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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Виконане І.В. 
Удовиченко дисертаційне дослідження присвячене вирішенню актуальної 
наукової педагогічної проблеми: формулювання, апробація теоретико-
методичних засад навчання географії учнів 10-11 класів на профільному рівні, 
за авторським визначенням людино - та географічно центричної орієнтації. 

Детальне ознайомлення зі змістом створеної І.В. Удовиченко дисертації 
(с. 35-426), об'ємними додатками A-J1 (с. 480-574), публікаціями автора 
переконує у актуальності і своєчасності постановки проблеми дослідження, її 
вирішення у зв'язку з проведенням Міністерством освіти і науки України 
реформ в галузях освіти і науки, прийнятими новими законодавчими актами 
щодо загальної середньої освіти, концептуальними вимогами Нової української 
школи, спрямуванням освітньої системи України до сучасного європейського 
соціокультурного простору. 

Виконана І.В. Удовиченко робота спрямована на реалізацію державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти та реформи МОН 
України «Нова українська школа», Державної програми «Освіта» (Україна XXI 
століття)», пов'язана з дослідженнями відділу навчання географії та основ 
економіки інституту педагогіки НАПН України «Науково-методичне 
забезпечення навчання географії України в загальноосвітніх навчальних 
закладах». 

Сформульовані автором в роботі її мета і завдання, об'єкт і предмет 
дослідження, теоретико-методологічні й методичні положення щодо 
концептуальних наукових засад реалізації навчання географії на профільному 
рівні в новій українській школі є актуальними для теорії і методики навчання 
географії, розвитку педагогічної науки. Застосовані в роботі поняттєво-
категоріальний апарат, використані методи дослідження (джерелознавчий 
системний аналіз філософської, історико-педагогічної, психолого-педагогічної, 
методичної, географічної, як вітчизняної, так і зарубіжної літератури відповідно 
до теми дослідження; комплексний теоретичний аналіз і синтез наявного 
педагогічного досвіду з проблеми навчання географії на профільному рівні; 
теоретичного моделювання; діагностичні, обсерваційні, прогностичні; 
кількісної та якісної обробки результатів дослідження: математично-
статистичної обробки й оцінки даних, збереження та візуалізації набутої 
інформації, комп'ютерних методів обробки даних, графічного моделювання) 
відповідають сучасному рівню теорії і методики навчання географії, вносять до 
педагогічної галузі нові підходи, які представлені в дисертаційній роботі. 



Новизна дослідження, ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації. У процесі 
формулювання новизни, основних положень дослідження, отриманих висновків 
і рекомендацій, І.В. Удовиченко виходить із трактування нею навчання 
географії на профільному рівні в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) як 
педагогічної проблеми, розроблених нею теоретико-методичних засад найчання 
географії учнів закладів загальної середньої освіти на профільному рівні, 
зокрема визначених автором методологічних основ дослідження проблематики 
навчання географії на профільному рівні, розробленої їх блокової структурно-
логічної моделі (розділі, с.53-111), підходів до проектування, структурування 
навчання географії в 10-11 класах ЗЗСО, аналізу психолого-педагогічних засад 
формування системи навчальних понять ( розділ 2, с. 113-174), педагогічного 
моделювання діяльності суб'єктів процесу навчання на профільному рівні на 
засадах компетентнісного, інтегрованого, комплексного підходів до реалізації 
змісту географії засобами методичної системи людино- та географічно 
центричного спрямування (розділ 3, с. 175-266), змісту методичного 
обґрунтування системи засобів навчання географії на профільному рівні 
(розділ4, с.267-356, додатки А,Б,В,Д), засобів дослідно-експериментального 
аналізу і оцінювання ефективності системи навчання учнів на профільному 
рівні (розділ 5,с. 357-420). Названі розділи дисертації, додатки до неї складають 
її структурно-логічну архітектуру, вони наповнені розробками автора 
теоретико-методологічних, методичних, психолого-педагогічних, 
організаційно-апробаційних пошуків, характеризують органічну цілісність і 
наукову новизну виконаного І.В. Удовиченко дослідження. 

