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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Національна програма «Освіта. Україна ХХІ
століття», Концепція розвитку педагогічної освіти, Концепція географічної освіти в
основній школі вказують на необхідність створення умов для розвитку й
самореалізації кожної особистості, формування молодого покоління, здатного
навчатися впродовж життя, ефективно співпрацювати з іншими учасниками
навчального-виховного процесу, організовувати себе та інших на пошук і
дослідження оточуючого світу. Дані освітні документи порушують важливі питання
щодо принципово нових освітніх цілей. Вони передбачають нову роль учителя і
учня у навчальній діяльності та досягнення на цій основі сучасних рівнів освіченості
окремої особистості та суспільства в цілому. Загальноосвітньому навчальному
закладу в цьому плані відводиться особлива роль, оскільки саме він безпосередньо
забезпечує підготовку підростаючого покоління до життя в умовах сучасного
глобалізованого світу.
Сучасна освіта України перебуває в стані оновлення навчального змісту та
удосконалення його структури. У зв’язку з цим проблематика формування цілісної
географічної картини світу в учнів загальноосвітніх навчальних закладів, підготовки
їх до життя, одержання ними якісної освіти залишається однією з актуальних і
вимагає подальших пошуків шляхів її оптимального вирішення. Оскільки
загальноосвітня цінність географії полягає у формуванні світоглядного розуміння
тісної взаємодії природи та соціально-економічних процесів, зумовлених людиною,
то шкільна географічна освіта покликана сформувати в учнів просторове уявлення
про земну поверхню та розвивати вміння усвідомлено орієнтуватися в соціальноекономічних, суспільно-політичних та екологічних подіях, що відбуваються в
державі та у світі. Основні положення географічної науки реалізуються в розрізі
основної школи. Вони є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й
основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих
господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до
навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.
Серед причин, що стримують ефективне вирішення цієї проблеми, можна
назвати однобічність шкільного навчання, коли замість цілісного соціокультурного
досвіду школярі засвоюють знаннєвий компонент, що виступає лише однією зі
складових частин їхньої освіти. Тому зміщення акценту із процесу навчання на
оволодіння учнями системою практичних дій, навичок застосування отриманої
інформації, вироблення ціннісних орієнтирів – пріоритетні завдання сучасної освіти.
Згідно з положеннями оновленої навчальної програми з географії (2015 рік),
вивчення географії України у 8-9 класах спрямоване на формування цілісної
науково-географічної картини своєї держави на основі комплексного її вивчення.
Цей курс дає можливість учневі усвідомлювати себе громадянином України,
формувати знання про природу та економіку країни, свого регіону, виховувати
повагу до українського народу, його культури, відчувати себе справжнім патріотом
своєї держави.
Важливим принципом побудови змісту навчальних курсів, що вивчають
географію України, є інтеграція, що реалізується через поєднання фізико-
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географічних та соціально-економічних складових під час вивчення свого регіону та
окремих природних комплексів і видів економічної діяльності України в цілому.
Особлива роль географії у 8 – 9-му класах визначається значним світоглядним
потенціалом й тісними взаємозв’язками змісту із сучасністю та особистим досвідом
учнів.
Враховуючи оновлення Державних освітніх стандартів, що декларують
здійснення
навчання
географії
на
основі
особистісно-зорієнтованого,
компетентнісного, діяльнісного і краєзнавчого підходів та появу нових навчальних
програм, де саме курси географії України є найважливішими у вивченні географії в
школі. Вони базуються вже на отриманих учнями знаннях із попередніх курсів, тому
передбачають глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з природою,
розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням
природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування
розвитку регіонів України.
У загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) учні, вивчаючи фізичну та
соціально-економічну географію в школі, стикаються з низкою проблем, адже
економіка, політика та населення мають динамічний характер. В певній мірі
комплекс цих змін демонструє статистика, що є невід’ємною складовою
географічної науки, адже цифрові показники змінюються щодня. В певній мірі
трансформуються й промисловість, сільське господарство та сфера послуг. Із
впровадженням новітніх технологій у економічному та соціальному секторах
держави виникають і нові проблеми, що проектуються на географічну науку й, як
наслідок, на навчально-виховний процес навчання географії.
Тому актуальною є розробка такої структури і таких методичних засад даного
предмету, який би давав можливість оперативно реагувати на мінливий характер
економіки та соціальної сфери. Важливим є також розуміння учнями
глобалізаційних процесів і вміння самоідентифікуватися в складному сучасному
світі. Питаннями розробки методичних засад географічних курсів загальноосвітньої
школи займалися Л. Булава, Л. Вішнікіна, О. Заставецька, Ф. Заставний,
Й. Гілецький, С. Кобернік, В. Корнєєв, М. Криловець, Л. Круглик, П. Масляк,
Т. Назаренко, О. Надтока, Я. Олійник, Л. Покась, А. Сиротенко, Л. Тименко,
М. Топузов, О. Топузов, Г. Уварова, П. Шищенко, А. Шуканова, Б. Чернов та інші.
Однією з головних проблем навчання географії в школі є процес
фундаменталізації змістової складової. Саме він у значній мірі вплинув на процес
розвантаження змістової складової навчальних програм. Та, попри свої позитивні
риси, він призводить до системних змін у базових навчальних планах, що можна
прослідкувати через тенденцію етапного зменшення кількості годин на навчання
географії та навіть втрату певних навчальних курсів цього предмета за останні
15 років. Це в певній мірі обмежує доступ до важливої інформації навчального
характеру та знижує можливості отримання важливого досвіду, необхідного у
подальшому житті. Ця проблематика відбилася на курсах географії України, як
основної так і старшої школи. В першу чергу це стосується ряду тем даного курсу
