати синхронним 
графічно-знаковим моделюванням, тобто створенням і застосуванням 
графічно-знакових моделей такого виду, що найбільше узагальнюють певну 
отриману географічну інформацію й конкретизують її. По-друге, 
розв’язування зазначених завдань слушно засновувати не на емпіричному, а 
на теоретичному пошукові, що базується на теоретичному мисленні 
школярів. Перевага такого теоретичного пізнання полягає в тому, що воно 
дає змогу учневі заздалегідь уявити й передбачити результат практичної 
реалізації його зусиль. Отже, формування теоретичного мислення є 
найважливішою і метою, і результатом технології розвивального навчання.  

Технологія формування критичного мислення учнів 

Підґрунтям технології є діалогова форма навчання, яку спрямовано на 
те, щоб навчити учнів ставити під сумнів неперевірену інформацію, шукати 
докази й аргументи для її підтвердження чи спростування. В основу 
технології формування критичного мислення школярів покладено такі 
принципи: 

– організація навчального процесу з географії як дослідження учнями 
певної теми шляхом інтерактивної взаємодії; 

– спрямування мотивації навчальної діяльності школярів на 
організацію обговорення й розв’язання географічних проблем та активну 
співпрацю; 

– використання завдань, що вимагають мислення вищого рівня; 
– формування вміння учнів оперувати доказами, формулювати 

умовиводи, інтерпретувати інформацію, аналізувати аргументи й 
обґрунтовувати висновки; 

– постійне оцінювання навчальних результатів з використанням 
зворотного зв’язку «учні – вчитель»; 

– орієнтація результату навчання не на засвоєння чужих думок і 
фактів, а на вироблення власних суджень через застосування до географічної 
інформації відповідних прийомів мислення. 
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Навчально-пізнавальний процес з географії за умови застосування 
технології формування критичного мислення учнів будується за таким 
алгоритмом: 

1) актуалізація знань: 
а) відтворення сформованих знань, умінь і життєвого досвіду школярів; 
б) оцінювання знань, умінь і досвіду учнів, виявлення прогалин і 

помилок; 
в) установлення мети навчання; 
г) мотивація подальшої навчально-пізнавальної діяльності; 
д) подавання нового контексту (умов і поглядів), за якого 

розглядатиметься навчальний матеріал; 
2) формування нових знань: 
а) відповіді учнів на пошукові запитання й корекція їхніх відповідей 

учителем; 
б) аналіз проміжних ідей школярів і висловлення нових; 
в) виокремлення основних змістових моментів і положень; 
г) виявлення зворотного зв’язку; 
д) формулювання висновків й узагальнень, поєднання нових знань і 

вмінь з життєвим досвідом учнів; 
3) консолідація знань і вмінь (від англ. consolidation – об’єднання, 

зміцнення, посилення): 
а) узагальнення нового матеріалу (контрольні запитання на зразок «Про 

що ви щойно дізналися?», «Чим відрізняється нове знання від уже 
відомого?», «Чи змінилися ваші погляди?», «Як можна використати нові 
надбання?»); 

б) виконання завдань на застосування нових знань і вмінь; 
в) оцінювання навчально-пізнавальної діяльності школярів. 
Слід також зазначити, що сформоване критичне мислення дає змогу 

учням помірковано ставитися до власних думок і причин, що зумовили їх. За 
наявності такого мислення міркування школярів ґрунтуються не на 
упередженнях і забобонах, а на логіці й достовірній інформації. 

Технологія перспективно-випереджувального навчання географії 

Учнів, які мають високий чи достатній рівень навчальних досягнень, 
необхідно заздалегідь знайомити з додатковим або ускладненим 
географічним матеріалом, зміст якого виходить за рамки програми й 
перевищує вимоги базового навчання. Відповідні випереджувальні завдання, 
поєднані з вивченням наступної теми, учні мають отримати на останніх 
уроках попереднього тематичного блоку. На уроках же, присвячених 
вивченню наступної теми, ці учні матимуть змогу навчати інших, виконувати 
ролі консультантів і брати на себе керівні функції у процесі роботи у групах. 
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Технологія проектної діяльності учнів 

Зміст цієї технології полягає в досягненні дидактичної мети за 
допомогою детальної розробки обраної проблеми окремими учнями чи 
малими групами учнів. Тобто вчитель організовує дослідницьку діяльність 
школярів, у процесі якої відбувається формування їхніх знань і вмінь, що 
відповідають вимогам програми обраного шкільного курсу географії. При 
цьому найчастіше учні досліджують об’єкти, процеси та явища найближчого 
до них довкілля, тобто ведуть краєзнавчу роботу, а проте тематика проектної 
діяльності може бути доволі широкою.  

Термін виконання конкретного навчального проекту залежить від його 
обсягу, складності й навчально-пізнавальних можливостей школярів. При 
цьому вчитель має ретельно планувати дослідницьку діяльність учнів, 
ураховуючи об’єктивні можливості її здійснення, забезпеченість засобами 
дослідження й необхідними джерелами географічної інформації. Насамкінець 
варто також пам’ятати, що проектна діяльність школярів повинна 
узгоджуватися з їхніми віковими й індивідуальними особливостями й 
вимогами програми шкільного курсу географії, який опановують учні. 
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Додаток Т 
 

Приклади проблемних задач з географії [172] 

Проблемна задача 1. Радіус Землі становить приблизно 6371 км. Наразі 
буріння земної кори обмежено глибинами 10–15 км, проте ми можемо 
характеризувати внутрішню будову Землі. Які методи дослідження дають 
змогу це зробити? Чому дані про будову Землі є лише приблизними?  

Проблемна задача 2. Верхньою оболонкою будови Землі є земна кора. 
Утім у 1965 р. експедиція на судні «Витязь» у межах серединно-океанічного 
хребта Атлантичного океану підняла брилу мантійної речовини вагою 300 кг. 

Чи можна стверджувати, 
1) що такий хребет сполучається системою розломів земної кори з 

мантією? 
2) що земної кори немає на окремих ділянках дна серединно-

океанічних хребтів? 
Проблемна задача 3. Відповідність обрисів берегів Європи й Африки 

на сході Атлантичного океану обрисам берегів Північної та Південної 
Америки на його заході спричинила припущення А. Вегенера про те, що 
материки є розірваними частинами єдиного праматерика, а серединно-
океанічний хребет Атлантичного океану є залишком шва, від якого 
«відсунулися» материки на захід і схід. Порівняйте обриси берегової лінії 
зазначених материків і наведіть підтвердження або спростування цієї 
гіпотези. 

Проблемна задача 4. Земля – найбільш водна планета Сонячної 
системи: її запаси води становлять приблизно 1500 млн. км3. Чим пояснити, 
що майже 35 % населення земної кулі відчуває нестачу прісної води? 

Проблемна задача 5. На Землі загалом випаровування й опади 
врівноважують одне одного. 

Яка причина постійного переміщення вод на Землі? Яке значення для 
біосфери має загальна циркуляція атмосфери, кругообіг води й рух морських 
течій? 

Проблемна задача 6. З 1900 до 1960 року рівень Світового океану 
піднявся на 12 см, а загалом за останні 500 млн. років приріст об’єму вод 
океану становить 83 км3. 

Поясніть, які чинники вплинули на процес збільшення об’єму Світового 
океану: потепління клімату чи надходження води з надр Землі? Можливо, 
Земля отримує воду з космосу завдяки «сонячному вітру»? 

Проблемна задача 7. Поблизу Москви тверда оболонка літосфери двічі 
на добу піднімається й опускається на 40 мм за рахунок припливно-
відпливного впливу Місяця й Сонця. 
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Якщо підіймається тверда оболонка Землі, то підвищується чи 
знижується рівень підземних вод? Зробіть географічне обґрунтування всіх 
зазначених процесів і явищ. 

Проблемна задача 8. Товща осадових порід може досягати 30 км. 
У якому середовищі – водному чи повітряному – спостерігається більш 

масштабний процес накопичення осадових порід на Землі? Чому? 
Проблемна задача 9. Узимку білизну сушать на морозі. Вода 

випаровується чи замерзає? Якими є специфічні риси випаровування води з 
поверхні криги й снігу? Чи випаровується вода з поверхні льодовиків? 

Проблемна задача 10. Мусони панують як на сході, так і на півдні Азії. 
Араби в давнину на вітрильних кораблях плавали з Аравії в Індію й у 
зворотному напрямку. Визначте на фізичній карті світу «літній» і «зимовий» 
шляхи цих мореплавців. Поясніть, яке природне явище сприяло 
мореплавцям. Чи можливі аналогічні плавання на сході Азії? 
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Додаток У 
 

Компетентністно-орієнтовані завдання [397] 
 

Тематичний блок № 1 

Розділ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ 
МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. 

Тема 1. Форма і рухи Землі 
Тема 2. Материки  та океани - великі природні комплекси географічної 

оболонки 
Оцінювання тематичних блоків здійснюється диференційовано. 
1–4 питання кожного тематичного блоку оцінюється в 1 бал, 

5–6 питання оцінюється в 2 бали, 7–8 питання – 3 бали, 9–10 питання – 
5 балів. 

Посперечалися Історик та Географ. Історик стверджував, що 
найбільшою на Землі є частина світу Америка. Географ наполягав, що 
найбільшим материком Землі є Євразія. Спробуйте їх помирити, 
відповідаючи на питання 1.1 та 1.2: 

1.1. (1 бал) Вкажіть, яка із частин світу є  найбільшою за площею: 
А Азія 
Б Африка 
В Європа 
Г Америка 
1.2. (1 бал) Укажіть частину суходолу, яка НЕ є материком: 
А Австралія 
Б Африка 
В Америка 
Г Євразія 
1.3. (1 бал) Христофор Колумб 

вважав, що у 1492 році дістався 
берегів Індії. За наведеною картою 
визначте, до якого материка насправді 
дістався цей видатний мореплавець: 

А Австралія  
Б Північна Америка 
В Південна Америка 
Г Африка 
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1.4. (1 бал) Як відомо, динозаври мешкали на нашій планеті сотні 
мільйонів років тому у мезозойську еру. Проте, чи були вони свідками 
найдавнішої епохи горотворення? Визначте, яка зі складчастостей була 
найдавнішою: 

А кайнозойська складчастість 
Б байкальська складчастість 
В герцинська складчастість 
Г мезозойська складчастість 
1.5. (2 бали) Учням 7-го класу доручили відібрати до уроку географії 

дві карти, однакові за охопленням території. Допоможіть їм і оберіть дві такі 
карти з наведеного переліку (2 бали): 

А Фізична карта світу  
Б Фізична карта Африки  
В Тектонічна карта Євразії 
Г Карта кліматичних поясів і областей світу 
1.6. (2 бали) Допоможіть геологу! Уважно прочитайте наступний 

текст і закресліть зайві слова: 
На материках давнім ділянкам літосферних плит відповідають 

складчастості/платформи. У їх межах розташовані зазвичай рівнини/гори. 
Відповідають рівнини. 
1.7. (3 бали) Мешканці міста Манаус (Бразилія), що знаходиться в 

екваторіальному кліматичному поясі, призначають один одному побачення 
«після дощу». О котрій годині вони зустрічаються? Чому ви так вирішили? 