Лейтмотивом, що пронизує всі розділи дисертації, виступає ідея 
розроблення методичних засад навчання географії на профільному рівні для 
подолання визначених автором суперечностей (с.36-37), зокрема: 1) 
профілізація навчання географії як необхідна складова вибору випускниками 
майбутнього фаху стримується недостатністю науково-методичного його 
забезпечення; 2) недостатньою видається розробленість методики 
діагностування спрямованості учнів на можливу фахову географічну діяльність 
з перспективою їх кар'єрного зростання. 

Для реалізації визначених в дисертації завдань дослідження автор 
застосовує оригінальні блокові моделі: структурно-логічну методологічних 
основ досліджень (рис. 1.2), структурну просторово-часових закономірностей в 
географії (рис.2.2.), складну, насичену змістом графічно-конструкційну 
методичної системи навчання географії на профільному рівні людино-
географічного спрямування (рис. 3.1), структурно-організаційну процесу 
навчання географії на профільному рівні (рис.3,2), педагогічну складових 
колективно-компетентнісної взаємодії суб'єктів освітньої-діяльності (рис.3.3), 
конструкційну підрядності НМЗ, НМКс, НМКт (рис. 3.4), педагогічну НМЗ 
змісту навчання географії на профільному рівні (рис.3.5). 

До суттєвих доробок автора відноситься теоретичне обґрунтування 
процесу проектування педагогічної діяльності учителя географії в новій 
українській школі засобами представленої дорожньої карти (рис. 4.6), 
адаптованими автором до процесу вивчення географії характеристиками 
наскрізних змістових ліній (табл. 1.1, стор. 99-100), змістом компонентів 



ключових компетентностей (табл. 1.2, стор. 104-106) та оригінальної блокової 
моделі системи навчання географії на профільному рівні ЛГЦС (рис. 3.1). 

Автором у роботі презентовано результати аналізу чинного НМЗ змісту, 
процесу навчання географії в старшій школі, пропоновано перелік тематичних 
спецкурсів, курсів за вибором для вивчення змісту географії на профільному 
рівні, виявлено та схарактеризовано обернене співвідношення обсягу та змісту 
навчального поняття, удосконалено структурну модель науково-методичних 
знань з географії з пізнання просторово-часових закономірностей в географії 
(рис2.2), спрямовану на формування в учнів НУШ просторових знань 
(положень у просторі, розміщення у просторі, просторові зв'язки) за 
допомогою використання наукових методів пізнання. 

Вагомим творчим напрацюванням І.В. Удовиченко вважаємо 
представлені в дисертації методичні розроблення для практичного 
використання в навчально-методичній роботі: навчально-тематичні плани, 
навчальна програма, навчальні посібники, банки тестових моделей, тестових 
запитань, інтегрованих завдань, доповнений тезаурус, конспекти уроків, 
методичні рекомендації й сучасні інформаційно-комунікаційні засоби, як-от: 
електронні збірники, адаптовані технології візуалізації, нові форми активної 
взаємодії- логіпрактикуми, що є складовими пропонованої автором до 
використання оригінальної блокової моделі системи навчання географії на 
профільному рівні ЛГЦС. 

Дійовим надбанням здобувана є змодельоване в роботі сучасне 
середовище життєтворчості НУШ засобами НМЗ у кабінеті природничо-
математичних дисциплін географоцентричного спрямування. Ефективність 
педагогіки партнерства в доборі географоцентричного змісту автором доведено 
за допомогою використання К- взаємодії у вивченні наскрізних тематичних 
ліній («Глобалізація», «Логістика», «Регіоналістика», «Районування»), доборі 
дидактичних інструментів корекції та самоконтролю з використанням освітніх 
інтернет-сервісів, географічних інформаційних систем (ГІС), ІКТ, хотлисту, 
мультимедіа скрепбуку, майдмеппінг-софту, QR- кодування, педагогічних 
програмних засобів у процесі навчання географії на профільному рівні. 