для основної школи. Крім цього, відсутня апробація нових курсів, спрямованих на
вивчення природних і соціально-економічних особливостей своєї Батьківщини. Крім
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цього, для вивчення курсів географії України необхідно дослідити психологопедагогічні умови його опрацювання учнями саме такої вікової групи. Усе це вказує
на те, що дана тематика дослідження є актуальною.
Аналіз наукової літератури, проведений під час підготовки до визначення
тематики дисертаційного дослідження, показав, що якість освітнього процесу,
усунення труднощів, які виникають в учнів загальноосвітніх шкіл у процесі
навчання, багато в чому пов’язані з розробкою форм та методичних підходів
реалізації шкільних географічних курсів. Їм приділяється значна увага в роботах з
методики навчання географії О. Браславської, Л. Вішнікіної, А. Даринського,
І. Душиної, С. Коберніка, В. Коринської, В. Корнєєва, М. Криловця, Л. Круглик,
І. Матрусова, О. Надтоки, Т. Назаренко, В. Пятуніна, О. Топузова, І. Шоробури,
В. Щеньова А. Шуканової та ін.
Отже, враховуючи вищесказане, у сучасних умовах проблематика
діяльнісного підходу у навчанні географії набуває особливого значення для
предметної методики навчання, що зумовило нас обрати тему дисертаційного
дослідження – «Методика реалізації діяльнісного підходу у процесі навчання
географії України учнів 8 – 9 класів» і окреслило основні завдання та його
проблемні питання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень
лабораторії географічної та економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України,
яка впродовж 2012 – 2014 рр. досліджувала проблему «Науково-методичні засади
формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі»
(державний реєстраційний номер НДР: 0112U000397) та відповідно до тематичного
плану наукових досліджень відділу навчання географії та економіки Інституту
педагогіки НАПН України «Науково-методичне забезпечення навчання географії
України в загальноосвітніх навчальних закладах» (державний реєстраційний номер
НДР: 0112U000397), розпочатої в 2015 році.
Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою Інституту
педагогіки НАПН України (протокол № 12 від 29.12.2014 р.) та узгоджено з бюро
Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та
психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 24.03.2015 р.).
Мета дослідження: теоретичне обґрунтування засад діяльнісного підходу у
процесі навчання географії України у 8 – 9 класах загальноосвітніх навчальних
закладів.
Основні задачі дослідження сформульовані відповідно до його мети:
1.
Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та
практиці та виявити критерії відбору змісту і побудови навчального матеріалу на
основі діяльнісного підходу, з’ясувати умови реалізації діяльнісного підходу в
процесі навчання географії України учнів 8 – 9 класів;
2.
Розробити й науково обґрунтувати методику діяльнісного навчання
оновлених курсів географії України в навчальних закладах і створити модель
методичної системи навчання на основі діяльнісного підходу;
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3.
Експериментально перевірити педагогічну ефективність запропонованої
методики діяльнісного навчання;
4.
Розробити рекомендації до перспективного удосконалення навчальної
програми досліджуваних курсів географії України, створити навчальну програму у
рамках варіативної складової та навчальні посібники у розрізі технології
діяльнісного навчання географії;
5.
Підготувати методичні рекомендації, посібники для вчителів, студентів
вищих навчальних закладів, методистів.
Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес з фізичної та соціальноекономічної географії України в загальноосвітніх навчальних закладах.
Предмет дослідження: науково-теоретичні та організаційно-методичні основи
реалізації змісту географії України на засадах діяльнісного підходу в процесі
навчання учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Методологічною основою дослідження є: концептуальні положення
особистісного розвитку учня загальноосвітніх навчальних закладів про активізацію
пізнавальної діяльності під час реалізації системно-діяльнісного підходу до процесу
пізнання, про змістовий та процесуальний компоненти навчання; загальнонаукові та
педагогічні методи дослідження; визначальними для дослідження є принципи
системності, об’єктивності, науковості, цілісності, наступності, які висвітлені у
працях вітчизняних вчених: Н. Буринської, Л. Величко, С. Гончаренка, О. Ляшенка,
Ю. Мальованого, В. Онищука, В. Сухомлинського, О. Топузова та зарубіжних
вчених: Н. Грейвза, І. Лернера, В. Максаковського, Т. Мора, Г. Стенфорда,
А. Хуторського.
У процесі дослідження базовими стали нормативно-правові державні
документи про освіту: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, Концепція
географічної освіти, Концепція географічної освіти в основній школі, Державний
стандарт базової і повної загальної середньої освіти; праці вітчизняних і зарубіжних
науковців, що стосуються ідей людиноцентризму та дитиноцентризму (М. Бердяєв,
В. Кремень).
Теоретичну основу дослідження складають розроблені у психологопедагогічній науці положення про: закономірності, принципи, умови організації і
перебігу навчального процесу в загальноосвітній школі (Ю. Бабанський, С. Баранов,
В. Бондар, Н. Буринська, В. Загвязинський, В. Краєвський, В. Ледньов, І. Лернер,
В. Лозова, І. Малафіїк, В. Онищук, В. Паламарчук, О. Савченко, В. Сластьонін,
М. Скаткін, В. Сухомлинський, Г. Щукіна, В. Ягупов та ін.); особливості методики
навчання географії в загальноосвітній школі (Л. Булава, Л. Вішнікіна,
А. Даринський, І. Душина, Л. Зеленська, С. Кобернік, В. Коринська, В. Корнєєв,
М. Криловець, Л. Круглик, В. Максаковський, І. Матрусов, О. Надтока,
Т. Назаренко, Л. Панчешнікова, В. Пятунін, М. Топузов, О. Топузов, А. Сиротенко,
Б. Чернов, І. Шоробура та інші).
Методи дослідження. Вибір методів визначається об’єктом дослідження і
характером завдань, якими воно обумовлене. Серед них: теоретичні – вивчення,
аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної, географічної літератури,
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дисертаційних робіт, синтез, порівняння; емпіричні – систематичні спостереження в