Вам допоможуть наступні додаткові запитання: 
Який тиск повітря в екваторіальному поясі? 
Поясніть чому? 
Як часто тут випадають опади?  
Коли саме йдуть дощі? 
1.8. (3 бали) Вставте пропущені і закресліть зайві слова:  
Географічні пояси закономірно змінюються від екватора до ---------- 

внаслідок зростання/зменшення кількості тепла/вологи. 
1.9. (5 балів) Уявіть, що під подорожі у часі ви потрапили у 

Середньовіччя і зустрілися із своїм однолітком. Доведіть йому, що Земля має 
кулясту форму. Розкажіть про географічні наслідки кулястої форми Землі. 

1.10. (5 балів) На тектонічній карті відображені горизонтальні рухи 
земної кори. Проте вчені, досліджуючи вертикальні тектонічні рухи 
з’ясували, що Кавказькі гори почали підніматися ще 15 млн. років тому назад 
зі швидкістю 1 мм/рік. Якої висоти мали б сьогодні сягати ці гори? За 
фізичною картою з’ясуйте, яку висоту мають Кавказькі гори і поясніть, чому 
їх висота не відповідає розрахунковій? 
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Тематичний блок № 2 
РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ 
Тема 1. Африка 
Оцінювання тематичних блоків здійснюється диференційовано. 
1–4 питання кожного тематичного блоку оцінюється в 1 бал, 

5–6 питання оцінюється в 2 бали, 7–8 питання – 3 бали, 9–10 питання – 
5 балів. 

 
Уявіть, що літак, штурманом 

якого ви є, вимагає негайного 
приземлення на території Африки. За 
картосхемою, що зображена на 
малюнку вам потрібно виконати 
завдання 2.1. та 2.2.: 

2.1. (1 бал) Обрати для посадки 
літака узбережжя, яке омивається водами 
теплої течії: 

А Бенгельська 
Б Гвінейська  
В Західних вітрів 
Г Канарська 
2.2. (1 бал) З’ясувати, в якому 

тепловому поясі розташоване місце 
приземлення вашого літака: 

А жаркий пояс 
Б північний помірний пояс 
В північний південний пояс 
Г південний полярний пояс 
Користуючись картосхемою, 

виконайте завдання 2.3. та 2.4. 
2.3. (1 бал) У якому  кліматичному  

поясі знаходиться узбережжя Гвінейської 
затоки? 

А північний субекваторіальний 
Б північний тропічний 
В північний субтропічний 
Г екваторіальний  
2.4. (1 бал) Які вітри надходять на 

територію Африки з південного сходу?  
А південно-східний пасат  
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Б західні вітри 
В північно-східний пасат 
Г стічні вітри 
Задля того, щоб пасажири вашого літака з’ясували, до якої 

природної зони Африки вони потрапили, виконайте завдання 2.5 та 2.6. 
2.5. (2 бали) Допоможіть виявити, які тварини мешкають у природних 

зонах Африки: 
 Природна зона  Тварина 
1 Екваторіальні ліси А Шимпанзе 
2 Савани Б Верблюд 
3 Пустелі і напівпустелі В Алжирська лисиця 
4 Вічнозелені твердолисті ліси Г Жираф 

2.6. (2 бали) Допоможіть виявити, які рослини ростуть у природних 
зонах Африки: 

 Природна зона  Рослина 
1 Екваторіальні ліси А Баобаб 
2 Савани Б Корковий дуб 
3 Пустелі і напівпустелі В Ліана 
4 Вічнозелені твердолисті ліси Г Вельвічія дивовижна 

2.7. (3 бали) Пасажири літака поскаржились на спеку й дощі . Один з 
пасажирів запропонував переїхати до міста Хургада, де він відпочивав 
колись. Користуючись кліматограмою з’ясуйте, яка там буде температура 
повітря та скільки випадає опадів. (Врахуйте, що події відбуваються у липні). 

 
                           Січень  Л    Б     К    Т    Ч     Л    С    В    Ж   Л    Грудень 

Кліматодіаграма м. Хургада 

2.8. (3 бали) Командир літака запропонував перетнути материк з 
заходу на схід екватором. За картами він з’ясував, крайня західна точка 
Африки на екваторі знаходиться на довготі 9°сх. д., а крайня східна – 43°сх. 
д. Допоможіть визначити, яку відстань у кілометрах потрібно здолати 
пасажирам, щоб здійснити план командира літака, якщо довжина дуги 1˚ 
екватора становить 111,3 км.  
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2.9. (5 балів) За фізичною картою 
материка проклади маршрут подорожі 
екваторіальною Африкою з заходу на схід. 
При цьому вкажи: 

– яку велику улоговину потрібно 
буде перетнути? 

– яка велику річку потрібно буде 
здолати двічі? 

– яке велике плоскогір’я трапиться 
на сході? 

– яке найбільше озеро зможуть 
побачити мандрівники? 

– який вулкан зустрінеться на 
шляху? 

2.10. (5 балів) Щоб підготуватися до 
подорожі з заходу на схід Африки 
екватором, потрібно з’ясувати: 

– представники якої раси там мешкають в екваторіальній частині 
материка? 

– яка густота населення на західному узбережжі, у центральних та 
східних районах екваторіальної Африки? 

– чи є в екваторіальній Африці міста з населенням понад 3 млн осіб? 
Скористайтесь картосхемою на малюнку. 
 

Тематичний блок № 3 
Тема 2. Південна Америка 
Тема 3. Австралія 
Оцінювання тематичних блоків здійснюється диференційовано. 
1–4 питання кожного тематичного блоку оцінюється в 1 бал, 

5–6 питання оцінюється в 2 бали, 7–8 питання – 3 бали, 9–10 питання – 
5 балів. 

 
Південна Америка дотепер залишається загадковим материком, 

кожна експедиція з дослідження материка відкриває щось нове у його 
природі. Австралія – це материк, не зважаючи на свої невеликі розміри, 
вражає парадоксами рослинного та тваринного світу. 

Запрошуємо вас до наукової експедиції з дослідження цих 
материків.  

Перш за все вам потрібно з’ясувати, картами та описами яких 
мандрівників та дослідників потрібно скористатися, щоб отримати 
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докладну інформацію  щодо особливостей розташування, берегової лінії та 
природних особливостей материків. Отже виконайте завдання 3.1. та 3.2.  

3.1. (1 бал) Хто з видатних дослідників зробив величезний внесок у 
відкриття й вивчення Південної Америки: 

А В. Янсзон, А. Тасман 
Б Р. Амундсен, Р. Скотт 
В Ф. Беллінсгаузен, М. Лазарєв 
Г А. Веспуччі, А. Гумбольт 
3.2. (1 бал) Хто з видатних дослідників зробив величезний внесок у 

відкриття й вивчення Австралії: 
А В. Янсзон, А. Тасман 
Б Р. Амундсен, Р. Скотт 
В Ф. Беллінсгаузен, М. Лазарєв 
Г А. Веспуччі, А. Гумбольт 
Скористайтесь знаннями, які ви отримали на уроках географії і 

виконайте завдання 3.3. та 3.4. 
3.3. (1 бал) Яка тектонічна структура займає більшу частину материка 

Південна Америка? 
А давня докембрійська платформа 
Б молода епігерцинська платформа; 
В пояс альпійської складчастості; 
Г пояс байкальської складчастості. 
3.4. (1 бал) Найбільшим озером Австралії є: 
А озеро Ейр; 
Б озеро Вікторія; 
В озеро Маракайбо; 
Г озеро Дарлінг. 
Надалі скористайтеся 

картографічними матеріалами та з’ясуйте 
особливості природи материків. 

3.5. (2 бали) Яка течія проходить 
уздовж західного узбережжя Південної 
Америки морська течія? Як вона впливає на 
клімат? 

А Гвіанська тепла течія сприяє 
випадінню опадів на узбережжі; 

Б Бразильська тепла течія сприяє 
випадінню опадів на узбережжі;  

В Фолклендська холодна течія 
сприяє формуванню посушливого клімату 
на узбережжі; 

пів
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хід

ни
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ат

південно-східнийпасат

західнівітри

00

Кліматоутворюючі чинники
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Г Перуанська холодна течія сприяє формуванню посушливого 
клімату на узбережжі. 

3.6. (2 бали) За картою кліматичних поясів Австралії визначте який 
тип клімату у місті Сідней в Австралії? Як розподіляються температури 
повітря та кількість опадів упродовж року? 

А тропічний пустельний: спекотно і 
сухо упродовж року; 

Б субекваторіальний: зима 
прохолодніше та посушливіше ніж літо;  

В субтропічний океанічний: зима 
прохолодніше ніж літо, опади випадають 
упродовж року, проте найбільше їх влітку; 

Г помірний континентальний: сухе 
жарке літо та волога прохолодна зима. 

3.7. (3 бали) Визначте за кліматодіаграмою м. Манаус (Південна 
Америка): 

– як змінюються температури повітря упродовж року? 
– у яку пору року спостерігаються найнижчі температури повітря? 
– у яку пору року випадає найбільша кількість опадів? 

 
Південна Америка, Манаус 

3.8. (3 бали) Визначте за кліматодіаграмою міста Дарвін (Австралія): 
– як змінюються температури повітря упродовж року? 
– у якому місяці випадає найбільша кількість опадів? Яка саме 

кількість? 
– у якому місяці випадає найменша кількість опадів? Яка саме 

кількість? 

 
Кліматодіаграма міста Дарвін 
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3.9. (5 балів) Визначте, якій частині Анд відповідає висотна 
поясність, що зображена у лівій частині малюнку (А). Якій частині Анд 
відповідає висотна поясність, що зображена у правій частині малюнку (Б). 
Поясніть від чого залежить характер висотної поясності Анд. 

1000

2000

3000

4000

5000

6000
Висота в м

сніги
льодовики

висоkoгірні луки 

гірські ліси

вологі
екваторіальні
ліси

сніги
льодовики

мішані ліси

сухі степи

А Б

низьке 
криволісся
та чагарники

низьке криволісся
та чагарники

 
3.10. (5 балів) За фото краєвиду та представників рослинного й 

тваринного світу визначте:  
– яка природна зона представлена? 
– на якому материку вона знаходиться? 
– які екологічні проблема тут є найбільш актуальними? 
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Тематичний блок № 4 
Розділ ІІІ ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ 
Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду 
Тема 2. Природа материка 

Розділ ІV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ 
Тема 1. Північна Америка 
Оцінювання тематичних блоків здійснюється диференційовано. 
1–4 питання кожного тематичного блоку оцінюється в 1 бал, 

5–6 питання оцінюється в 2 бали, 7–8 питання – 3 бали, 9–10 питання – 
5 балів. 

Любомир, що мешкає у м. Львові постійно спілкується через 
соціальні мережі зі своїм товаришем Романом, який живе в Канаді, 
у м. Калгарі. Темою однієї із розмов стала географія, тоді Роман 
запропонував другові визначити, настільки добре українські школярі 
знають Північну Америку, значна частина якої знаходиться за полярним 
колом. А Любомир запропонував канадійцям питання про Антарктиду – 
полярний материк вкритий кригою. Поєднавши ці питання, хлопці 
звернувся до своїх однокласників, якім запропоновані наступні 
завдання. 