На основі аналізу і узагальнення зарубіжних та вітчизняних науково-
педагогічних джерел І.В. Удовиченко формулює власні положення, визначення 
щодо навчально-методичного забезпечення, яке трактується автором як 
сукупність навчального та методичного забезпечення процесу навчання, що 
складається з матеріальних предметно-просторових, змістово-інформаційних, 
візуально-віртуальних, експертно-діагностичних, корекційно-практичних 
засобів навчання географії; навчально-методичного комплексу, який 
розглядається автором як сукупність навчально-інформаційних, науково-
методичних, дидактично-педагогічних, соціально-психологічних матеріальних і 
нематеріальних складових із предмета, використання яких сприяє ефективній 
організації вчителями освітнього процесу з географії в школі та 
результативному засвоєнню учнями навчального матеріалу, що простежується 
через систему набутих ними знань, умінь, навичок, ставлень, із проекцією на 
життєві компетентності; навчально-методичного комплекту - як комплексу 
рекомендованих і кількість наявних предметно-практичних особистісно 
орієнтованих компонентів (навчального, методичного спрямування), що 



наповнюють робоче місце суб'єктів освітцьої діяльності та можеть бути 
використані учасниками процесу навчання географії (п.р.3.3., стор. 226). 

Авторським доробком, що заслуговує на увагу, є анонсування введення 
до дидактико-педагогічного тезаурусу такого поняття як колективно-
компетентнісна взаємодія, або К-взаємодія, яке трактується, як процес 
співпраці колективу однодумців-суб'єктів освітньої діяльності, спрямований на 
формування компетентностей(ключових, загальнопредметних, предметної 
географічної) на засадах педагогіки партнерства, що передбачає (для учнів-
формування компетентностей колективом та в колективі однодумців; для 
вчителів-компетентний вплив суб'єкта на колектив суб'єктів освітньої 
діяльності) отримання особистісно й суспільно значущого результату)(п.р.3.2, 
стор.201) 

Варта уваги авторська реалізація колективно-компетентнісної взаємодії в 
навчально-методичному комплексі до пропонованого елективного курсу 
«Ьеап-логістика в географії» для профільного навчання учнів 11-х класів, 
метою якого є удосконалення уявлень про логістичні потоки та твердження 
поняття про логістику як науку на основі пізнання просторово-часових 
закономірностей в географії, інтегрованого, комплексного підходів у 
формуванні географічного мислення та цілісного світосприйняття. 
Складовими розробленого І.В.Удовиченко навчально-методичного комплексу 
до пропонованого елективного курсу є:навчально-тематичний план, навчальна 
програма, банк тестових завдань електронного збірника,навігатор сторінками 
Е-збірника, тематичний словник термінів, вимоги до рівнів та очікуваних 
результатів навчальної пізнавальної діяльності учнів за результатами 
опанування змісту елективного курсу «Ьеап-логістика в географії». 
Дидактичними особливостями розробленої навчальної програми «Lean-
логістика в географії» є її рамковий характер, гнучкість та прагматичними 
особливостями-пропонована нова форма роботи-логістичні практикуми 
(логіспрактикуми), як засіб активної навчальної діяльності з відпрацювання 
логістичних навичок. 

З визначенням І.В.Удовиченко можна погодитися щодо спрямованості 
процесу навчання географії на профільному рівні на отримання особистісно й 
суспільно значущого результату, на що і спрямовано розроблену автором, 
обґрунтовану на засадах антропологічної, геогафоцентричної парадигм 
методичну систему навчання географії на профільному рівні ЛГЦС (рис.3.1) у 
сукупності її складових:моделей, субсистем (організаційної та пізнавальної 
діяльності), концептів (паради гмальний, процесуально-технологічний, 
змістово-теоретичний), наповненню яких присвячена практична частина 
роботи. 

Довершеністю науково-методичної думки, що прослідковується в роботі 
через змістовну лінію:зміст географії-засоби навчання-методичні засади-
андрологічна взаємодія, є не лише розробка авторських навчальних комплексів 
із повним їх наповненням, що може бути використано в практиці роботи 
вчителями, а й методичних розроблень за напрямом навчання дорослих, як-
от:дорожньої карти (рис.4.7), методичних рекомендацій, навчально-тематичних 
планів підвищення кваліфікації, моделі методичної діяльності (рис.4.6). 