школах, бесіди з учителями та учнями, анкетування, педагогічний експеримент,
узагальнення педагогічного досвіду, систематизація та узагальнення матеріалів
дослідження; статистичні – математична й статистична обробка даних
педагогічного експерименту, графічне представлення його результатів.
Організація дослідження полягала в науковому опрацюванні накопиченого в
процесі педагогічного дослідження матеріалу протягом 2010 – 2016 рр. Дослідження
складалося з трьох взаємопов’язаних етапів:
Теоретико-аналітичний етап (2010 – 2011 рр.) полягав у зборі, систематизації,
вивченні та аналізі філософської, психолого-педагогічної та фахової літератури з
даної проблематики. На першому етапі дослідження з’ясовано умови для реалізації
діяльнісного підходу в процесі вивчення географії України; визначено теоретичні
засади, об’єкт, предмет, мету та конкретизовано завдання дослідження.
Пошуковий етап (2012 – 2014 рр.). На цьому етапі сформовано принципи та
методики ефективної співпраці вчителя та учня на навчальних заняттях географії
України з метою реалізації діяльнісного підходу та формування на цій основі
предметних компетентностей. В ході наукового пошуку створені експериментальні
матеріали для їх використання на третьому етапі.
Підсумково-узагальнювальний етап (2015 – 2016 рр.). На даному етапі
проведено педагогічний експеримент шляхом упровадження розробленої
методичної моделі в процес навчання географії України. Результатом цього є
підготовлені методичні рекомендації для вчителів, створено навчальну програму та
2 посібники. На даному етапі проаналізовано та систематизовано результати
експерименту. Вони дали змогу сформулювати висновки дослідження, після чого
було оформлено рукопис дисертації.
Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає у
здійсненні аналізу сучасного стану фізичної та соціально-економічної географії
України в умовах реформування освітньої галузі, визначенні якісно нових тенденцій
її розвитку та впровадження у навчально-виховний процес.
Уперше розроблено й експериментально перевірено методику навчання
географії України та технологію організації навчального процесу з географії на
засадах діяльнісного підходу. Запропоновано застосування діяльнісного підходу як
технології реалізації основних принципів навчання географії в основній школі.
Розроблено методичні рекомендації для вчителів географії та методистів стосовно
використання діяльнісного підходу в процесі навчання географії України.
Теоретичне значення дослідження полягає в розробці нових психологопедагогічних підходів до структурування й реалізації курсів географії України на
основі діяльнісного підходу. В контексті даного дослідження проведений глибокий
аналіз філософської та психологічної літератури, що стосувався діяльнісного
підходу у навчанні. Його результати мають певне значення для методики навчання
географії. Уперше в навчально-виховний процес навчання географії впроваджено
основні положення педагогіки емпауерменту.
Набули подальшого розвитку положення методики навчання географії, що
стосуються: медіасередовища навчального заняття, ролі кабінету географії в
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навчанні, проблемно-пошукової побудови навчального змісту географії України,
використання ІКТ, інтерактивних та проектних технологій.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці й
науковому обґрунтуванні методики навчання на основі діяльнісного підходу
оновлених курсів географії України в загальноосвітніх навчальних закладах,
створенні навчальної програми в рамках варіативної складової для учнів ЗНЗ,
створенні методичних посібників для вчителів і студентів вищих навчальних
закладів (ВНЗ), методистів.
Матеріали дослідження можуть реалізовуватися в освітянській практиці,
зокрема бути використані в навчанні географії в основній та старшій школі та в
процесі викладання курсу «Методика навчання географії» у ВНЗ, а також як
методичний матеріал при підготовці навчальних програм.
Зокрема програма факультативного курсу «Географічна статистика»
забезпечує реалізацію діяльнісного підходу в навчанні географії та створює
позитивні передумови для виконання більшості практичних робіт. Вона орієнтована
на застосування широкого комплексу вправ з обробки статистичних матеріалів.
Експериментальна база дослідження.
Дослідницько-експериментальною базою дослідження було охоплено школи
Білоцерківського району Київської області та м. Білої Церкви: Білоцерківська
гімназія № 2, Білоцерківські ЗШ І-ІІІ ступенів №№ 3, 4, 18, 21, Білоцерківська СЗШ
І-ІІІ ступенів №16; м. Києва: Київська ЗШ І-ІІІ ступенів № 178, Волинської області:
КЗ Луцький НВК № 9. Педагогічний експеримент охопив 1108 учнів, із них 550 в
експериментальних і 558 в контрольних класах. До проведення експериментального
дослідження були залучені учні 8-х та 9-х класів ЗНЗ та 19 вчителів географії.
Упровадження результатів дослідження. Основні результати дослідження
впроваджено в ЗНЗ м. Білої Церкви, Київської обл., зокрема Білоцерківських СЗШ
№№ 6, 9, 12, 20 (довідка № 18 від 25.01.2016 р.) та перед слухачами курсів
підвищення кваліфікації вчителів географії КВНЗ Київської обласної ради
«Академія неперервної освіти» (довідка № 03 від 21.01.2016 р.), Полтавського
ОІППО ім. М. В. Остроградського (довідка № 0235/01-55/02 від 21.01.2016 р.).
Матеріали дослідження використано для підготовки та проведення занять із
слухачами курсів підвищення
кваліфікації вчителів географії КВНЗ
«Дніпропетровський ОІППО» (довідка № 66 від 22.01.2016 р. ).
Особистий внесок здобувача – у спільних із О. Надтокою статтях – «Зміна
ролі вчителя географії в медіасередовищі сучасного навчального заняття»;
«Застосування діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики
навчання географії»; «Використання проектної діяльності у розрізі застосування
інформаційно-комунікативних технологій на заняттях географії»; «Застосування
діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики навчання
географії» полягає в теоретичному обґрунтуванні використання навчального
матеріалу діяльнісного спрямування у навчанні географії України; в розробці
методичних рекомендацій для вчителів географії та методистів, що стосуються
використання діяльнісного підходу у навчанні географії України та розробці
елементів освітньої технології діяльнісного навчання географії України.