4.1. (1 бал) Позначте назву української науково-дослідної станції в 
Антарктиді: 

А «Амудсен-Скотт» 
Б «Академік Вернадський» 
В «Молодіжна» 
Г «Мирний» 
4.2. (1 бал) Укажіть, який 

географічний об’єкт позначено на 
картосхемі: 

А Східне плато 
Б півострів Антарктичний 
В Трансантарктичні гори  
Г Земля королеви Мод 
4.3. (1 бал) Укажіть назву 

географічного об’єкта, який НЕ знаходиться на території Північної Америки: 
А гора Мак-Кінлі. 
Б вулкан Еребус 
В Центральні рівнини 
Г Баффінова Земля 
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4.4. (1 бал) Укажіть правильне твердження, що стосується терміну 
«антарктична оаза»: 

А райони материка де є вода у рідкому стані 
Б ділянки материка, вільні від  криги 
В ділянки материка, що вкриті рослинністю 
Г райони гніздівлі пінгвінів на материку 
4.5. (2 бали) Допоможіть виявити, які рослини ростуть у відповідних 

природних зонах Північної Америки: 
 Природна зона  Рослина 
1 Тайга А Ялина канадська 
2 Тундра Б Трава Грамма 
3 Прерії В Ліана 
4 Савани Г Карликова вільха 

4.6. (2 бали) Допоможіть виявити, яким країнам Північної Америки 
відповідають пам’ятки природної та культурної спадщини ЮНЕСКО: 

 Природна зона  Тварина 
1 Канада А Йеллоустоунський національний парк 
2 США Б Національний парк Вуд -Буффало 
3 Мексика В Трінідад і Долина індіанців 
4 Куба Г Місто Чічен-Іца 

 
4.7. (3 бали) Уявіть, що вам вдалося зробити аерофотознімок 

Аризонського кратера. На знімку, масштаб якого 1:20 000 діаметр кратера 
становить 6 см. Визначте реальний діаметр кратера на місцевості. 

4.8. (3 бали) Антарктиду 
вивчають досліджують представники 
багатьох країн, навіть тих, що 
розташовані від неї на досить далеких 
відстанях. Чим покликаний такий 
інтерес до цього материка? 

4.9. (5 балів) Чому Канаду 
називають однією із країн, що «може 
сміливо дивитися в майбутнє»? 

4.10. (5 балів) Користуючись 
малюнком з’ясуйте, які види живлення 
мають річки Північної Америки 
басейну стоку Північного Льодовитого 
океану? Які особливості їхнього 
водного режиму? 
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Додаток Ф 
 

Анкета 2 для вчителів географії 

Вельмишановний учителю! 
Ця анкета має на меті допомогти нам більше дізнатися про те, наскільки 

Ви готові до впровадження компетентнісного навчання географії. Тому 
просимо Вас бути відвертими. Дякуємо за час, який Ви витратили на 
заповнення нашої анкети. 

1. Чи вважаєте Ви за необхідне, щось змінювати у сучасній методиці 
навчання географії? 

Так  Ні  Вагаюсь відповісти (потрібне підкреслити) 
2. Чи вважаєте Ви, що у Вашій школі достатньо відзначають Ваші 

професійні досягнення? 
Так  Ні  Вагаюсь відповісти (потрібне підкреслити) 
3. Що найбільше мотивувало б Вас до професійного розвитку? 
а) додаткова винагорода за професійний розвиток; 
б) словесна / письмова похвала на професійних публічних заходах; 
в) традиція вивішувати в школі сертифікати, грамоти, дипломи. 
ґ) інше ____________________________________________________. 
4. Що Ви вважаєте найбільшою перешкодою до постійного 

професійного розвитку вчителів? (перелічіть хоча б 3 перешкоди) 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
5. Що перешкоджає тому, щоб знання і вміння, які діти засвоять на 

Ваших уроках, знадобились їм у практичному житті незалежно від того, 
який фах вони оберуть? 

а) ніщо; 
б) складність тем навчальної програми; 
в) мала кількість часу на уроці, щоб пояснити, де можна застосувати ці 

знання в житті; 
г) щільність нових тем у програмі; 
ґ) інше ____________________________________________________. 
6. Чи є у навчальній програмі такі теми, які, на Вашу думку, 

непотрібні за межами класу для всіх учнів? 
(якщо так, то подати у відсотках непотрібний матеріал) 
Немає 10%  30%  50%  (потрібне підкреслити) 
7. Чи вважаєте Ви, що компетентнісний підхід до навчання зазнає 

широкого поширення? 
Так  Ні  Вагаюсь відповісти  (потрібне підкреслити) 
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8. Якщо «так», то що Ви вважаєте головними ознаками 
компетентнісного підходу до навчання? 

а) зміна визначення мети уроку географії; 
б) вміння визначити зміст предметних географічних компетентностей 

учнів за навчальною програмою; 
в) збільшення обсягу навчального матеріалу на уроці; 
г) врахування психолого-дидактичних особливостей формування 

предметних географічних компетентностей учнів; 
д) переважання діяльнісного характеру навчання географії; 
е) ускладнення навчальних та контролюючих завдань для учнів 
є) інше_____________________________________________________. 
9. Дайте визначення поняттям: 
компетенція___________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
компетентність________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
10. Оцініть ступінь досягнення поставлених Вами перед собою 

завдань на уроці? 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (потрібне 

підкреслити) 
11. Чим ви пояснюєте недостатню ефективність Вашого уроку 

географії? 
а) брак часу на уроці; 
б) власне переконання, що сформувати знання, вміння та досвід їх 

застосування в учнів неможливо; 
в) недостатній досвід формування предметної географічної 

компетентності учнів; 
г) небажання учнів навчатися; 
д) інше_____________________________________________________. 
12. Чи пояснюєте Ви учням, як ефективніше навчатися? 
Так  Ні  (потрібне підкреслити) 
13. Які види контролю навчальних досягнень учнів Ви застосовуєте? 
а) поточний; 
б) тематичний; 
в) підсумковий; 
ґ) інше_____________________________________________________. 
14. Які засоби навчання географії Ви використовуєте 

систематично?_____________________________________________________ 
15. Що Вас спонукало до участі у роботі творчої експериментальної 

групи?_____________________________________________________________ 
Дякуємо за ретельно заповнену анкету! 
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Додаток Х 
 

Список шкіл та статистичні відомості  
про проведення педагогічного експерименту на різних етапах 

 
Таблиця Х-1 

2016–2017 н.р.  
№ 
з/п Школа К / к-ть К/с/б К/екс К/різн Е/к-ть Е/с/б Е/екс Е/різн 

1 Лубенська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Лубенської 
міської ради 
Полтавської області 

60    61    

 6 клас 20 7.6 7.8 0.2 22 6.8 7.6 0.8 
 7 клас 21 7.7 7.9 0.2 19 7.4 8.3 0.9 
 8 клас 19 7.8 8.1 0.3 20 7.8 7.9 1.1 
2 Миргородська 

гімназія 
імені Т.Г. Шевченка 
Миргородської 
міської ради 
Полтавської області 

58    59    

 6 клас 19 7.8 8.1 0.3 20 7.0 7.9 0.9 
 7 клас 21 7.2 7.5 0.3 20 7.6 8.1 0.8 
 8 клас 18 7.5 7.7 0.2 19 7.6 8.6 1.0 
3 Спеціалізована 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 з поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
Горішньоплавнівської 
міської ради 
Полтавської області 

63    63    

 6 клас 20 6.3 6.5 0.2 20 6.1 7.1 1.0 
 7 клас 19 6.3 6.6 0.3 21 6.6 7.7 1.1 
 8 клас 24 6.5 6.7 0.2 22 6.9 7.8 0.9 
4 Криворізька гімназія 

№ 127 Криворізької 
міської ради 
Дніпропетровської 
області 

77    83    

 6 клас 21 7.0 7.6 0.3 23 7,1 7.8 0.7 
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 7 клас 24 7.4 7.6 0.2 26 7.1 8.3 1.2 
 8 клас 32 8.1 8.3 0.2 34 8.0 8.9 0.9 
5 Карлівська гімназія 

імені Ніни 
Герасименко 
Карлівської районної 
ради Полтавської 
області 

65    64    

 6 клас 20 6.9 7.1 0,2 21 6.8 7.7 0.9 
 7 клас 21 7,2 7.5 0,3 20 7.4 8.4 1.0 
 8 клас 24 8,0 8,2 0,2 23 7.5 8.6 1.1 
6 Козельщинська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Козельщинської 
районної ради 
Полтавської області 

62    61    

 6 клас 20 7.2 7.4 0.2 19 6.9 7.7 0.8 
 7 клас 19 7.4 7.6 0.2 20 7.0 8.2 1.2 
 8 клас 23 7.3 7.6 0.3 22 7.6 8.5 0.9 
7 Котелевська 

загальноосвітня 
школа № 4 
І-ІІІ ступенів 
Котелевської 
районної ради 
Полтавської області 

43    54    

 6 клас 13 6.7 6.9 0.2 18 6,2 7.3 1.1 
 7 клас 14 7.0 7.3 0.3 17 7.1 8.0 0.9 
 8 клас 16 7.6 7.8 0.2 19 7.2 8.4 1.2 
8 Новосанжарський 

навчально-виховний 
комплекс 
Новосанжарської 
районної ради 
Полтавської області 

69    62    

 6 клас 22 6.5 6.6 0.1 20 6,3 7,2 0.9 
 7 клас 23 6.7 7.0 0.3 21 6.7 7.7 1.0 
 8 клас 24 6.4 6.6 0.2 21 6.5 7.6 1.1 
9 Чутівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Чутівської районної 
ради Полтавської 
області 

55    59    

 6 клас 17 7,0 7.2 0.2 19 6.7 7.5 0.8 
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 7 клас 18 7,2 7.4 0,2 19 6.9 7,8 0.9 
 8 клас 20 7,2 7,3 0.1 21 7.6 7,7 1.1 
10 Полтавська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 30 Полтавської 
міської ради 
Полтавської області  

67    63    

 6 клас 21 6.8 7.0 0.2 20 6,6 7,6 1.0 
 7 клас 22 6.8 7.1 0.3 20 6,8 7,6 0,8 
 8 клас 24 7.3 7.4 0.1 23 7.3 8.5 1.2 
11 Білоцерківська 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 18 
Білоцерківської 
міської ради Київської 
області 

68    62    

 6 клас 20 6.4 6.5 0.1 18 6.0 6.8 0.8 
 7 клас 22 6.3 6.6 0.3 19 6.6 7.9 1.3 
 8 клас 26 6.4 6.6 0.2 25 6.8 7.7 0.9 
12 Максимівський 

навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад (К) 
/ Демидівська 
загальноосвітня 
школа Решетилівської 
районної ради 
Полтавської області з 
географії (Е) 

25    23    

 6 клас 6 6.0 6,2 0.2 7 5.9 6.9 1,0 
 7 клас 8 6.1 6.3 0.2 7 6.1 7.6 1.5 
 8 клас 11 5,9 6.2 0.3 9 6.4 7.6 1.2 
13 Василівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Чутівської районної 
ради Полтавської 
області (К) / 
Гоголівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Великобагачанської 
районної ради 
Полтавської області 
(Е) 

