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Актуальність теми дисертаційного дослідження. Єднання України з 

європейською спільнотою передбачає докорінні зміни не лише у питаннях 

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

адаптації випускників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) до умов 

ринкових відносин у суспільстві потрібно формувати в учнів компетентності, 

які мають ґрунтуватися на реаліях їхньої майбутньої життєдіяльності. Таке 

освітнє завдання актуалізує проблему навчання географії учнів 10–11-х класів 

на профільному рівні. У процесі навчання вони мають набути відповідних 

особистісних характеристик, а саме: бути адаптованими до життя у соціумі, 

сформувати необхідні ключові, міжпредметні та предметні географічні 

компетентності.  

На часі реалізація положень нової освітньої реформи усіх ланок загальної 

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

загальну середню освіту». Концептуальні підходи до організації освіти, які 

закладено у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

та у напрямах реалізації державної політики у сфері освітньої перебудови 

«Нова українська школа» (НУШ), передбачають інтеграцію змісту навчальних 

предметів, профілізацію, що вимагає змін і модернізації методики навчання 

географії. Отже, концептуальні засади дослідження ґрунтуються на державних 

нормативних документах і спираються на концептуальні положення щодо 

реформування освіти в Україні. 

Запровадження навчання на профільному рівні у старшій школі зумовило 

перегляд підходів до організації, змісту й методичного супроводу вивчення 

географії учнями. Важливим завданням сучасності є надання якісних освітніх 

послуг учням та можливості обирати свою освітню траєкторію, яка забезпечить 

мотивацію щодо активної професійної самореалізації у дорослому житті. 

У контексті зазначеного вище доволі актуальним є дослідження 

методичних засад навчання географії у старшій школі на профільному рівні. 

Саме тому, вважаємо, що вибір теми дослідження зумовлений об'єктивною 

потребою у різнобічному дослідженні методичних засад навчання географії на 

профільному рівні, пошуку ефективних шляхів підвищення якості географічної 

освіти в Україні, оновленні змісту, форм і методів організації освітнього 

процесу з географії, осучасненні навчально-методичного забезпечення, 

використанні інноваційних та інформаційних технологій відповідно до 

євроінтеграційних процесів на основі концептуальних вимог до нової 

української школи. У зв'язку із зазначеним, тема дисертаційного дослідження є 
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актуальною, що підтверджує вагомість опрацювання обраної наукової 

проблеми. 

Доводячи актуальність обраної для дослідження проблеми, 

І. В. Удовиченко стверджує, що її розв'язання вимагає «теоретичного 

обґрунтування й упровадження у процес навчання учнів 1011-х класів 

людино- та географоцентричної методичної системи (відповідно до 

стратегічних напрямів оновлення освітньої системи України)».  

Сформульовані авторкою у роботі мета і завдання, об'єкт і предмет 

дослідження, теоретико-методологічні і методичні положення щодо 

концептуальних наукових засад навчання географії учнів старшої школи на 

профільному рівні та їхнього реального впровадження у практику освітньо-

виховного процесу у новій українській школі є актуальними для теорії і 

методики навчання географії.  

Теоретична та практична значущість, ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, їхня достовірність та 

новизна 

Теоретична значущість дисертації полягає у тому, що Іриною 

Володимирівною розроблено методичну систему побудови процесу навчання 

географії учнів на профільному рівні у ЗЗСО на засадах антропологічної і 

географоцентричної парадигм. Крім того, нею здійснено психолого-педагогічне 

обґрунтування засад конструювання і реалізації змісту навчання географії на 

профільному рівні з уточненням поняттєво-категоріального апарату та 

введенням до обігу поняття «компетентнісна взаємодія». Авторка здійснила 

добір ефективних засобів навчання, адекватних його завданням і змісту; 

застосувала методики психолого-педагогічної діагностики готовності суб’єктів 

освітньої діяльності до навчання географії на профільному рівні. Саме це у 

сукупності надало можливість підтвердити доцільність людино- та 

географоцентричного спрямування розробленої методичної системи. 