7

У спільній із С. Сударіковою статті «Діяльнісний підхід як технологія
опрацювання статей підручника» внесок здобувача полягає у розробці методичних
засад опрацювання матеріалів підручника із застосуванням діяльнісного підходу.
Апробація результатів дисертації. Окремі положення і результати
дисертаційного дослідження висвітлювалися на серпневих нарадах для вчителів
географії при Інституті педагогіки НАПН України та під час засідань методичних
об’єднань вчителів географії м. Білої Церкви, Київської області. Результати
дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях відділу навчання
географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України (2015 р.)
Зміст, методика дослідження та його основні результати обговорювалися на
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Проблеми
сучасного підручника» (м. Київ, 2013 – 2015 рр.), «Зміст та технології шкільної
освіти» (м. Київ, 2014 р.) «Проектна діяльність учнів у системі компетентністноспрямованої
соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній
освіті» (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 2014 р.) та ІІІ
всеукраїнському
фестивалі
педагогічних
ідей
(Новоград-Волинський,
Житомирська обл., 2013 р.).
Публікації. Основні теоретичні положення дисертації викладено в 16
одноосібних та 4 у співавторстві публікаціях; 5 із яких – у провідних фахових
виданнях України, 2 – у зарубіжних виданнях та виданнях внесених до міжнародних
науково метричних баз, 4 – в тезах всеукраїнських та міжнародних наукових
конференцій, 2 навчально-методичних посібники, 1 – навчальна програма, 6 – в
інших виданнях, які додатково відображають наукові результати дисертації.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів,
висновків до кожного розділу, загальних висновків (обсяг основного тексту 196
сторінок), списку використаних джерел (256 одиниць) і додатків (10 одиниць),
рисунків (18 одиниць), таблиць (13 одиниць). Повний обсяг дисертаційної роботи –
270 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, показано її зв'язок із
науковими програмами та темами, проаналізовано стан розроблюваної проблеми в
науковій теорії та практиці навчання географії загалом і конкретизовано в розрізі
навчання географії України; визначено мету, завдання, об’єкт та предмет
дослідження; схарактеризовано теоретико-методологічні підвалини та методичні
концепти дослідження; висвітлено наукову новизну, практичне значення та
наведено інформацію про апробацію та впровадження основних положень
дисертації.
Перший розділ дисертаційного дослідження має назву «Проблематика
застосування діяльнісного підходу в педагогічній теорії й практиці». В ньому
всебічно розглядається діяльнісний підхід, як з точки зору загально-педагогічних,
так і методичних аспектів. Висвітлюються такі теоретичні питання: педагогічна
діяльність як філософська категорія, практика як особлива форма діяльності;
розкривається змістове наповнення основних дефініцій діяльнісного підходу та
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виокремлюються психолого-педагогічні засади і дидактичні основи застосування
діяльнісного підходу в навчанні географії України.
В розрізі аналізу психолого-педагогічної літератури зазначається, що у
сучасній методиці навчання географії відбуваються процеси трансформації та
визначення нових освітніх пріоритетів. Зокрема, на основі тверджень В. Кременя
виокремлюється роль дитиноцентризму у навчальній діяльності. Тому що зі зміною
ролі дитини у навчальній діяльності мають змінитися і структура навчального
процесу, і напрями навчальної діяльності його основних суб’єктів. Автором
дослідження зазначається, що діяльнісний підхід в освіті – це методологічний базис,
на якому будуються різні системи розвиваючого навчання зі своїми конкретними
технологіями, прийомами, так і теоретичними особливостями.
Враховуючи те що, зміст географії України не обмежується лише
трансформованим змістом географії як науки, а й спирається на:
- різні види навчально-пізнавальної діяльності учнів і особливості формування
їхніх інтелектуальних умінь;
- механізми формування елементів географічних знань і їхнього застосування;
- планування й організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів ЗНЗ;
- аналіз, контроль, оцінювання та корекцію навчальних досягнень учнів;
- діяльність із залученням засобів навчання, передусім підручників та навчальних
посібників, в тому числі й з електронних;
- спілкування учителя з учнями у навчально-пізнавальній діяльності.
Другий важливим компонентом у цьому плані є власне процес навчання
географії – закономірний перебіг педагогічної взаємодії, який характеризується
постійною взаємозалежною діяльністю вчителя (педагогічне управління, навчання)
й навчально-пізнавальною діяльністю учнів (учіння), які зумовлюють зміну якостей
особистості кожного учня, спрямовану на формування його географічних
компетентностей. Таким чином, цілі й зміст шкільної географії, а також методи,
методичні прийоми, засоби й форми організації та проведення навчання в їхньому
взаємозв’язку і взаємообумовленості й визначають перебіг процесу навчання
географії України.
У другому розділі – «Методика реалізації діяльнісного підходу в навчанні
географії України в загальноосвітніх навчальних закладах» – наведено
результати системно-структурного аналізу результатів реалізації діяльнісного
підходу в навчанні географії України, який узагальнено в дидактичній моделі
технології навчання географії України на діяльнісній основі (рис.1), що охоплює
концептуальний, цільовий, мотиваційний, змістовий, процесуальний та
результативний компоненти навчання з урахуванням законів логіки, вікової
психології, принципів дидактики в навчанні географії України.
Діяльнісний підхід певною мірою обумовлює зміст результатів навчання, коли
реалізація освітніх, розвивальних і виховних завдань відбувається через зміст
географічного матеріалу. Нижче подаємо приклад моделювання навчальновиховного процесу географії України на основі його технологізації із застосуванням
діяльнісного підходу. Така дидактична модель дала змогу забезпечити певний
рівень технологізації навчального процесу на діяльнісній основі.