37    45    
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 6 клас 10 6.7 7.0 0,3 13 6.2 7.4 1.2 
 7 клас 12 6,8 7.0 0,2 15 6.5 7.8 1.3 
 8 клас 15 7.2 7.4 0,2 17 6.3 7.4 1.1 
14 Бреусівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Козельщинської 
районної ради 
Полтавської області 
(К) / Гребінківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Гребінківської 
районної ради 
Полтавської області 
(Е) 

36    42    

 6 клас 10 6.8 6.9 0.1 12 5,9 6.8 0.9 
 7 клас 11 6.7 7.0 0.3 13 6.3 7.5 1.2 
 8 клас 15 6.9 7.2 0.3 17 6,6 7,5 0,9 
15 Комишнянська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Миргородської 
районної ради 
Полтавської області 
(К) / Козлівщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Котелевської 
районної ради (Е) 

23    30    

 6 клас 6 6.1 6.4 0.3 8 5.8 6.8 1.0 
 7 клас 9 6.1 6.3 0.2 9 6.4 7.4 1.0 
 8 клас 8 6.5 6.7 0.2 13 6.9 8.0 1.1 
16 Рокитненська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Омельницької 
сільської ради 
Кременчуцького 
району Полтавської 
області (К) / 
Карлівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 Карлівської 
районної ради 
Полтавської області 
(Е) 

30    25    

 6 клас 8 6.6 6.9 0.3 7 6.3 7.5 1.2 
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 7 клас 10 6.7 7.0 0.3 8 7.2 8.4 1.2 
 8 клас 12 7.3 7.7 0.4 10 7.4 8.4 1.0 
Всього 6 клас 253    267    
Всього 7 клас 274    274    
Всього 8 клас 311    312    

Всього 838    856    
 

Таблиця Х-2 
2015–2016 н. р. 

№ 
з/п Школа К/к-ть К/с/б К/екс К/різн Е/к-ть Е/с/б Е/екс Е різн 

1 Лубенська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Лубенської 
міської ради 
Полтавської області 

62    60    

 6 клас 21 7.5 7.8 0.3 19 6.9 7.6 0.7 
 7 клас 19 7.7 7.8 0.2 20 7.1 7.9 0.8 
 8 клас 22 7.0 7.0 0 21 7.3 8.0 0.7 
2 Миргородська 

гімназія імені 
Т.Г. Шевченка 
Миргородської 
міської ради 
Полтавської області 

68    66    

 6 клас 21 6.9 7.1 0.2 18 6.7 7.3 0.6 
 7 клас 18 7.3 7.4 0.1 19 7.1 7.7 0.6 
 8 клас 29 7.4 7.5 0.1 29 7.4 8.1 0.7 
3 Спеціалізована 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 з поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
Горішньоплавнівської 
міської ради 
Полтавської області 

68    64    

 6 клас 19 6.2 6.4 0.2 21 6.0 6.7 0.7 
 7 клас 25 6.4 6.3 -0.1 22 6.4 6.9 0.5 
 8 клас 25 7.3 7.4 0.1 21 7.0 7.6 0.6 
4 Криворізька гімназія 

№ 127 Криворізької 
міської ради 
Дніпропетровської 
області 

76    80 
    

 6 клас 24 7.2 7.5 0.3 26 6.6 7.3 0,7 
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 7 клас 32 8.0 8.0 0 34 7.5 8.2 0.7 
 8 клас 20 7.7 7.8 0.1 20 8.0 8.8 08 
5 Карлівська гімназія 

імені Ніни 
Герасименко 
Карлівської районної 
ради Полтавської 
області 

69    63    

 6 клас 21 7.0 7,3 0,3 20 6,9 7.6 0,7 
 7 клас 24 7,8 7.8 0 22 7,2 7.7 0,5 
 8 клас 24 7.7 7.8 0,1 21 7,5 8.3 0,8 
6 Козельщинська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Козельщинської 
районної ради 
Полтавської області 

63    65    

 6 клас 19 7.5 7.5 0 20 6.7 7.3 0.6 
 7 клас 23 7.1 7.0 -0.1 22 7.1 7.7 0.6 
 8 клас 21 7.6 7.7 0.3 23 7.2 8.0 0.8 
7 Котелевська 

загальноосвітня 
школа № 4 І-ІІІ 
ступенів Котелевської 
районної ради 
Полтавської області 

47    54    

 6 клас 14 6.9 7.1 0.3 17 6.5 7.1 0.6 
 7 клас 16 7.6 7.6 0 19 6.9 7.4 0.5 
 8 клас 17 7.2 7.5 0.3 18 6.8 7.4 0.6 
8 Новосанжарський 

навчально-виховний 
комплекс 
Новосанжарської 
районної ради 
Полтавської області 

66    62    

 6 клас 23 6.8 6.8 0 21 6,2 6.8 0,6 
 7 клас 25 6.5 6.6 0.1 21 6.3 6.7 0.4 
 8 клас 18 7.4 7.3 -0.1 20 6.7 7.4 0.7 
9 Чутівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Чутівської районної 
ради Полтавської 
області 

57 
    59    

 6 клас 18 7.2 7.4 0.2 19 6.6 7.1 0,5 
 7 клас 20 7,1 7.0 -0,1 21 7,0 7,7 0,7 
 8 клас 19 7,0 7,2 0.2 19 7,2 7.8 0,6 
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10 Полтавська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 30 Полтавської 
міської ради 
Полтавської області  

80    79    

 6 клас 22 6.9 6.9 0 20 6,5 6.9 0,4 
 7 клас 24 7.3 7.2 -0.1 23 7.0 7,5 0,5 
 8 клас 34 7.6 7.6 0 36 7,2 7,9 0,7 
11 Білоцерківська 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 18 
Білоцерківської 
міської ради Київської 
області 

79    70    

 6 клас 22 6.7 6.8 0.1 20 5.9 6.7 0.8 
 7 клас 26 6.3 6.3 0 25 6.4 6.8 0.4 
 8 клас 31 5.8 6.0 0.2 25 6.2 6.8 0.6 
12 Максимівський 

навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад 
(К) / Демидівська 
загальноосвітня 
школа Решетилівської 
районної ради 
Полтавської області з 
географії (Е) 

24    28    

 6 клас 8 6.2 6,3 0.1 7 5.8 6.3 0,5 
 7 клас 11 5,9 6.0 0.1 9 6.0 6,6 0,6 
 8 клас 5 5,8 5.9 0.1 12 5.9 6.7 0.8 
13 Василівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Чутівської районної 
ради Полтавської 
області (К) / 
Гоголівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Великобагачанської 
районної ради 
Полтавської області 
(Е) 

47    56    
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 6 клас 12 6.8 7.0 0,2 12 5.9 6.5 0.6 
 7 клас 15 7.1 7.1 0 17 6.1 6.5 0.4 
 8 клас 20 6,2 6.4 0,2 27 6.5 7.2 0.7 
14 Бреусівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Козельщинської 
районної ради 
Полтавської області 
(К) / Гребінківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Гребінківської 
районної ради 
Полтавської області 
(Е) 

38    44    

 6 клас 11 6.6 6.8 0.2 13 5,8 6,3 0,5 
 7 клас 15 6.8 6.9 0.1 17 6.2 6.8 0,6 
 8 клас 12 7.2 7.4 0.2 14 6,5 7,3 0,8 
15 Комишнянська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Миргородської 
районної ради 
Полтавської області 
(К) / Козлівщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Котелевської 
районної ради (Е) 

25    34    

 6 клас 9 6.0 6.2 0.2 9 5.7 6.4 0.7 
 7 клас 8 6.4 6.4 0 13 6.2 6.9 0.7 
 8 клас 8 6.4 6.5 0.1 12 6.7 7.2 0.5 
16 Рокитненська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Омельницької 
сільської ради 
Кременчуцького 
району Полтавської 
області (К) / 
Карлівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 Карлівської 
районної ради 
Полтавської області 

34    35    
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(Е) 
 6 клас 10 7.0 7.3 0.3 8 6.9 7.4 0.5 
 7 клас 12 7.3 7.3 0 10 6.9 7.5 0.6 
 8 клас 12 7.9 8.1 0.3 17 7.0 7.8 0.8 
Всього 6 клас 274    270    
Всього 7 клас 312    314    
Всього 8 клас 317    330    

Всього 903    919    
 

Таблиця Х-3 
2014–2015 н. р. 

№ 
з/п Школа К/к-ть К/с/б К/ екс К/різн Е/к-ть Е/с/б Е/екс Е/різн 

1 Лубенська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Лубенської 
міської ради 
Полтавської області 

64    65    

 6 клас 19 7.8 7.9 0.1 20 6.9 7.2 0.3 
 7 клас 22 7.6 7.6 0 21 7.1 7.5 0.4 
 8 клас 23 7.4 7.5 0.1 24 7.0 7.3 0.3 
2 Миргородська 

гімназія імені 
Т.Г. Шевченка 
Миргородської 
міської ради 
Полтавської області 

66    65    

 6 клас 18 7.5 7.3 -0.2 19 7.0 7.2 0.2 
 7 клас 30 7.6 7.5 -0.1 29 7.2 7.5 0.3 
 8 клас 18 7.7 7.7 0 17 7.2 7.5 0.3 
3 Спеціалізована 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 з поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
Горішньоплавнівської 
міської ради 
Полтавської області 

77    73    

 6 клас 24 6.3 6.5 0.2 22 6.2 6.6 0.4 
 7 клас 25 7.2 7.3 0.1 22 6.7 7.1 0.4 
 8 клас 28 7.3 7.4 0.1 29 7.1 7.4 0.3 
4 Криворізька гімназія 

№ 127 Криворізької 
міської ради 
Дніпропетровської 
області 

77    74    
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 6 клас 33 7.8 8.0 0.2 34 7,3 7.8 0,5 
 7 клас 20 7.7 7.8 0.1 19 7.5 8.1 0.3 
 8 клас 24 8.1 8.2 0.1 21 7.6 7.9 0.3 
5 Карлівська гімназія 

імені Ніни 
Герасименко 
Карлівської районної 
ради Полтавської 
області 

76    70    

 6 клас 24 8,0 8,0 0 22 7,1 7.4 0,3 
 7 клас 24 7,8 7.9 0,1 21 7,2 7.5 0,3 
 8 клас 28 8,0 7.9 -0,1 27 6,9 7,3 0,4 
6 Козельщинська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Козельщинської 
районної ради 
Полтавської області 

62    63    

 6 клас 23 7.3 7.1 -0.2 22 7.0 7.2 0.2 
 7 клас 21 7.6 7.7 0.1 24 7.2 7.5 0.3 
 8 клас 18 8.3 8.4 0.1 17 7.9 8.2 0.3 
7 Котелевська 

загальноосвітня 
школа № 4 І-ІІІ 
ступенів Котелевської 
районної ради 
Полтавської області 

56    59    

 6 клас 16 6.9 7.1 0.2 19 6.5 6.9 0.4 
 7 клас 17 7.5 7.5 0 18 6.2 6.7 0.5 
 8 клас 23 7.2 7.3 0.1 22 6.8 7.1 0.3 
8 Новосанжарський 