Ефективність застосування запропонованих інновацій було забезпечено 

вирішеними здобувачкою завданнями, насамперед: 

- з’ясувати сутність та обґрунтувати методичні засади навчання географії 

на профільному рівні, психолого-педагогічні умови конструювання та 

реалізації змісту, особливості формування навчальних понять у процесі 

пізнання просторово-часових закономірностей у географії з урахуванням 

вікових психологічних особливостей учнів 10–11-х класів; 

- визначити принципи проектування, підходи щодо реалізації змісту 

географії, способи використання компетентнісного підходу до розроблення 

навчально-методичного забезпечення (НМЗ) змісту навчання географії на 

профільному рівні, методично обґрунтувавши та розробивши навчально-

тематичні плани, навчальну програму, банки запитань і тестових вправ до 

електронних збірників, регіональний навчальний географічний комплекс, 

конспекти інтегрованих уроків, методичні рекомендації; 

-  розробити й теоретично обґрунтувати методичну систему навчання 

географії на профільному рівні людино- та географоцентричного спрямування, 
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експериментально дослідивши педагогічну доцільність її впровадження у 

практику діяльності закладів загальної середньої освіти; 

- створити й теоретично обґрунтувати педагогічні моделі навчально-

методичного забезпечення змісту навчання географії на профільному рівні та 

колективно-компетентнісної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, 

структурно-організаційну модель процесу навчання географії на профільному 

рівні, конструкційну  підрядної супідрядності складових НМЗ; 

- розробити організаційно-функціональну модель методичної діяльності 

педагогів, визначивши напрями підготовки учителів географії для реалізації 

процесу навчання на профільному рівні; експериментально перевірити 

чинники, що сприяють ефективній її реалізації; 

- теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні 

умови навчання на профільному рівні, проаналізувавши рівень підготовленості 

(знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти) учнів 1011-х класів до 

вивчення, а вчителів  до навчання географії на профільному рівні. 

Для розв'язання поставлених завдань дослідження, досягнення мети, 

перевірки гіпотези використано комплекс теоретичних та емпіричних методів, 

які добиралися відповідно до завдань конкретного етапу роботи у 

послідовності, заданій програмою дослідження. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і практичних 

результатів дисертації та їхня достовірність забезпечені насамперед: 

– творчим узагальненням достатньої кількості першоджерел за тематикою 

дисертації; 

– методологічною й методичною обґрунтованістю вихідних положень 

дослідження й тривалим його характером; 

– коректно проведеним педагогічним експериментом упровадження 

методичної системи навчання географії учнів старших класів на профільному 

рівні; 

– репрезентативністю та статистичною достовірністю експериментальних 

даних; 

– поєднанням кількісного та якісного аналізу одержаних експериментальних 

даних, їх обробленням за допомогою методів математичної статистики, тривалим 

терміном дослідно-експериментальної роботи в різних регіонах України, 

ефективністю впровадження. 

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 

конференціях й семінарах та висвітлено у фахових вітчизняних і закордонних 

часописах й інших виданнях.  

Наукова новизна дисертації І. В. Удовиченко полягає у винесених нею на 

захист основних наукових положень і розробок щодо методичних засад 

навчання географії учнів 10-11 класів на профільному рівні. Головними з цих 

положень й розробок є: 
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– обґрунтування організаційно-методичних аспектів та педагогічних умов 

навчання географії на профільному рівні у контексті вимог нової української 

школи; психолого-педагогічних умов проектування та реалізації змісту 

навчання географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні і принципів його 

конструювання;  

– обґрунтування специфіки формування науково-методичних знань про 

просторово-часові закономірності у географії з урахуванням вікових 

психологічних особливостей учнів 10–11-х класів;  

– конструювання методичної системи навчання географії на профільному 

рівні на засадах антропологічної, географоцентричної парадигм й на основі 

розроблених структурно-логічної та організаційно-функціональної моделей;  

– введення до науково-методичного обігу поняття «колективно-

компетентнісна взаємодія», співвідношення обсягу і змісту навчального 

поняття у графічному виді, перелік додаткових понять із географії до 

навчальних програм шкільних курсів географії профільного рівня;  

‒ удосконалення структурно-організаційної моделі процесу навчання 

географії на профільному рівні та структурної моделі науково-методичного 

знання з географії; методики навчання географії, модернізація змісту навчання; 

– уточнення дефініцій понять: «навчально-методичне забезпечення», 

«навчально-методичний комплекс», «навчально-методичний комплект». 