9

Набуття учнями загальноосвітніх навчальних закладів ключових та
предметних компетентностей в процесі навчання географії України

МАКРОРІВЕНЬ

МЕЗОРІВЕНЬ
Корекційно-систематизуючий етап

МІКРОРІВЕНЬ

Аналітико-прогностичний етап
 цілепокладання;
 визначення змісту й характеру майбутньої
навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 створення еталонного образу процесу
навчання у даному класі

Формувальний етап
 вивчення стану й особливостей процесу
навчання у 8 та 9 класах основної школи;
 виявлення протиріч між вимогами
цілей навчання й можливостями учнів,
визначення
умов
перебігу
процесу
навчання;
 пошук шляхів вирішення протиріч у
навчально-виховному процесі;
 формування конкретизованих цілей та
перспектив
майбутньої
пізнавальної
діяльності;
 структурування змісту та способів
засвоєння навчального матеріалу;
 проектування навчальної діяльності;
 планування.

Виконавчий етап
Застосування діяльнісного
підходу у навчанні

РЕФЛЕКСІЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ

Засоби навчання, спрямовані
на поліпшення сприйняття
географічного матеріалу на
психолого-дидактичному та
методичному рівнях

Рис.1 . Схема дидактичної моделі технології навчання географії
України на діяльнісній основі
Структурну єдність етапів моделі забезпечено таким її елементом як
діяльність вчителя щодо здійснення педагогічної рефлексії – аналізу та
усвідомлення як власної діяльності з керівництва всіма ланками процесу засвоєння
учнями навчальних дій, так і навчально-пізнавальних дій учнів.
Реалізація освітньої технології діяльнісного навчання географії України на
уроках різної цільової спрямованості здійснюється шляхом створення проблемних
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ситуацій і, як наслідок – необхідності проблемного діалогу. Він використовується на
різноманітних навчальних заняттях, але більшою мірою на уроках вивчення нового
матеріалу і дозволяє замінити традиційні пояснення вчителя «відкриттям» знань.
Технологія діяльнісного навчання дає можливість найбільш повного розв’язання
питань: наступності між різними ступенями освіти; єдності і безперервності
навчального процесу; втілення ідеї: «Гарна та школа, в якій добре кожній дитині і
дорослому».
На основі вищезазначених матеріалів дисертаційного дослідження
констатуємо про важливість діяльнісного підходу, як одного з основоположних у
сучасній методиці навчання географії. На основі зроблених узагальнень нами
створена модель методичної системи навчання географії України з використанням
діяльнісного підходу, де він застосовується як один із основних, паралельно з
особистісно зорієнтованим, компетентністним та краєзнавчим (рис. 2).
Концептуальними складовими навчання на діяльнісний основі є:
1.
Зміст діяльнісної складової фізико-географічних та соціально-економічних
курсів географії України основної школи; його спрямування на формування в учнів
ключових та предметних компетентностей. Зміст розроблено відповідно до
актуальних і доступних для розуміння школярів основної школи проблем, а
навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах полісуб’єктної взаємодії та
постійного зворотного зв’язку.
2.
Мета: формування знань, умінь і навичок, особистісного ставлення учнів
основної школи у розрізі діяльнісного підходу у навчанні географії України.
Найважливішою складовою навчання є самостимулювання і мотивування учнів до
висування ними особистісно і суспільно значущих цілей власної діяльності та їх
реалізації, навчально-пізнавальну діяльність дітей зосереджено на їхньому
особистому ставленні і рішеннях щодо власного стилю життя і поведінки, які
змінюються у контексті планетарних потреб людства.
3.
Дидактичні умови навчання географії України в основній школі на основі
діяльнісного підходу, що проявляються в дотриманні загально-дидактичних та
специфічних принципів навчання; спрямування на учня засобів навчання та
використання в навчально-виховному процесі активних технологій навчання,
надання учням свободи вибору форм і способів діяльності. У побудові занять
передбачено системність та циклічну повторюваність у реалізації змісту,
характерною особливістю змісту є дуалістичність та міждисциплінарність, пов’язана
з глобальністю і всебічністю географічної науки. Передбачається системна
організація активної пошуково-дослідницької діяльності учнів ЗНЗ.
У процесі дослідження визначено і експериментально перевірено методику
діяльнісного навчання географії України засобами організації самостійної діяльності
учнів основної школи на заняттях географії; проблемно-пошукової побудови
навчального змісту географії України; використання ІКТ, інтерактивних та
проектних технологій
З метою виявлення ефективності укладеної дидактичної моделі означеної
методики розроблені відповідні критерії оцінювання вчителями узагальненого рівня
сформованості основних навчальних понять географії України при оцінюванні
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навчальних досягнень учнів. Вони відображені в структурних компонентах
методики використання діяльнісного підходу та формування знань і предметних
компетентностей учнів основної школи на заняттях з географії України.
Концептуальна модель методичної системи навчання географії України з
використанням діяльнісного підходу має такий вигляд:
Зміст діяльнісної складової фізико-географічних та соціально-економічних курсів географії
України основної школи; його спрямування на формування в учнів ключових та предметних
компетентностей

Мета: формування знань, умінь і навичок, особистісного ставлення учнів основної
школи у розрізі діяльнісного підходу у навчанні географії України

Дидактичні умови навчання географії України в основній школі на основі
діяльнісного підходу

Дотримання принципів:
 особистісного
цілеспрямовування;
 відбору
індивідуальної
освітньої траєкторії;
 діяльності;
 цілісного уявлення про світ;
 безперервності;
 мінімаксу;
 психологічного комфорту;
 варіативності;
 творчості;

Забезпечення учня
засобами
перетворювальної
діяльності з об'єктами
вивчення або їх
керованими моделями;

Використання:
 ситуативного
моделювання
 дидактичних ігор
 навчальних екскурсій
 ІКТ
та
проектних
технологій
 дискусій
 бліц-опитування
 тестів
 географічного лото
 розв’язування задач
 рецензування
 прогнозів

Стимулювання активного включення учня як суб’єкта навчання в пізнавальну діяльність
на основі діяльнісного підходу