До суттєвих авторських надбано дисертаційного дослідження щодо 
змістовного наповнення методичної сйстеми навчання географії на 
профільному рівні належать: 

1.Визначення комплексу методів, методичних прийомів навчання 
географії, спрямованих на формування в учнів географічно цілісної картини . 
світу, формування географічних компетентностей на основі цілісного 
світобачення: 

• виокремлення методів пізнання просторово-часових 
закономірностей в географії; 
• встановлення відповідності між змістом та об'ємом навчального 
поняття; 
• структурування змісту з урахуванням просторово-поняттєвої 
основи науково-методичних знань з географії; 

характеристика наскрізних ліній НУШ у змісті навчання географії 
на профільному рівні; 
• розроблення змісту запитань компетентнісного спрямування; 
• розкриття змісту компонентів ключових компетентностей за 
результатами здобуття загальної середньої освіти у процесі навчання 
географії на профільному рівні; 
• розроблення змісту тестових завдань інтегрованого характеру; 
• виокремлення навчальних понять наскрізних тематичних напрямів; 
• введення додаткового тезаурусу до курсів географії 10-11 класів; 
• з'ясування значення складових регіональних географічних 
комплексів у процесі навчання географії від глобального до локального; 

розроблення змісту елективного курсу навчання географії на 
профільному рівні. 
2.Представлення засобів навчання географії на профільному рівні: 
• формування навчально-тематичного плану, навчальної програми 
елективного курсу; 

створення банків запитань К-спрямування, інтегрованого характеру; 
розроблення електронного збірника з використанням та 

обґрунтуванням доцільності в процесі навчання на профільному рівні 
освітніх інтернет-сервісів, ІКТ, хот листу, мультимедіаскрепбуку, QR-
кодування, тощо; 
• створення складових регіонального географічного 
комплексу:навчальні посібники, навчальні географічні карти, розвивальні 
ігри. 
З.Імплементування методичних засад, у тому числі, андрологічної 

взаємодії на етапі пропедевтики НУШ в основній школі: 
• розроблення блок-кальки сторінки підручника ( з обґрунтуванням 
єдності його складових:текстової, побудованої за наскрізними 
змістовними лініями (екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська 
відповідальність, здоров'я і безпека, підприємливість і фінансова 
грамотність) та поза текстової у сукупності блоків (картографічний, 
візуалізація, self-control, блок-акцент), рубрик «wow», «інсайт», 
«vocabulary», «зона вільного розвитку» з групою «цікаво знати»); 



• визначення критеріїв сформованості знаннєвого, діяльнісного, 
ціннісного компонентів концептів методичної системи ЛГЦС в учнів; 
• формування методичної моделі(рис.4.6), методичних рекомендацій; 

формування навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 
вчителів, дорожньої карти для вчителів географії в НУШ(рис.4.7) 
Про ґрунтовність виконаного І. В. Удовиченко переконливо свідчить 

апробація ефективності реалізації методичної системи навчання географії на 
профільному рівні ЛГЦС, що відображено в змісті п'ятого розділу дисертації 
«Дослідно-експериментальна перевірка та оцінювання ефективності системи 
навчання географії для учнів 10-11 класів на профільному рівні», у якому 
наведені результати здійсненої дослідно-експериментальної перевірки та 
оцінювання ефективності системи навчання географії учнів ЗЗСО, описано 
об'єкти, критерії аналізу змісту навчання географії; процедуру, технології 
перевірки та оцінювання процесу і змісту навчання географії учнів 10-11 класів 
на профільному рівні, подано результати експериментальної перевірки базових 
положень дослідження, схарактеризовано педагогічні умови, що забезпечують 
ефективне навчання географії учнів 10-11-х класів. 
Вірогідність та достовірність наведених у розділі кількісних результатів 
експериментального дослідження не виникає сумніву(протягом 2007-2019 років 
досліджувались різні складові методичної системи з географоцентричним 
змістом навчання, до апробації та впровадження елементів якої, окрім учнів 
(456 осіб) і вчителів (267 осіб), були залучені директори закладів загальної 
середньої освіти (25 осіб), їхні заступники (43 особи), начальники органів 
управління освіти(29 осіб), завідувачі методичних кабінетів (39 осіб), слухачі 
курсів підвищення кваліфікації вчителів (620 осіб), педагоги у між курсовий 
період (127 осіб), викладачі та студенти географічних спеціальностей 
педагогічних закладів вищої освіти (302 особи). Результативність проведеного 
експерименту підтверджено поєднанням кількісного та якісного аналізу 
емпіричних даних, використанням методів математичної статистики, що 
представлено формульним (8 формул), табличним (15 таблиць), рисунковим ( 6 
рисунків) зображенням. 