Практична значущість дисертації полягає у розробленні та впровадженні 

в освітню практику педагогічних умов реалізації процесу навчання географії на 

профільному рівні, що відображено у розроблених авторкою 5 моделях 

дидактичного спрямування (та 2 удосконалених), навчально-тематичних 

планах, навчальній програмі елективного курсу «Lean-логістика в географії» 

для профільного навчання учнів 11-х класів, конспектах інтегрованих уроків, 

банках запитань компетентнісного спрямування і тестових вправ електронних 

збірників, регіональному навчальному комплексі, переліку додаткових понять 

із географії до навчальних програм профільного рівня, тематичних запитаннях 

до курсів за вибором, завданнях логіпрактикумів, блок-кальці сторінки 

підручника географії для навчання на профільному рівні; навчально-

тематичному плані підвищення кваліфікації учителів географії, дорожній карті, 

методичних рекомендаціях, серії науково-методичних статей і розробок. 

Результати дослідження впроваджено у практику ЗЗСО Івано-

Франківської, Київської, Полтавської, Сумської, Херсонської областей. 

Положення й результати дослідження впроваджено у систему роботи 

Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та закладів 

післядипломної педагогічної освіти Івано-Франківської, Київської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Херсонської та Черкаський областей. 
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Аналіз основного змісту дисертації  

Перший розділ роботи присвячено аналізу стану розробленості проблеми 

навчання географії учнів на профільному рівні. Виклад результатів дослідження 

логічно починається із ретроспективного огляду витоків формування методики 

навчання географії на профільному рівні (ст. 67-70). Авторка визначає питання, 

які є важливими для географічної освіти учнів старших класів в умовах 

глобалізації світового господарства (ст. 63). У розділі ретельно висвітлено 

законодавчу базу впровадження профільного навчання у старшій школі на 

засадах НУШ та концептуальні засади такого навчання.  

Крім того, проаналізовано педагогічні умови реалізації положень нової 

освітньої реформи, яка здійснюється в освітньому просторі України. Варто 

відзначити, що наскрізною лінією дослідження є побудова методики навчання 

старшокласників відповідно вимогам сучасного переходу до нової української 

школи, який здійснюється за ініціативи МОН України. Зазначається, що 

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

одним із напрямів реформування освітньої галузі держави відповідно до 

міжнародних стандартів освіти. 

І. В. Удовиченко визначила і проілюструвала графічно (рис. 1.1) напрями 

профілізації навчання географії, пов'язавши їх із завданнями такого 

навчання на профільному рівні. 

Результатом обґрунтування методологічних основ дослідження 

проблематики навчання географії у старшій школі на профільному рівні стало 

створення авторської структурно-логічної моделі, яка вміщує концептуально-

парадигмальний, змістово-теоретичний, технологічно-процесуальний концепти 

і знаннєвий, діяльнісний і ціннісний компоненти (рис. 1.2). 

У Розділі значну увагу приділено оновленню змісту навчання географії на 

профільному рівні. Тенденції формування змісту профільного навчання 

географії авторка висвітлює на підґрунті характеристики наскрізних змістових 

ліній навчання географії на профільному рівні в НУШ (табл. 1.1). Вона надає 

обґрунтовані рекомендації щодо реалізація цих ліній (ст. 102-103). 

У другому розділі дисертації детально розглянуто питання структурування 

змісту навчання географії у старших класах, схарактеризовано специфіку 

побудови навчальних програм шкільних курсів рівня стандарту та профільного 

рівня. Позитивним є конкретизація тематичних блоків, за якими авторка 

рекомендує проектувати зміст навчання географії на профільному рівні 

(ст. 129). 

Методичні особливості формування системи навчальних понять з географії 

в учнів старшої школи Ірина Віталіївна слушно пов'язує із віковими та 

індивідуальними особливостями психіки учнів 10–11-х класів. На її думку 

«навчання географії учнів на профільному рівні передбачає радикальну 

перебудову структури, осучаснення змісту й методів навчання, максимальне 

врахування індивідуальних особливостей та інтересів учнів, що дає простір 

їхній власній розумовій і соціальній ініціативі» (ст. 135). 

У цьому ж розділі здійснено порівняльний аналіз поняттєвого апарату 

навчальних програм рівня стандарту і профільного рівня на основі 
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опрацювання чинних навчальних програм із географії для 1011-х класів ЗЗСО, 

сформульовано слушні висновки щодо недосконалості переліку понять та 

надано рекомендації щодо їх покращення. Крім того, приділено увагу 

методологічним підходам до формування досвіду просторового 

світосприйняття учнями (ст. 146), що знайшло відбиття у авторській 

структурній моделі (рис. 2.2) та таблицях 2.6 і 2.7, які ілюструють просторово-

поняттєвий зміст таких програм. 