Методи навчання
географії України

Форми навчання
географії України

Засоби навчання
географії України

Покращення якості навчання географії на основі діяльнісного підходу

Рис. 2. Модель методичної системи навчання географії України на основі
діяльнісного підходу в основній школі

12

Експериментальна частина дослідження здійснювалась у три етапи протягом
2012 – 2014 рр. На першому етапі експерименту (2012 р.) – аналітикоконстатувальному – вивчалася наукова та методична література з проблеми
дослідження; удосконалювалась мета дослідження, конкретизувалось його завдання;
розроблялись анкети, тести, опитувальники; проаналізовано навчальні програми і
підручники з географії з метою визначення переваг і недоліків у реалізації
діяльнісного підходу у навчанні географії. Під час аналітико-констатувального
етапу експерименту було проведено тестування для визначення рівня навчальних
досягнень учнів. Згідно з отриманими даними ми провели аналіз рівня навчальних
досягнень учнів, що показано на рис. 3 «Рівень навчальних досягнень учнів 8-9
класів на етапі констатувального експерименту». Для участі в експериментальному
дослідженні були залучені ЗНЗ Київської, Волинської, Житомирської областей та м.
Києва (див. с. 6). На основі результатів проведеного констатувального експерименту
ми визначили рівень навчальних досягнень учнів і встановили, що значна частина
учнів має достатній рівень навчальних досягнень, що виражено у відсотках на рис.3.

Рис 3. Рівень навчальних досягнень учнів 8-9 класів на етапі констатувального
експерименту, в %.
Після кількісного та якісного аналізу контрольних робіт і тестових завдань
були визначені контрольні і експериментальні класи в межах однієї навчальної
паралелі.
На другому етапі експерименту – формувальному (2014 р.), здійснювалося
дослідження ефективності моделі методичної системи навчання географії України
на основі діяльнісного підходу в основній школі. На цьому етапі експерименту
досліджувався рівень ефективності навчальної діяльності учнів 8 – 9 класів ЗНЗ,
його відображенням є рівень навчальних досягнень учнів.
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Рис. 4. Рівень навчальних досягнень учнів у контрольних і експериментальних
класах на етапі формувального експерименту, в %.
Як показують результати формувального експерименту, відсоток учнів, що
мають достатній та високий рівень навчальних досягнень явно підвищився. Це
свідчить про дієвість розробленої нами методики.
Ефективне застосування даної методики ймовірне за умови врахування ряду
особливостей, що включає етапи, психолого-педагогічні умови, оптимальні методи і
прийоми навчання. Адже сучасна освіта потребує нових педагогічних моделей,
нової педагогічної культури, нового педагогічного змісту. Паралельно з цим, на
перший план виходять ідеї гуманістичної педагогіки, актуальними є засади
педагогіки емпауерменту. У смисловому виражені – це надання людині сили і
натхнення до дії. Дану модель освіти орієнтуємо на самореалізацію і особистісний
розвиток учня. У процесі дослідно-експериментальної роботи розроблено методичні
рекомендації щодо застосування діяльнісного підходу в процесі навчання географії
учнів 8 – 9-х класів ЗНЗ. Вони викладені відповідно до визначених тематичних
блоків у формі фрагментів уроків, які представлені в тексті дисертації.
Запропоновані вчителям географії рекомендації включають такі положення:
1.
Застосовувати положення гуманістичної педагогіки та елементів
педагогіки емпауерменту з метою забезпечення діяльнісного спрямування навчання
географії України.
2.
Надавати засобами діяльнісного навчання географії України учням
допомогу у самопізнанні та проектуванні майбутніх рішень для їх успішної
самореалізації.
3.
Створювати навчальне середовище, яке дасть можливість учням ЗНЗ
отримати нові знання, сформувати нові моделі поведінки та дій, що відповідають
потребам сучасності.
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4.
Сприяти формуванню інформаційної культури учнів ЗНЗ, що є
невід’ємною складовою загальної культури кожної людини та інформаційного
суспільства в цілому.
5.
Формувати в учнів ключові та предметні компетентності засобами
навчання географії України, через впровадження в практику роботи проектних
технологій.
6.
Сприяти формуванню в учнів ЗНЗ розуміння необхідності забезпечити
стійкий розвиток себе, своєї родини, громади, країни та всього людства через
формування власної географічної картини світу.
7.
Застосовувати дидактичні і методичні можливості кабінету географії з
метою створення оптимального середовища для діяльності вчителя та учнів.