Теоретична значущість дисертації. 
Теоретична значущість дисертації полягає в тому, що автором розвинуто 

низку положень стосовно визначення структури та визначення навчання 
географії на профільному рівні;наукового обґрунтування, розробки і апробації 
методичної системи навчання географії на профільному рівні ЛГЦС у 
сукупності її складових. Ефективність її реалізації забезпечено вирішеними 
дисертанткою завданнями, насамперед: 

• визначення методологічних основ дослідження проблематики 
навчання географії на профільному рівні; 

• обґрунтування психолого-педагогічних умов тконстрюювання та 
реалізації змісту, особливостей формування навчальних понять у процесі 
пізнання просторово-часових закономірностей в географії, із урахуванням 
вікових психологічних особливостей учнів 10-11-х класів; 

• визначення принципів проектування, підходів щодо реалізації 
змісту географії, способів використання компетентнісного підходу у розробці 
НМЗ змісту навчання географії на профільному рівні; 



• теоретичне обґрунтування методичної системи навчання географії 
на профільному рівні людино-та географоцентричного спрямування (ЛГЦС) у 
сукупності моделей; 

• визначення напрямів підготовки вчителів географії для реалізації 
процесу навчання на профільному рівні; 

теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка 
педагогічних умов навчання на профільному рівні, рівня підготовленості 
(знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти) учнів 10-11-х класів-до 
вивчення, а вчителів-до навчання географії на профільному рівні. 

Обгрунтованість наукових положень, висновків, практичних рішень 
дисертації та їхня достовірність забезпечені насамперед: 

• творчим узагальненням достатньої кількості першоджерел за 
тематикою дисертації, у т.ч. іноземних; 

• методологічною й методичною обґрунтованістю вихідних положень 
дослідження й тривалим часом його реалізації; 

коректно проведеним педагогічним експериментом, спрямованим 
на визначення ефективності впровадження методичної системи навчання 
географії учнів 10-11-х класів на профільному рівні ЛГЦС; 

репрезентативністю та статистичною достовірністю 
експериментальних даних. 

Основні теоретичні й практичні результати проведеного дослідження, а 
також його концептуальні положення й загальні висновки, було достатньою 
мірою оприлюднено на міжнародних і загальнодержавних науково-практичних 
заходах і висвітлено у фахових вітчизняних, закордонних часописах та інших 
виданнях. 

Наукова новизна дисертації І.В.Удовиченко полягає у винесених нею на 
захист основних наукових положеннях і розробках щодо методичної системи 
навчання географії учнів 10-11-х класів на профільному рівні ЛГЦС. 
Результатом вирішення поставленої в дисертації проблеми, її мети і визначених 
завдань автором сформульовані теоретико-методичні засади навчання географії 
на профільному рівні, вперше розроблені і обґрунтовані сутність психолого-
педагогічних умов проектування і конструювання системи науково-методичних 
знань про закономірності структури і функціонування геопростору, як основної 
наукової і навчальної категорії в методичній системі навчання географії, 
поглиблені організаційні, теоретичні, дидактичні підвалини навчання географії 
учнів 10-11-х класів на профільному рівні. 
До основних розроблених автором положень і напрацювань належать: 

- формування цілей та завдань навчання географії на профільному рівні в 
НУШ; 

- визначення, характеристика наскрізних ліній НУШ у змісті географії 
профільного рівня; 

- обґрунтування значення знань просторово-часових закономірностей в 
географії у тому числі в змісті елективних курсів; 

- розроблення змісту навчання географії компетентнісного спрямування; 
- розкриття змісту компонентів ключових компетентностей за результатами 

здобуття загальної середньої освіти у процесі навчання географії на 
профільному рівні в НУШ; 



- анонсування та теоретичне обґрунтування поняття « колективно-
компетентнісна взаємодія»; 