навчально-виховний 
комплекс 
Новосанжарської 
районної ради 
Полтавської області 

70    69    

 6 клас 25 6.5 6.5 0 21 6,2 6.5 0,3 
 7 клас 18 7.3 7.4 0.1 20 6.3 6.7 0.4 
 8 клас 27 7.5 7.4 -0.1 28 6.9 7.2 0.3 
9 Чутівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Чутівської районної 
ради Полтавської 
області 

59 
    62    

 6 клас 20 7,9 7.8 -0.1 21 7,1 7.3 0,2 
 7 клас 19 7,1 7.1 0 19 6.7 7.2 0,5 
 8 клас 20 7,2 7,3 0.1 22 7,1 7,5 0,4 
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10 Полтавська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 30 Полтавської 
міської ради 
Полтавської області  

79    83    

 6 клас 24 7.4 7.4 0 23 6,8 7,2 0,4 
 7 клас 35 7.6 7.8 0.2 36 6,9 7,3 0,4 
 8 клас 20 7.5 7.4 0.1 24 7,0 7,3 0,3 
11 Білоцерківська 

загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 18 
Білоцерківської 
міської ради Київської 
області 

73    65    

 6 клас 26 6.4 6.3 -0.1 25 6.0 6.5 0.5 
 7 клас 31 5.9 6.0 0.1 25 5.9 6.2 0.3 
 8 клас 16 6.4 6.3 -0.1 15 5.9 6.4 0.5 
12 Максимівський 

навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний 
навчальний заклад 
(К) / Демидівська 
загальноосвітня 
школа Решетилівської 
районної ради 
Полтавської області з 
географії (Е) 

26    30    

 6 клас 12 5,9 6,0 0.1 9 5.6 6.1 0,5 
 7 клас 5 5,8 5,8 0 12 5.7 6,0 0,3 
 8 клас 9 7,5 7,7 0.2 9 7.2 7.7 0.5 
13 Василівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Чутівської районної 
ради Гоголівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Великобагачанської 
районної ради 
Полтавської області 
(Е) 

60    67    

 6 клас 15 6,4 6.3 -0,1 17 5.9 6.2 0.3 
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 7 клас 20 6,1 6,2 0,1 27 6.0 6.4 0.4 
 8 клас 25 7,0 6.9 -0,1 23 6.6 7.0 0.4 
14 Бреусівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Козельщинської 
районної ради 
Полтавської області 
(К) / Гребінківська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Гребінківської 
районної ради 
Полтавської області 
(Е) 

50    48    

 6 клас 15 6.8 6.9 0.1 17 5,9 6,3 0,4 
 7 клас 12 7.2 7.3 0.1 14 6.4 6.6 0,2 
 8 клас 23 6.9 7.1 0.2 17 6,6 7.0 0,4 
15 Комишнянська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Миргородської 
районної ради 
Полтавської області 
(К) / Козлівщинська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Котелевської 
районної ради (Е) 

35    41    

 6 клас 8 6.1 6.4 0.3 13 5.8 6.2 0.4 
 7 клас 13 6.4 6.5 0.1 12 6.2 6.5 0.3 
 8 клас 14 7.3 7.3 0 16 7.1 7.6 0.5 
16 Рокитненська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Омельницької 
сільської ради 
Кременчуцького 
району Полтавської 
області (К) / 
Карлівська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№ 4 Карлівської 
районної ради 
Полтавської області 
(Е) 

31    39    
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 6 клас 12 7.2 7.4 0.2 10 6.6 7.1 0.5 
 7 клас 12 7.9 8.0 0.1 17 6.7 7.2 0.5 
 8 клас 7 8.0 8.3 0.3 12 7.3 7.7 0.4 
Всього 6 клас 314    314    
Всього 7 клас 324    331    
Всього 8 клас 323    328    

Всього 961    973    
Примітка.  К – контрольний клас; Е – експериментальний клас; к-ть – кількість 

учнів; с/б – середній бал до експерименту; екс – середній бал після експерименту; Р/к – 
різниця в балах у контрольному класі; Р/екс – різниця в балах в експериментальному класі 
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ДОДАТОК Ц 
 

Таблиці розрахунків результатів проведення педагогічного 
експерименту 

 
Таблиці Ц.1-3. 

Вибірки за середнім балом початкової успішності 
контрольних та експериментальних класів (до експерименту), 

2015–2016 н. р. (6-ті класи) 
Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Контрольна група 
(середній бал) 7,5 6,9 6,2 7,2 7,0 7,5 6,9 6,8 7,2 6,9 6,7 6,2 6,8 6,6 6,0 7,0 

Експериментальна група 
(середній бал) 6,9 6,7 6,0 6,6 6,9 6,7 6,5 6,2 6,6 6,5 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7 6,9 

Порівняння середніх балів показує, що вихідна успішність в 
контрольній групі дещо вища, тому першою будемо вважати дану вибірку.  

 
Ранжуємо вибірки: 

Ранг 1 2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 6,5 9 9 9 11,5 11,5 14 14 14 17 
Середній 
бал 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,2 6,2 6,2 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7 

Ранг 17 17 19,5 19,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 27,5 27,5 29,5 29,5 31,5 31,5 

Середній 
бал 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,2 7,2 7,5 7,5 

 
Обчислюємо суми рангів вибірок: 

Ранг 6,5 9 9 14 17 19,5 19,5 23,5 23,5 23,5 27,5 27,5 29,5 29,5 31,5 31,5 Сума: 
342,0 

Середній 
бал 6,0 6,2 6,2 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,2 7,2 7,5 7,5  

Ранг 1 2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 9 11,5 11,5 14 14 17 17 23,5 23,5 23,5 Сума: 
186,0 

Середній 
бал 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,2 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,9 6,9 6,9  

Отримуємо Tx = 342 і емпіричне значення критерію Uем = 50. Маємо Uем 
< Uкр = 75, що означає неприйнятність нульової гіпотеза H0. Тобто між 
вихідним рівнем успішності в контрольних та експериментальних класах має 
місце суттєва різниця. 
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Таблиці Ц.4-6. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту), 
2015–2016 н. р. (6-ті класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,8 7,1 6,4 7,5 7,8 7,9 7,1 6,8 7,4 6,9 6,8 6,3 7,0 6,8 6,2 7,3 

Експериментальна 
група (середній бал) 7,6 7,3 6,7 7,3 8,3 8,0 7,1 6,8 7,1 6,9 6,7 6,3 6,5 6,3 6,4 7,4 

Аналіз показує, що дещо вищою є успішність в контрольній групі, тому 
першою будемо вважати дану вибірку.  

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1 3 3 3 5.5 5.5 7 8.5 8.5 11 11 11 13 14.5 14.5 16 
Середній 
бал 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.5 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 

Ранг 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22 22 24.5 24.5 26 27 28.5 28.5 30 31 32 
Середній 
бал 7.1 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 7.8 7.8 7.9 8.0 8.3 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1 3 5,5 11 11 13 14,5 16 18,5 18,5 22 24,5 26 28,5 28,5 30 Сума: 

271,5 
Середній 
бал 6,2 6,3 6,4 6,8 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1 7,1 7,3 7,4 7,5 7,8 7,8 7,9  

Ранг 3 3 5,5 7 8,5 8,5 11 14,5 18,5 18,5 22 22 24,5 27 31 32 Сума: 
256,5 

Середній 
бал 6,3 6,3 6,4 6,5 6,7 6,7 6,8 6,9 7,1 7,1 7,3 7,3 7,4 7,6 8,0 8,3  

Отримуємо Tx = 271.5 і емпіричне значення критерію Uем = 120.5. 
Маємо Uем > Uкр = 75, отже нульова гіпотеза H0 прийнятна. Тобто після 
експерименту різниця в успішності в контрольних та експериментальних 
класах стає несуттєвою. 

Таблиці Ц.7-9. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту), 
2015–2016 н. р. (7-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,7 7,3 6,4 8,0 7,8 7,1 7,6 6,5 7,1 7,3 6,3 5,9 7,1 6,8 6,4 7,3 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,1 7,1 6,4 7,5 7,2 7,1 6,9 6,3 7,0 7,0 6,4 6,0 6,1 6,2 6,3 6,9 
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Порівняння середніх балів показує, що вихідна успішність в 
контрольній групі дещо вища, тому першою будемо вважати дану вибірку.  

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1 2 3 4 6 6 6 9,5 9,5 9,5 9,5 12 13 14,5 14,5 16,5 
Середній 
бал 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,8 6,9 6,9 7,0 

Ранг 16,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 24 26 26 26 28 29 30 31 32 
Середній 
бал 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7,3 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 8,0 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1 6 9,5 9,5 12 13 20,5 20,5 20,5 26 26 26 29 30 31 32 Сума: 

312,5 
Середній бал 5,9 6,3 6,4 6,4 6,5 6,8 7,1 7,1 7,1 7,3 7,3 7,3 7,6 7,7 7,8 8,0  

Ранг 2 3 4 6 6 9,5 9,5 14,5 14,5 16,5 16,5 20,5 20,5 20,5 24 28 Сума: 
215,5 

Середній бал 6,0 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,1 7,2 7,5  

Маємо Tx = 312.5 і емпіричне значення критерію Uем = 79.5. Отримуємо 
Uем > Uкр = 75, отже нульова гіпотеза H0 прийнятна. Тобто початкова різниця 
в успішності контрольних та експериментальних груп є несуттєвою.  

Таблиці Ц.10-12. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту), 
2015–2016 н. р. (7-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,8 7,4 6,3 8,0 7,8 7,0 7,6 6,6 7,0 7,2 6,3 6,0 7,1 6,9 6,4 7,3 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,9 7,7 6,9 8,2 7,7 7,7 7,4 6,7 7,7 7,5 6,4 6,6 6,5 6,8 6,9 7,5 

Аналіз показує, що дещо вищою є успішність в експериментальній 
групі, тому першою будемо вважати дану вибірку.  

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1 2,5 2,5 4,5 4,5 6 7,5 7,5 9 10 11,5 11,5 13,5 13,5 15 16 
Середній 
бал 6,0 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 

Ранг 17 18,5 18,5 20,5 20,5 22 25 25 25 25 25 28,5 28,5 30 31 32 
Середній 
бал 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,2 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1 2,5 2,5 4,5 7,5 11,5 13,5 13,5 15 16 17 18,5 22 28,5 28,5 31 Сума: 

233,0 
Середній 
бал 6,0 6,3 6,3 6,4 6,6 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8 7,8 8,0  

Ранг 4,5 6 7,5 9 10 11,5 11,5 18,5 20,5 20,5 25 25 25 25 30 32 Сума: 
281,5 

Середній 
бал 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 7,4 7,5 7,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,9 8,2  
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Маємо Tx = 281,5 і емпіричне значення критерію Uем = 110. Отже Uем > 
Uкр = 75 і нульова гіпотеза H0 прийнятна. Як бачимо сума рангів стає 
більшою в експериментальних класах. Різниця в успішності контрольних та 
експериментальних, яка була до експерименту після експерименту вже є 
несуттєвою. 