ВИСНОВКИ
Сучасний рівень освіти України потребує нових підходів організації
навчального процесу, розробки методичних засад набуття учнями наукових знань.
У дисертації питання розвитку методики навчання географії розглянуто
переважно з позицій діяльнісного, а також, особистісно зорієнтованого та
компетентнісного підходів як базових. Крім цього визначені основні тенденції, які
характерні для навчання географії в сучасних умовах. Це створює необхідність
сформувати у кожного випускника школи власну географічну картину світу.
За результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки:
1. Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури з проблеми
дослідження уможливив визначити історико-філософський аспект генезису
діяльнісного підходу; психолого-педагогічні засади формування діяльності та
реалізації діяльнісного підходу у змісті шкільного курсу географії. Аналіз наукової
інформації щодо досліджуваної проблеми показав, що в філософському знанні
діяльність розглядалася як процес. Суб’єктивний, цілепокладаючий компонент
діяльності й об’єктивний зміст властивостей, якостей, структури світу впливають на
формування особистості учня основної школи.
Сучасні наукові дослідження виділяють позитивні принципи раціональної
організації діяльності в різних сферах соціальної практики з різних позицій
загальної теорії систем. Особливість застосування діяльнісного підходу у навчальновиховному процесі полягає в переважній орієнтації його на надання допомоги
учням ЗНЗ в становленні їх як суб’єктів життєдіяльності. Орієнтуючись на
формування суб’єктивності учня, діяльнісний підхід дає можливість об’єднати усі
сфери освіти.
Аналіз теоретичних досліджень проблеми застосування діяльнісного підходу
та сучасного стану навчання курсів географії України свідчить, що впровадження
діяльнісного підходу в педагогічній теорії і практиці сучасних ЗНЗ є досить
актуальним.
Результати аналізу професійної діяльності вчителів географії та
спостереження за роботою ЗНЗ на першому етапі дослідження показали, що у
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вітчизняній основній школі мало розробленими залишаються наступні аспекти
досліджуваної проблеми:
- неусталеність понятійно-термінологічного апарату та приведення його до
сучасного наукового рівня;
- наявні окремі розбіжності в змісті навчального матеріалу і державних вимогах до
рівня загальноосвітньої підготовки учнів;
- недостатнє використання активних методів навчання на уроках географії;
- пошук шляхів удосконалення організації навчально-виховного процесу на уроках
географії України.
- методична модель реалізації діяльнісного підходу недостатньо розроблена і
потребує методичного вдосконалення.
Разом з тим, діяльнісний підхід, реалізований у контексті життєдіяльності
конкретного учня, ураховує його життєві плани, ціннісні орієнтації й параметри
його суб’єктивного світу, за своєю суттю є особистісно-діяльнісним підходом.
У процесі дослідження встановлено – географія України поєднує в собі
одночасно елементи географії, економіки, соціології, тобто є навчальним
предметом, який конгломерує елементи різних наукових дисциплін, на основі яких
здійснюється економізація та соціалізація географії як шкільного предмету.
Організація діяльності – це основна умова й спосіб розвитку суспільства. Вона є
основою становлення та розвитку людини. У суспільстві людина знаходить мотиви
своєї діяльності. Суспільні відносини орієнтують діяльність людей.
Не розв’язаною залишається актуальна проблема методики – наповнення
змісту підручників географії України відповідними завданнєво-компетентнісними
блоками, які реалізуються через діяльнісний підхід до навчання, а отже виникає
питання створення сучасного підручника.
2. В дисертаційній роботі розроблено методичні основи та обґрунтовано
концептуальну модель методики реалізації діяльнісного підходу в навчанні
географії України, яка може бути введена в педагогічний процес на будь-якому етапі
вивчення курсів «Географія України», «Україна у світі: природа, населення»,
«Україна і світове господарство». Діяльнісне навчання розглядається в поєднанні
форм та методів інтерактивної діяльності та багатосторонньої комунікації як учнів
так і вчителя на тлі розвитку пізнавальної діяльності учнів. Засоби інтерактивних
технологій поєднують у собі особистісно зорієнтований, діяльнісний,
компетентнісний, проблемний підходи до вивчення та усвідомлення географічних
знань, які застосовуються на основі творчої діяльності та сприяють розвитку
критичного мислення, встановленню рівноправних партнерських стосунків між
вчителем і учнем, орієнтують навчання на результат, надають можливість
практичної реалізації знань
3. Експериментальна перевірка розробленої моделі показала перевагу
розробленої методики над традиційною. Це підтвердили результати зростання
високого рівня сформованості географічних знань в експериментальних класах,
значно зменшується кількість учнів з початковим і середнім рівнями навчальних
досягнень. Тестування показали зростання рівня предметної компетентності.
Проведений експеримент переконав, що рівень знань учнів ЗНЗ підвищується, якщо
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в процесі навчання здійснюється різноманітна інтерактивна діяльність,
впроваджуються нестандартні форми та методи: ділові та рольові ігри, семінари,
дискусії та інші види навчальної діяльності на творчій основі. Використання даних
методичних підходів забезпечує наступність, послідовність, цілісність у формуванні
географічної картини світу. Здійснений аналіз засобів навчання, що застосовуються
в шкільній освіті та проведена дослідно-експериментальна робота показали, що
діяльнісна технологія навчання географії України є найбільш ефективною, оскільки
впливає на емоційно-чуттєву сферу та спирається на комунікативно-діяльнісний
принцип, а саме: творчий виклад навчального матеріалу через систему проблемних
завдань, самостійну і практичну роботи, дискусію, пізнавальну гру, застосування
дослідницького та проблемно-пошукового методів.
4. На основі проведеного дослідження, його автором були розроблені
пропозиції до удосконалення існуючої навчальної програми з географії. Вони
стосувалися навчання географії України на основі діяльнісного підходу. Дані
пропозиції спрямовувалися на застосування спеціальної методики організації
самостійної діяльності учнів під час проведення навчальних досліджень; форм
створення вчителем сприятливого психологічного клімату, загальної позитивної
мотивації до організації навчання на діяльнісний основі; підготовка методичного
забезпечення до організації та проведення навчальних занять з географії України на
основі технологій діяльнісного навчання. Вони були систематизовані і направлені до
ініціативної групи МОН, яка займалася розвантаженням змістової складової
навчальної програми з географії (2015 р.) Окремі аспекти дослідження подані до
проекту Концепції навчання географії України в основній та старшій школі, яка
розроблялася колективом відділу навчання географії та економіки Інституту
педагогіки НАПН України.
5. Методика навчання географії за умови використання діяльнісного підходу в
сучасних умовах є базисом гармонійного поєднання педагогічної взаємодії учителя і
учня. Діяльність в навчанні географії України виступає формою активного, творчого
ставлення людини до навколишнього світу та до самої себе з метою позитивних
перетворень в її житті. Діяльнісне навчання включає мету, смисл, предмет, засіб та
процес діяльності (здійснення мети).
У дослідженні розроблено методичну модель навчання географії України на
основі діяльнісного підходу, що відображає процеси формування географічних