- авторська інтерпретація понять « навчально-методичне забезпечення», 
- « навчально-методичний комплекс». 
- розроблення змісту та структури елективного курсу за вибором «Lean -

логістика в географії», блок-кальки сторінки підручника для навчання на 
профільному рівні; 

- розроблення та апробація складових регіонального навчального 
географічного комплексу, представлення активної форми роботи -
логіспрактикума; 

- ідентифікація структурно-функціональних складників методичної системи 
навчання географії на профільному рівні ЛГЦС; 

- диференція методичних засад навчання географії на профільному рівні, 
представлення методичних рекомендацій, дорожньої карти до 
проектування процесу навчання географії на профільному рівні; 

- пропонування до використання навчально-тематичних планів підвищення 
кваліфікації вчителів, пропонування методики перевірки й оцінювання 
готовності суб'єктів освітньої діяльності до навчання на профільному рівні. 

Практична значущість дисертації полягає у розробленні та 
впровадженні в практику НУШ створеної автором моделі методичної системи 
навчання географії на профільному рівні ЛГЦС та навчально-методичного 
забезпечення такого впровадження: навчально-тематичні плани, навчальні 
програми, блок-калька сторінки підручника, навчальних і методичних 
посібників, дидактичних матеріалів, Е- збірників, банків запитань, завдань, 
тестових вправ; конспектів уроків, дорожньої карти, методичних рекомендацій. 
Результати дослідження упроваджено в практику роботи закладів освіти Івано-
Франківської, Київської, Полтавської, Сумської, Херсонської областей. Основні 
положення впроваджено в систему роботи Глухівського національного 
педагогічного університету ім. О.Довженка, Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова, Ніжинського державного університету ім. 
М.Гоголя, Сумського державного педагогічного університету 
ім. А.С.Макаренка, Харківського національного педагогічного університету ім.. 
Г.С. Сковороди, Рівненського ОІППО, Черкаського ОІПОПП. Результати 
дослідження апробовано в ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОНУ, 
Інституті обдарованої дитини НАПНУ. 

Дисертація І.В. Удовиченко є завершеною, логічно структурованою 
науковою працею, яка складається зі вступу, п'яти розділів й висновків до них 
та загальних висновків. Список використаних джерел налічує 527 найменувань 
(із них 33 іноземних), 9 додатків на І 16 сторінках. Дисертація має повний обсяг 
595 сторінок, містить 377 сторінок основного тексту, 39 рисунків і 35 таблиць. 

Текстова частина дисертації має достатні й коректно зроблені посилання 
на літературні джерела. Дисертація та автореферат написано українською 
мовою, належним чином оформлено й проілюструвано необхідними 
табличними та графічними матеріалами. 

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях цілком 
достатньою із врахуванням встановлених вимог; за темою дисертації 
опубліковано 84 праці, з яких: 1 монографія, 8 статей у наукових періодичних 



виданнях інших держав, що включені до міжнародних науко-метричних баз 
даних із напряму підготовленої дисертації (у т.ч. 7 одноосібних); 27 статей у 
фахових наукових виданнях України (у т.ч. 25 одноосібних); 2 програми, 
навчально-тематичні плани, 2 навчальних посібники для закладів загальної 
середньої освіти і закладів вищої освіти з відповідним грифом Міністерства 
освіти і науки України, 3 навчально-методичних посібників, 5 методичних 
рекомендацій; результати дисертації апробовано та представлено в 35 
публікаціях у періодичних виданнях і матеріалах й тезах конференцій та з'їздів 
(у т.ч. ЗО одноосібних). 

Зміст автореферату ідентичний змісту основних положень дисертації. 
Дискусійні положення та зауваження. Щодо змісту дисертації, 

сформульованих у ній положень і висновків можна висловити такі судження та 
побажання. 

1. 1.Формулюючи методичні, психолого-педагогічні засади формування 
системи навчальних понять з географії в учнів старшої школи (с.131-144), 
автор дисертації моделює співвідношення їх обсягу та змісту (рис.2.1), 
наводить перелік додаткових навчальних понять з географії до чотирьох 
тематичних наскрізних напрямів програм профільного рівня 10-11 класів 
(табл.2.5). Які саме програми профільного рівня потребують внесення до 
них додаткових (?) понять? Які з наведених в таблиці 4.5 чинних 
підручників потребують «доповнення в контексті трисуб'єктивної 
взаємодії учасників освітнього процесу» (с.299)? 