Таблиці Ц.13-15. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту), 
2015–2016 н. р. (8-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,0 7,4 7,3 7,7 7,7 7,6 7,2 7,4 7,0 7,6 5,8 5,8 7,1 7,2 6,4 7,9 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,3 7,4 7,0 8,0 7,5 7,2 6,8 6,7 7,2 7,2 6,2 6,9 6,1 6,5 6,7 7,0 

Порівняння середніх балів показує, що вихідна успішність в 
контрольній групі дещо вища, тому першою будемо вважати дану вибірку.  

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1,5 1,5 3 4 5 6 7,5 7,5 9 10 12,5 12,5 12,5 12,5 15 18 
Середній 
бал 5,8 5,8 6,1 6,2 6,4 6,5 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,2 

Ранг 18 18 18 18 21,5 21,5 24 24 24 26 27,5 27,5 29,5 29,5 31 32 
Середній 
бал 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,9 8,0 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1,5 1,5 5 12,5 12,5 15 18 18 21,5 24 24 27,5 27,5 29,5 29,5 31 Сума: 

298,5 
Середній 
бал 5,8 5,8 6,4 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,4 7,6 7,6 7,7 7,7 7,9  

Ранг 3 4 6 7,5 7,5 9 10 12,5 12,5 18 18 18 21,5 24 26 32 Сума: 
229,5 

Середній 
бал 6,1 6,2 6,5 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,2 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 8,0  

Отримуємо Tx = 298.5 і емпіричне значення критерію Uем = 93.5. Маємо 
Uем > Uкр = 75 і нульова гіпотеза H0 прийнятна. Тобто початкова різниця в 
успішності контрольних та експериментальних груп несуттєва. 

 
Таблиці Ц.16-18. 

Вибірки за середнім балом початкової успішності 
контрольних та експериментальних класів (після експерименту), 

2015–2016 н. р., (8-мі класи) 
Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Контрольна група 
(середній бал) 7,0 7,5 7,4 7,8 7,8 7,7 7,5 7,3 7,2 7,6 6,0 5,9 6,4 7,4 6,5 8,1 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,3 8,1 7,6 8,8 8,3 8,0 7,4 7,4 7,8 7,9 6,8 6,7 7,2 7,3 7,2 7,8 
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Аналіз показує, що дещо вищою є успішність в експериментальній 
групі, тому першою будемо вважати дану вибірку.  

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1 2 3 4 5 6 7 9,5 9,5 9,5 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 15,5 
Середній 
бал 5,9 6,0 6,4 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 

Ранг 15,5 18,5 18,5 20,5 20,5 22 24 24 24 24 27 28 29,5 29,5 31 32 
Середній 
бал 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,3 8,8 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1 2 3 4 7 9,5 12,5 15,5 15,5 18,5 18,5 20,5 22 24 24 29,5 Сума: 

227 
Середній 
бал 5,9 6,0 6,4 6,5 7,0 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 8,1  

Ранг 5 6 9,5 9,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,5 24 24 27 28 29,5 31 32 Сума: 
302,0 

Середній 
бал 6,7 6,8 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,6 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,3 8,8  

Отримуємо Tx = 302 і емпіричне значення критерію Uем = 90. Маємо Uем 
> Uкр = 75 і нульова гіпотеза H0 прийнятна. Як бачимо сума рангів стає 
більшою в експериментальних класах. Різниця в успішності контрольних та 
експериментальних, яка була до експерименту після експерименту вже є 
несуттєвою. 

Таблиця Ц.19-21. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту), 
2016–2017 н. р., (6-ті класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,6 7,8 6,3 7,0 6,9 7,2 6,7 6,5 7,0 6,8 6,4 6,0 6,7 6,8 6,1 6,6 

Експериментальна група 
(середній бал) 6,8 7,0 6,1 7,1 6,8 6,9 6,2 6,3 6,7 6,6 6,0 5,9 6,2 5,9 5,8 6,3 

Порівняння середніх балів показує, що вихідна успішність в 
контрольній групі дещо вища, тому першою будемо вважати дану вибірку.  

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1 2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 6,5 8,5 8,5 11 11 11 13 14 15,5 15,5 
Середній 
бал 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,4 6,5 6,6 6,6 

Ранг 18 18 18 21,5 21,5 21,5 21,5 24,5 24,5 27 27 27 29 30 31 32 
Середній 
бал 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,2 7,6 7,8 
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Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 4,5 6,5 11 13 14 15,5 18 18 21,5 21,5 24,5 27 27 30 31 32 Сума: 

325,0 
Середній 
бал 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,0 7,2 7,6 7,8  

Ранг 1 2,5 2,5 4,5 6,5 8,5 8,5 11 11 15,5 18 21,5 21,5 24,5 27 29 Сума: 
213,0 

Середній 
бал 5,8 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1  

Маємо Tx = 315 і емпіричне значення критерію Uем = 67. Звідки Uем < 
Uкр = 75 і нульова гіпотеза H0 прийнятна. Тобто до експерименту різниця в 
успішності контрольних та експериментальних груп має суттєву відмінність. 

Таблиця Ц.22-24. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту), 
2016–2017 н. р. (6-ті класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,8 8,1 6,5 7,6 7,1 7,4 6,9 6,6 7,2 7,0 6,5 6,2 7,0 6,9 6,4 6,9 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,6 7,9 7,1 7,8 7,7 7,7 7,3 7,2 7,5 7,6 6,8 6,9 7,4 6,8 6,8 7,5 

Порівняння середніх балів показує, що вихідна успішність в 
експериментальній групі дещо вища, тому першою будемо вважати дану 
вибірку.  

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1 2 3,5 3,5 5 7 7 7 10,5 10,5 10,5 10,5 13,5 13,5 15,5 15,5 
Середній 
бал 6,2 6,4 6,5 6,5 6,6 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 

Ранг 17,5 17,5 19 20,5 20,5 22,5 22,5 25 25 25 27,5 27,5 29,5 29,5 31 32 
Середній 
бал 7,2 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,1 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1 2 3,5 3,5 5 10,5 10,5 10,5 13,5 13,5 15,5 17,5 20,5 25 29,5 32 Сума: 

213,5 
Середній 
бал 6,2 6,4 6,5 6,5 6,6 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1  

Ранг 7 7 7 10,5 15,5 17,5 19 20,5 22,5 22,5 25 25 27,5 27,5 29,5 31 Сума: 
314,5 

Середній 
бал 6,8 6,8 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9  

Отримуємо Tx = 314.5 і емпіричне значення критерію Uем = 77.5. Звідки 
Uем > Uкр = 75 і нульова гіпотеза H0 прийнятна. Тобто після експерименту 
різниця в успішності контрольних та експериментальних груп є несуттєвою. 
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Таблиця Ц.25-26. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту), 
2016–2017 н.р. (7-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,7 7,2 6,3 7,4 7,2 7,4 7,0 6,7 7,2 6,8 6,4 6,1 6,8 6,7 6,1 6,7 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,4 7,6 6,6 7,1 7,4 7,0 7,1 6,7 6,9 6,8 6,6 6,1 6,5 6,3 6,4 7,2 

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 2 2 2 4,5 4,5 6,5 6,5 8 9,5 9,5 12,5 12,5 12,5 12,5 16 16 
Середній 
бал 6,1 6,1 6,1 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 

Ранг 16 18 19,5 19,5 21,5 21,5 24,5 24,5 24,5 24,5 28,5 28,5 28,5 28,5 31 32 
Середній 
бал 6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4 7,4 7,4 7,6 7,7 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 2 2 4,5 6,5 12,5 12,5 12,5 16 16 19,5 24,5 24,5 24,5 28,5 28,5 32 Сума: 

266,5 
Середній 
бал 6,1 6,1 6,3 6,4 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 7,4 7,4 7,7  

Ранг 2 4,5 6,5 8 9,5 9,5 12,5 16 18 19,5 21,5 21,5 24,5 28,5 28,5 31 Сума: 
261,5 

Середній 
бал 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,1 7,2 7,4 7,4 7,6  

Маємо Tx = 266.5 і емпіричне значення критерію Uем = 125.5. Тобто Uем 
> Uкр = 75 і нульова гіпотеза H0 прийнятна. Отже до експерименту різниця в 
успішності контрольних та експериментальних груп є несуттєвою. 

Таблиця Ц.27-29. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту), 
2016–2017 н.р. (7-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,9 7,5 6,6 7,6 7,5 7,6 7,3 7,0 7,4 7,1 6,6 6,3 7,0 7,0 6,3 7,0 

Експериментальна група 
(середній бал) 8,3 8,1 7,7 8,3 8,4 8,2 8,0 7,7 7,8 7,6 7,9 7,6 7,8 7,5 7,4 8,4 

Порівняння середніх балів показує, що успішність в експериментальній 
групі дещо вища, тому першою будемо вважати дану вибірку. 

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1,5 1,5 3,5 3,5 6,5 6,5 6,5 6,5 9 10 11,5 11,5 14 14 14 17,5 
Середній 
бал 6,3 6,3 6,6 6,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 

Ранг 17,5 17,5 17,5 20,5 20,5 22,5 22,5 24,5 24,5 26 27 28 29,5 29,5 31,5 31,5 
Середній 
бал 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4 
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Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1,5 1,5 3,5 3,5 6,5 6,5 6,5 6,5 9 10 11,5 14 14 17,5 17,5 24,5 Сума: 

154,0 
Середній 
бал 6,3 6,3 6,6 6,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,9  

Ранг 11,5 14 17,5 17,5 20,5 20,5 22,5 22,5 24,5 26 27 28 29,5 29,5 31,5 31,5 Сума: 
374 

Середній 
бал 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,4  

Отримуємо Tx = 374 і емпіричне значення критерію Uем = 18. Отже Uем 
< Uкр = 75 і нульова гіпотеза H0 неприйнятна. Тобто після експерименту рівні 
успішності в контрольних та експериментальних класах суттєво 
відрізняються. 

Таблиця Ц.30-32. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (до експерименту), 
2016–2017 н.р. (8-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 7,0 7,4 7,3 7,7 7,7 7,6 7,2 7,4 7,0 7,6 5,8 5,8 6,2 7,2 6,4 7,9 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,3 7,4 7,0 8,0 7,5 7,2 6,8 6,7 7,2 7,2 6,2 5,9 6,5 6,5 6,7 7,8 

Аналіз показує, що дещо вищою є успішність в контрольній групі, тому 
першою будемо вважати дану вибірку. 