знань та предметних компетентностей в учнів ЗНЗ засобами самостійної діяльності
учнів, побудовою навчального матеріалу на основі проблемно-пошукового викладу
знань та застосування ІКТ, інтерактивних та проектних технологій. На основі цього
розроблено методичні рекомендації для вчителів географії. Основні положення
даної моделі та методичних рекомендацій висвітлені у наукових статтях та
навчально-методичних посібниках, розроблених автором дослідження.
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[Проектна діяльність учнів у системі компетентністно-спрямованої соціальної і
життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті], Збірник тез. Част. І.
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АНОТАЦІЇ
Мартинюк Т. С. Методика реалізації діяльнісного підходу у процесі
навчання географії України учнів 8 – 9 класів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.02 – Інститут педагогіки НАПН України. – Київ, 2016.
Роботу присвячено дослідженню проблематики застосування діяльнісного
підходу у процесі навчання географії України у загальноосвітніх навчальних
закладах та висвітлення її значення для методики навчання географії. Розглянуто
теоретичні, методичні і практичні аспекти діяльнісного підходу у навчанні географії
України. Проаналізовано стан проблеми в теорії і практиці навчання географії та
визначено роль і значення діяльнісного навчання при формуванні змісту та
структури навчальних програм, підручників, посібників, технологій навчання
географії України. Визначено прогресивну роль творчого викладу навчального
матеріалу через систему проблемних завдань, самостійну і практичну роботу,
дискусію, пізнавальну гру; застосування дослідницького та проблемно-пошукового
методів; інформаційно-комунікативних технологій в розрізі діяльнісного навчання
географії України.
Розроблено методику навчання географії України на основі використання
діяльнісного підходу. В її основу покладено процеси взаємодії учителя й учня на
основі активного включення учня в пізнавальну діяльність. Одержані результати
можуть бути використані у шкільній практиці навчання географії України та
підготовці майбутніх учителів у вищих навчальних закладах. Вони відображені в
опублікованих статтях у фахових виданнях та частково представлені в навчальних
та навчально-методичних посібниках.
Ключові слова: педагогічна діяльність, діяльнісний підхід, методика
навчання географії, навчально-виховний процес географії України, діяльнісне
спрямування навчання, технології навчання географії.
Мартынюк Т. С. Методика реализации деятельностного подхода в
процессе обучения географии Украины учащихся 8 – 9 классов. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.02 – Институт педагогики НАПН Украины. – Киев, в 2016.
Работа посвящена исследованию проблематики применения деятельностного
подхода в процессе обучения географии Украины в общеобразовательных учебных
заведениях и освещению её значения для методики обучения географии.
Рассмотрены теоретические, методические и практические аспекты деятельностного
подхода в обучении географии Украины. Проанализировано состояние проблемы в
теории и практике обучения географии, и определены роль и значение
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деятельностного обучения при формировании содержания и структуры учебных
программ, учебников, пособий, технологий обучения географии Украины.
Определена прогрессивная роль творческого изложения учебного материала на
основе системы проблемных заданий, самостоятельной и практической работы,
дискуссии, познавательной игры; применения исследовательского и проблемнопоискового методов; информационно-коммуникативных технологий в контексте
деятельностного обучения географии Украины.
На основании комплексного анализа философской, психолого-педагогической
и научно-методической географической литературы по проблеме исследования
выяснено, что ориентированный на формирование субъективности ученика,
деятельностный подход позволяет объединить все сферы образования, что является
весьма актуальным в процессе приобретения учащимися общеобразовательных
учебных заведений предметной географической и ключевых компетенций.
В процессе исследования предложена концептуальная модель методической
системы обучения географии Украины на основе деятельностного похода. Которая
предусматривает системность и цикличность в реализации обучения. Она
рассчитана на активное включение учащегося, как субъекта обучения в
познавательную деятельность.
В процессе исследования разработана и экспериментально проверена
методика обучения географии Украины на основе использования деятельностного
подхода. Её составляющими выступают организация самостоятельной работы
учащихся на занятиях географии; проблемно-поисковый характер содержания
обучения; использование интерактивных, информационно-комуникативных и
проектных технологий, которые предусматривают активное включения ученика в
познавательную деятельность обучения географии.
Анализ практики обучения географии в контексте констатирующего
эксперимента показал, что большинство учителей географии выбирают
традиционные формы, подходы и методы обучения, при этом использованию
деятельностного подхода отводится второстепенная роль. Формирующий этап
эксперимента подтвердил эффективность предложенной автором исследования
методики обучения географии Украины на основе деятельностного подхода.
Предложенная методика введена в учебно-воспитательный процесс
общеобразовательных учебных заведений Киевской, Полтавской. Днепропетровской
областей и г. Киева. Полученные результаты могут быть использованы в школьной
практике обучения географии Украины и подготовке будущих учителей в высших
учебных заведениях. Они отражены в статьях, опубликованных в
специализированных изданиях, и частично представлены в учебных и учебнометодических пособиях.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, деятельностный подход,
методика обучения географии, учебно-воспитательный процесс географии Украины,
деятельностное направление обучения, технологии обучения географии.
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Work is devoted to problems of application of activity approach in teaching
geography of Ukraine in secondary schools and to highlight its importance to methods of
teaching geography. The theoretical, methodological and practical aspects of the activity
approach in teaching geography of Ukraine are considered. The state of the problem in the
theory and practice of teaching geography and the role and importance of learning activity
in shaping the content and structure of curricula, textbooks, manuals, educational
technologies of the geography of Ukraine are analyzed. The progressive role of
schoolbooks creativity through problem tasks, independent and practical work, discussion,
cognitive game; application research and problem-search methods; information and
communication technologies in terms of teaching activity of geography of Ukraine are
defined.
The methods of teaching geography of Ukraine on the basis of activity approach is
elaborated. It is based on processes of interaction between a teacher and a student through
active involvement of a student into cognitive activity. The results can be used in school
practice of teaching geography of Ukraine and for the preparation of future teachers in
universities. They are reflected in the published articles in professional journals and
presented as part of training and teaching manuals.
Keywords: pedagogical activity, approach, methodology of teaching geography, the
educational process of geography of Ukraine, activity oriented training, technology of
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