2. В конструюванні змісту науково-методичних знань з географії як засобу 
формування географічних компетентностей в дисертації аналізується їх 
проекція на глобальному рівні. До географічних просторових знань 
віднесені: політико-географічні закономірності, географія цивілізацій, 
глобальні закономірності світосистеми; географія регіонів і країн 
представлена загальними характеристиками Європи, Азії, 
Австралійського Союзу, Америки. Якщо до регіонів материкового рангу 
віднесені також Мікронезія, Меланезія, Полінезія (табл.. 2.6), то чому 
залишилося поза увагою автора Антарктика і материк Антарктида? 
Україна є однією з 28-ми Консультативних сторін Договору про 
Антарктиду, що є незаперечним свідченням високого статусу вітчизняної 
науки в світі (Український антарктичний журнал, 2011-2012, 10-11, с.11), 
і в підручниках з географії обсяг знань про Антарктиду повинен 
достатньо характеризувати цей материк. В аналізі проблеми розвитку 
географічної освіти на глобальному рівні доречним було б врахувати 
публікації відомих зарубіжних географів - теоретиків і методистів, 
аналітиків, одним з яких є Р.Гербер (професор університету «Нова 
Англія», Австралія), який не абсолютизує європейський погляд на 
географічну картину світу, заявляючи, що в освіті не існує універсального 
набору чітко визначених знань, умінь і цінностей географічної освіти, і 
пропонує «створити чіткі міжнародні географічні освітні програми для 
нашої планети і її жителів» (Р.Гербер Развитие географического 
образования в свете глобализации / География и экология в школе, 2007, 
№2, с.32-44). 



3. Дисертанткою розроблена методична система навчання географії на 
профільному рівні трактована як ЛГЦЕ блоковими моделями, базується 
на парадигмальному, змістово-інформаційному, процесуально-
технологічному концептах, пройшла достатню апробацію. Постає суттєва 
проблема: як органічно поєднати початкову, базову та профільну школи* 
єдиним за змістом навчальним процесом і якою методологією, 
методикою повинна оновитися підготовка випускників вишів для 
реалізації програм профільного спрямування. Чи достатньою в цьому 
сенсі є запропонована в додатку Е (с.544-546) НТП з курсу «Географія» 
підвищення кваліфікації учителів? 

4. Своєчасною вважаємо розробку програми авторського курсу «Lean-
логістика в географії (с.276-285), обґрунтування місця геологістики в 
реалізації компетентністного профілювання в навчанні географії в НУШ. 
Чи вбачаються автору дисертації наведені в ній положення і пояснення, 
мультимедія скрепбук інтерактивних вправ, тем навчальної програми 
(табл..4.4) для отримання очікуваних результатів навчально-пізнавальної 
діяльності учнів з геологістики? 
У цілому наведенні дискусійні положення, що містяться у дисертації, 

свідчать про перспективність подальшого розвитку методики навчання 
географії на профільному рівні, її впровадженні в навчальний процес. 

Загальний висновок та оцінка дисертації. Висловлені зауваження та 
побажання не знижують теоретичної й практичної цінності проведеного 
дослідження, що є завершеним науковим дослідженнях яке характеризують 
наукова новизна, чітка структурованість, логічність викладу матеріалу, повнота 
висвітлення основних положень у публікаціях. 

Детально проаналізувавши дисертацію І.В. Удовиченко за темою 
«Методичні засади навчання географії учнів 10-11 класів на профільному 
рівні», доходимо висновку, що робота є завершеним та цілісним доробком з 
проблемами, яка має вагоме теоретичне й практичне значення для теорії й 
методики навчання географії, за змістом, висновками, одержаними 
результатами відповідає вимогам п.п.9,10,12,13 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 (зі 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015, № 1159 
від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016). Автор дисертації Ірина Віталіївна 
Удовиченко заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання 
(географія). 
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