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1,5 1,5 3 4,5 4,5 6 7,5 7,5 9,5 9,5 11 13 13 13 17 17 
Середній 
бал 5,8 5,8 5,9 6,2 6,2 6,4 6,5 6,5 6,7 6,7 6,8 7,0 7,0 7,0 7,2 7,2 

Ранг 17 17 17 20,5 20,5 23 23 23 25 26,5 26,5 28,5 28,5 30 31 32 
Середній 
бал 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1,5 1,5 4,5 6 13 13 17 17 20,5 23 23 26,5 26,5 28,5 28,5 31 Сума: 

281,0 
Середній 
бал 5,8 5,8 6,2 6,4 7,0 7,0 7,2 7,2 7,3 7,4 7,4 7,6 7,6 7,7 7,7 7,9  

Ранг 3 4,5 7,5 7,5 9,5 9,5 11 13 17 17 17 20,5 23 25 30 32 Сума: 
247,0 

Середній 
бал 5,9 6,2 6,5 6,5 6,7 6,7 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7,8 8,0  

Маємо Tx = 281 і емпіричне значення критерію Uем = 111. Тобто Uем > 
Uкр = 75 і нульова гіпотеза H0 прийнятна. Отже до експерименту різниця в 
успішності контрольних та експериментальних груп є несуттєвою. 
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Таблиця Ц.33-35. 
Вибірки за середнім балом початкової успішності 

контрольних та експериментальних класів (після експерименту), 
2016–2017 н. р. (8-мі класи) 

Школа, № з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Контрольна група 
(середній бал) 8,1 7,7 6,7 8,3 8,2 7,6 7,8 6,6 7,3 7,4 6,6 6,2 7,4 7,2 6,7 7,7 

Експериментальна група 
(середній бал) 7,9 8,6 7,8 8,9 8,6 8,5 8,4 7,6 7,7 8,5 7,7 7,6 7,4 7,5 8,0 8,4 

Порівняння середніх балів показує, що успішність в експериментальній 
групі дещо вища, тому першою будемо вважати дану вибірку. 

Ранжуємо вибірки: 
Ранг 1 2,5 2,5 4,5 4,5 6 7 9 9 9 11 13 13 13 16,5 16,5 
Середній 
бал 6,2 6,6 6,6 6,7 6,7 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 

Ранг 16,5 16,5 19,5 19,5 21 22 23 24 25 26,5 26,5 28,5 28,5 30,5 30,5 32 
Середній 
бал 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,6 8,9 

Обчислюємо суми рангів вибірок: 
Ранг 1 2,5 2,5 4,5 4,5 6 7 9 9 13 16,5 16,5 19,5 23 24 25 Сума: 

183,5 
Середній 
бал 6,2 6,6 6,6 6,7 6,7 7,2 7,3 7,4 7,4 7,6 7,7 7,7 7,8 8,1 8,2 8,3  

Ранг 9 11 13 13 16,5 16,5 19,5 21 22 26,5 26,5 28,5 28,5 30,5 30,5 32 Сума: 
344,5 

Середній 
бал 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,6 8,9  

Маємо Tx = 344.5 і емпіричне значення критерію Uем = 47.5. оскільки 
Uем < Uкр = 75, то нульова гіпотеза H0 неприйнятна. Як бачимо сума рангів 
стає більшою в експериментальних класах. Тобто після експерименту рівні 
успішності в контрольних та експериментальних класах суттєво 
відрізняються. 
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ДОДАТОК Ч 
 

Таблиці обчислення парного t-критерію Стьюдента 
Таблиця Ч.1. 

Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 
контрольної групи до та після експерименту, 

2014–2015 н. р. (6-ті класи) 
до 
експери-
менту 

7,8 7,5 6,3 7,8 8,0 7,3 6,9 6,5 7,9 7,4 6,4 5,9 7,4 6,8 6,1 7,2 

після 
експери-
менту 

7,9 7,3 6,5 8,0 8,0 7,1 7,1 6,5 7,8 7,4 6,3 6,0 6,3 6,9 6,4 7,4 

∆xi -0,1 0,2 -0,2 -0,2 0 0,2 -0,2 0 0,1 0 0,1 -0,1 1,1 -0,1 -0,3 -0,2 
∆xi

2 0,01 0,04 0,04 0,04 0 0,04 0,04 0 0,01 0 0,01 0,01 1,21 0,01 0,09 0,04 

∑∆ ix = 0.3; x∆ = 0.01875 

(∑∆ ix )2 = 0.09 
∑∆ 2

ix = 1.59 
S = 0.08125 
t = 0.23 
Оскільки t < tкр = 2.131, то нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності приймається. 
Тобто для контрольної групи не спостерігається суттєвої різниці між 

початковою та підсумковою успішністю. 

Таблиця Ч.2. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2014–2015 н. р. (6-ті класи) 

до 
експерименту 6,9 7,0 6,2 7,3 7,1 7,0 6,5 6,2 7,1 6,8 6,0 5,6 5,9 5,9 5,8 6,6 

після 
експерименту 7,2 7,2 6,6 7,8 7,4 7,2 6,9 6,5 7,3 7,2 6,5 6,1 6,2 6,3 6,2 7,1 

∆xi -0,3 -0,2 -0,4 -0,5 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 
∆xi

2 0,09 0,04 0,16 0,25 0,09 0,04 0,16 0,09 0,04 0,16 0,25 0,25 0,09 0,16 0,16 0,25 

∑∆ ix = -5.8; x∆ = 0.3625 

(∑∆ ix )2 = 33.64 
∑∆ 2

ix = 2.28 
S = 0.027195 
t = 13.33 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1   
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Тобто в експериментальній групі має місце суттєвий вплив 
запропонованого експериментатором фактору на рівень успішності учнів.  

Таблиця Ч.3. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

контрольної групи до та після експерименту,  
2014–2015 н. р. (7-мі класи) 

до 
експерименту 7,6 7,6 7,2 7,7 7,8 7,6 7,5 7,3 7,1 7,6 5,9 5,8 6,1 7,2 6,4 7,9 

після 
експерименту 7,6 7,5 7,3 7,8 7,9 7,7 7,5 7,4 7,1 7,8 6,0 5,8 6,2 7,3 6,5 8,0 

∆xi 0 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0 -0,1 0 -0,2 -0,1 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
∆xi

2 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,01 0 0,04 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 

∑∆ ix = -1.1; x∆ = 0.07125 

(∑∆ ix )2 = 1.56 
∑∆ 2

ix = 0.25 
S = 0.027604 
t = 2.905 
Отримуємо t > tкр = 2.131 і нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності не приймається.  
Тобто якщо на контрольну групу мав місце вплив деякого фактора, то 

він призвів до різниці між початковою та підсумковою успішністю. 

Таблиця Ч.4. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2014–2015 н. р. (7-мі класи) 

до 
експерименту 7,1 7,5 6,7 7,5 7,2 7,2 6,2 6,3 6,7 6,9 5,9 5,7 6,0 6,4 6,2 6,7 

після 
експерименту 7,5 7,5 7,1 8,1 8,5 7,5 6,7 6,7 7,2 7,3 6,2 6,0 6,4 6,6 6,5 7,2 

∆xi -0,4 0 -0,4 -0,6 -1,3 -0,3 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,5 
∆xi

2 0,16 0 0,16 0,36 1,69 0,09 0,25 0,16 0,25 0,16 0,09 0,09 0,16 0,04 0,09 0,25 

∑∆ ix = -6.8; x∆ = 0.425 

(∑∆ ix )2 = 46.24 
∑∆ 2

ix = 4 
S = 0.068007 
t = 6.249 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1   
Тобто в експериментальній групі має місце суттєвий вплив 

запропонованого експериментатором фактору на рівень успішності учнів.  
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Таблиця Ч.5. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

контрольної групи до та після експерименту, 
2014–2015 н. р. (8-мі класи) 

до 
експерименту 7,4 7,7 7,3 8,1 8,0 8,3 7,2 7,4 7,2 7,5 6,4 7,5 7,0 6,9 7,3 8,0 

після 
експерименту 7,5 7,7 7,4 8,2 7,9 8,4 7,3 7,4 7,3 7,8 6,3 7,7 6,9 7,1 7,3 8,3 

∆xi -0,1 0 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 0 -0,1 -0,3 0,1 -0,2 0,1 -0,2 0 -0,3 

∆xi
2 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,01 0,09 0,01 0,04 0,01 0,04 0 0,09 

∑∆ ix = -1.3; x∆ = 0.08125 
(∑∆ ix )2 = 1.69 
∑∆ 2

ix = 0.35 
S = 0.03191 
t = 2.546 
Отримуємо t > tкр = 2.131 і нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності не приймається. Тобто якщо на контрольну 
групу мав місце вплив деякого фактора, то він призвів до різниці між 
початковою та підсумковою успішністю. 

Таблиця Ч.6. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2014–2015 н. р. (8-мі класи) 

до 
експерименту 7,0 7,2 7,1 7,6 6,9 7,9 6,8 6,9 7,1 7,0 5,9 7,2 6,6 6,6 7,1 7,3 

після 
експерименту 7,3 7,5 7,4 7,9 7,3 8,2 7,1 7,2 7,5 7,3 6,4 7,7 7,0 7,0 7,6 7,7 

∆xi -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,5 -0,4 
∆xi

2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,16 0,09 0,09 0,09 0,16 0,09 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,16 

∑∆ ix = -5.9; x∆ = 0.36875 
(∑∆ ix )2 = 34.81 
∑∆ 2

ix = 2.27 
S = 0.01983 
t = 18.5956 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1   
Тобто в експериментальній групі має місце суттєвий вплив 

запропонованого експериментатором фактору на рівень успішності учнів. 
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Таблиця Ч.7. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

контрольної групи до та після експерименту,  
2015–2016 н. р. (6-ті класи) 

до 
експерименту 7,5 6,9 6,2 7,2 7,0 7,5 6,9 6,8 7,2 6,9 6,7 6,2 6,8 6,6 6,0 7,0 

після 
експерименту 7,8 7,1 6,4 7,5 7,8 7,9 7,1 6,8 7,4 6,9 6,8 6,3 7,0 6,8 6,2 7,3 

∆xi -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,8 -0,4 -0,2 0 -0,2 0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 
∆xi

2 0,09 0,04 0,04 0,09 0,64 0,16 0,04 0 0,04 0 0,01 0,01 0,04 0,04 0,04 0,09 

∑∆ ix = -3.7; x∆ = 0.23125 
(∑∆ ix )2 = 13.69 
∑∆ 2

ix = 1.37 
S = 0.046295 
t = 4.995 
Отримуємо t > tкр = 2.131 і нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності не приймається.  
Тобто якщо на контрольну групу мав місце вплив деякого фактора, то 

він призвів до різниці між початковою та підсумковою успішністю. 

Таблиця Ч.8. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2015–2016 н. р. (6-ті класи) 

до 
експерименту 6,9 6,7 6,0 6,6 6,9 6,7 6,5 6,2 6,6 6,5 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7 6,9 

після 
експерименту 7,6 7,3 6,7 7,3 8,3 8,0 7,1 6,8 7,1 6,9 6,7 6,3 6,5 6,3 6,4 7,4 

∆xi -0,7 -0,6 -0,7 -0,7 -1,4 -1,3 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,8 -0,5 -0,6 -0,5 -0,7 -0,5 
∆xi

2 0,49 0,36 0,49 0,49 1,96 1,69 0,36 0,36 0,25 0,16 0,64 0,25 0,36 0,25 0,49 0,25 

∑∆ ix = -11.1; x∆ = 0.69375 
(∑∆ ix )2 = 123.21 
∑∆ 2

ix = 8.85 
S = 0.069203 
t = 10.0248 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1   
Тобто в експериментальній групі має місце суттєвий вплив 

запропонованого експериментатором фактору на рівень успішності учнів.  
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Таблиця Ч.9. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

контрольної групи до та після експерименту,  
2015–2016 н. р. (7-мі класи) 

до 
експерименту 7,7 7,3 6,4 8,0 7,8 7,1 7,6 6,5 7,1 7,3 6,3 5,9 7,1 6,8 6,4 7,3 

після 
експерименту 7,8 7,4 6,4 8,2 7,9 7,1 7,8 6,6 7,0 7,2 6,3 6,0 7,1 6,9 6,6 7,5 

∆xi -0,1 -0,1 0 -0,2 -0,1 0 -0,2 -0,1 0,1 0,1 0 -0,1 0 -0,1 -0,2 -0,2 
∆xi

2 0,01 0,01 0,01 0 0 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0 0,01 0 0,01 0 0 

∑∆ ix = -1.3; x∆ = 0.08125 
(∑∆ ix )2 = 1.69 

∑∆ 2
ix = 0.35 

S = 0.03191 
t = 2.546 
Отримуємо t > tкр = 2.131 і нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності не приймається. Тобто якщо на контрольну 
групу мав місце вплив деякого фактора, то він призвів до різниці між 
початковою та підсумковою успішністю. 

Таблиця Ч.10. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2015–2016 н. р. (7-мі класи) 

до 
експерименту 7,1 7,1 6,4 7,5 7,2 7,1 6,9 6,3 7,0 7,0 6,4 6,0 6,1 6,2 6,3 6,9 

після 
експерименту 7,9 7,7 6,9 8,2 7,7 7,7 7,4 6,7 7,7 7,5 6,4 6,6 6,5 6,8 6,9 7,5 

∆xi -0,8 -0,6 -0,5 -0,7 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,7 -0,5 0 -0,6 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 

∆xi
2 0,64 0,36 0,25 0,49 0,25 0,36 0,25 0,16 0,49 0,25 0 0,36 0,16 0,36 0,36 0,36 

∑∆ ix = -8.6; x∆ = 0.5375 

(∑∆ ix )2 = 73.96 
∑∆ 2

ix = 5.1 
S = 0.044605 
t = 12.0503 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1  Тобто в експериментальній групі 
має місце суттєвий вплив запропонованого експериментатором фактору на 
рівень успішності учнів. 



627 

Таблиця Ч.11. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

контрольної групи до та після експерименту,  
2015–2016 н. р. (8-мі класи) 

до 
експерименту 7,0 7,4 7,3 7,7 7,7 7,6 7,2 7,4 7,0 7,6 5,8 5,8 7,1 7,2 6,4 7,9 

після 
експерименту 7,3 7,7 7,5 7,9 7,8 7,9 7,5 7,3 7,3 7,9 6,0 6,1 6,4 7,5 6,7 8,2 

∆xi -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 0,7 -0,3 -0,3 -0,3 
∆xi

2 0,09 0,09 0,04 0,04 0,01 0,09 0,09 0,01 0,09 0,09 0,04 0,09 0,49 0,09 0,09 0,09 

∑∆ ix = -2.9; x∆ = 0.18125 

(∑∆ ix )2 = 8.41 
∑∆ 2

ix = 1.53 
S = 0.064691 
t = 2.802 
Отримуємо t > tкр = 2.131 і нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності не приймається. Тобто якщо на контрольну 
групу мав місце вплив деякого фактора, то він призвів до різниці між 
початковою та підсумковою успішністю. 

Таблиця Ч.12. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2015–2016 н. р. (8-мі класи) 

до 
експерименту 7,3 7,4 7,0 8,0 7,5 7,2 6,8 6,7 7,2 7,2 6,2 6,9 6,1 6,5 6,7 7,0 

після 
експерименту 7,3 8,1 7,6 8,8 8,3 8,0 7,4 7,4 7,8 7,9 6,8 6,7 7,2 7,3 7,2 7,8 

∆xi 0 -0,7 -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 0,2 -1,1 -0,8 -0,5 -0,8 
∆xi

2 0 0,49 0,36 0,64 0,64 0,64 0,36 0,49 0,36 0,49 0,36 0,04 1,21 0,64 0,25 0,64 

∑∆ ix = -9.9; x∆ = 0.61875 

(∑∆ ix )2 = 98.01 
∑∆ 2

ix = 7.61 
S = 0.078644 
t = 7.868 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1  Тобто в експериментальній групі 
має місце суттєвий вплив запропонованого експериментатором фактору на 
рівень успішності учнів. 
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Таблиця Ч.13. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

контрольної групи до та після експерименту,  
2016–2017 н. р. (6-ті класи) 

до 
експерименту 7,6 7,8 6,3 7,0 6,9 7,2 6,7 6,5 7,0 6,8 6,4 6,0 6,7 6,8 6,1 6,6 

після 
експерименту 7,8 8,1 6,5 7,6 7,1 7,4 6,9 6,6 7,2 7,0 6,5 6,2 7,0 6,9 6,4 6,9 

∆xi -0,2 -0,3 -0,2 -0,6 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3 -0,3 
∆xi

2 0,04 0,09 0,04 0,36 0,04 0,04 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 0,04 0,09 0,01 0,09 0,09 

∑∆ ix = -3.7; x∆ = 0.23125 

(∑∆ ix )2 = 13.69 
∑∆ 2

ix = 1.37 
S = 0.046295 
t = 4.995 
Отримуємо t > tкр = 2.131 і нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності не приймається. Тобто якщо на контрольну 
групу мав місце вплив деякого фактора, то він призвів до різниці між 
початковою та підсумковою успішністю. 

Таблиця Ч.14. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2016–2017 н. р. (6-ті класи) 

до 
експерименту 6,8 7,0 6,1 7,1 6,8 6,9 6,2 6,3 6,7 6,6 6,0 5,9 6,2 5,9 5,8 6,3 

після 
експерименту 7,6 7,9 7,1 7,8 7,7 7,7 7,3 7,2 7,5 7,6 6,8 6,9 7,4 6,8 6,8 7,5 

∆xi -0,8 -0,9 -1,0 -0,7 -0,9 -0,8 -1,1 -0,9 -0,8 -1,0 -0,8 -1,0 -1,2 -0,9 -1,0 -1,2 
∆xi

2 0,64 0,81 1,0 0,49 0,81 0,64 1,21 0,81 0,64 1,0 0,64 1,0 1,44 0,81 1,0 1,44 

∑∆ ix = -15; x∆ = 0.9375 

(∑∆ ix )2 = 225 
∑∆ 2

ix = 14.38 
S = 0.036372 
t = 25.775 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1  Тобто в експериментальній групі 
має місце суттєвий вплив запропонованого експериментатором фактору на 
рівень успішності учнів. 
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Таблиця Ч.15. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

контрольної групи до та після експерименту,  
2016–2017 н. р. (7-мі класи) 

до 
експерименту 7,7 7,2 6,3 7,4 7,2 7,4 7,0 6,7 7,2 6,8 6,4 6,1 6,8 6,7 6,1 6,7 

після 
експерименту 7,9 7,5 6,6 7,6 7,5 7,6 7,3 7,0 7,4 7,1 6,6 6,3 7,0 7,0 6,3 7,0 

∆xi -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 
∆xi

2 0,04 0,09 0,09 0,04 0,09 0,04 0,09 0,09 0,04 0,09 0,04 0,04 0,04 0,09 0,04 0,09 

∑∆ ix = -4; x∆ = 0.25 

(∑∆ ix )2 = 16.22 
∑∆ 2

ix = 4.04 
S = 0. 1291 
t = 2.15 
Отримуємо t > tкр = 2.131 і нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності не приймається. Тобто якщо на контрольну 
групу мав місце вплив деякого фактора, то він призвів до різниці між 
початковою та підсумковою успішністю. 

Таблиця Ч.16. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2016–2017 н. р. (7-мі класи) 

до 
експерименту 7,4 7,6 6,6 7,1 7,4 7,0 7,1 6,7 6,9 6,8 6,6 6,1 6,5 6,3 6,4 7,2 

після 
експерименту 8,3 8,1 7,7 8,3 8,4 8,2 8,0 7,7 7,8 7,6 7,9 7,6 7,8 7,5 7,4 8,4 

∆xi -0,9 -0,5 -1,1 -1,2 -1,0 -1,2 -0,9 -1,0 -0,9 -0,8 -1,3 -1,5 -1,3 -1,2 -1,0 -1,2 
∆xi

2 0,81 0,25 1,21 1,44 1,0 1,44 0,81 1,0 0,81 0,64 1,69 2,25 1,69 1,44 1,0 1,44 

∑∆ ix = -17; x∆ = 1.0625 

(∑∆ ix )2 = 289 
∑∆ 2

ix = 18.92 
S = 0.059774 
t = 17.775 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1  Тобто в експериментальній групі 
має місце суттєвий вплив запропонованого експериментатором фактору на 
рівень успішності учнів. 
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Таблиця Ч.17. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

контрольної групи до та після експерименту,  
2016–2017 н. р. (8-мі класи) 

до 
експерименту 7,0 7,4 7,3 7,7 7,7 7,6 7,2 7,4 7,0 7,6 5,8 5,8 6,2 7,2 6,4 7,9 

після 
експерименту 8,1 7,7 6,7 8,3 8,2 7,6 7,8 6,6 7,3 7,4 6,6 6,2 7,4 7,2 6,7 7,7 

∆xi -1,1 -0,3 0,6 -0,6 -0,5 0 -0,6 0,8 -0,3 0,2 -0,8 -0,4 -1,2 0 -0,3 0,2 
∆xi

2 1,21 0,09 0,36 0,36 0,25 0 0,36 0,64 0,09 0,04 0,64 0,16 1,44 0 0,09 0,04 

∑∆ ix = -4.3; x∆ = 0.26875 

(∑∆ ix )2 = 18.49 
∑∆ 2

ix = 5.77 
S = 0.13866 
t = 1.938 
Оскільки t < tкр = 2.131, то нульова гіпотеза щодо відсутності суттєвої 

різниці між рівнями успішності приймається. Тобто для контрольної групи 
не спостерігається суттєвої різниці між початковою та підсумковою 
успішністю. 

Таблиця Ч.18. 
Обчислення парного t-критерію Стьюдента для вибірок успішності 

експериментальної групи до та після експерименту, 
2016–2017 н. р. (8-мі класи) 

до 
експерименту 7.3 7.4 7.0 8.0 7.5 7.2 6.8 6.7 7.2 7.2 6.2 5.9 6.5 6.5 6.7 7.8 

після 
експерименту 7.9 8.6 7.8 8.9 8.6 8.5 8.4 7.6 7.7 8.5 7.7 7.6 7.4 7.5 8.0 8.4 

∆xi 0,6 1,2 1,2 0,9 1,1 1,3 1,6 0,9 0,5 1,3 1,5 1,7 0,9 1,0 1,3 0,6 
∆xi

2 0,36 1,44 1,44 0,81 1,21 1,69 2,56 0,81 0,25 1,69 2,25 2,89 0,81 1,0 1,69 0,36 

∑∆ ix = -17,2; x∆ = 1.075 

(∑∆ ix )2 = 295.84 
∑∆ 2

ix = 20.46 
S = 0.0906 
t = 11.865 
Отримуємо t > tкр = 2.131, отже нульова гіпотеза відкидається і 

приймається альтернативна їй гіпотеза H1  Тобто в експериментальній групі 
має місце суттєвий вплив запропонованого експериментатором фактору на 
рівень успішності учнів.  
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