Позитивним є те, що І. В. Удовиченко визначає шляхи розвитку 

компетентнісного підходу до профільного навчання у старших класах, до яких 

відносить впровадження інтеграції навчальних предметів, зокрема проведення 

бінарних уроків (ст. 163), створення завдань і запитань інтегрованого змісту 

(ст. 166-170).  

Основою третього розділу є розкриття методичних аспектів навчання 

географії учнів на профільному рівні, характеристика педагогічних умов такого 

навчання і обґрунтування структури й змісту розробленої на засадах 

антропологічної та географоцентричної парадигм методичної системи навчання 

географії на профільному рівні. Кращому розумінню методичної системи 

сприяє її графічно-конструкційна модель методичної системи (рис. 3.1) та 

графічні моделі, зображені на рисунках 3.2, 3.3, 3.5 та 4.6. Цікавим з методичної 

точки зору є введення поняття колективно-компетентнісної взаємодії (ст. 200), 

його трактування як процесу співпраці колективу однодумців. До методичних 

здобутків авторки варто віднести розроблення банків запитань 

компетентнісного спрямування, тестових завдань, вправ електронних збірників, 

інтегрованих запитань географоцентричного змісту до курсів за вибором. 

Актуальним є аналіз питань, пов'язаних із виявлення обдарованості учнів з 

метою добору змісту навчання на профільному рівні, усвідомленого вибору 

напряму профільного спрямування у НУШ і майбутньої професії (ст. 206-208). 

На сторінках 218-221 запропоновано уточнення понять навчально-

методичне забезпечення, навчально-методичний комплекс і навчально-

методичний комплект й авторську інтерпретацію відповідних абревіатурних 

скорочень (НМЗ, НМКс, НМКт). Розумінню співвідношення цих понять сприяє 

авторська конструкційна модель їхньої підрядної супідрядності (рис. 3.4). 

Педагогічна модель навчально-методичного забезпечення змісту навчання 

географії на профільному рівні (рис. 3.5) дозволяє визначити його блоки і 

модулі. 

У четвертому розділі доцільно розглянуто принципи, методи та прийоми 

створення засобів навчання географії, методичні особливості використання 

компетентнісного підходу до конструювання змісту підручників та розроблення 

навчальних програм із географії профільного рівня. Саме це дозволяє авторці 

схарактеризувати систему засобів навчання географії на профільному рівні. У 

Розділі визначне місце посідає характеристика елективного курсу «Lean-

логістика в географії» для профільного навчання в 11-х класах, який розглянуто 

«як обов’язковий для учнів старших класів – здобувачів освіти, котрі вивчають 

географію на профільному рівні за програмою «Географічний простір Землі» 

(природнича освітня галузь)» (ст. 271). Варто зазначити прикладне значення 
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цього курсу, а його розробку як значний авторський здобуток. Розроблена блок-

калька сторінки підручника географії може бути використана як матриця 

побудови сучасного підручника для профільного навчання географії (ст. 303-

305, рис. 4.2). 

Значним доробком І. В. Удовиченко є регіональний навчальний 

географічний комплекс «Сумська область», який може слугувати зразком 

навчально-методичного забезпечення впровадження краєзнавчого підходу у 

профільному навчанні географії (ст. 307-309, рис. 4.3). 

Авторка приділила значну увагу розробленню й характеристиці змісту і 

структури системи підвищення кваліфікації учителів географії за напрямом 

профільного навчання учнів, що засвідчило високий рівень її компетентності у 

цьому питанні. Результат дослідження ілюструє представлена дорожня карта 

(рис. 4.7), яка може бути плідно використана учителями з метою проектування 

навчання географії на профільному рівні (ст. 351). 

Характеризуючи п'ятий розділ дисертації, варто схвально відмітити 

реалізований дисертанткою алгоритм проведення експериментальної роботи та 

здійснений опис способів обробки даних й аналіз результатів дослідження. 

Експериментальна перевірка й оцінювання ефективності системи навчання 

географії учнів 10–11-х класів на профільному рівні проведена Іриною 

Віталієвною кваліфіковано, що підтвердило ефективність розроблених нею 

методичних засад навчання учнів географії на профільному рівні. Здобуті 

результати проілюстровано матеріалами у графічному зображенні, що суттєво 

їх унаочнює. 

Результативність експерименту є вірогідною, що підтверджено 

поєднанням кількісного і якісного аналізу емпіричних даних, використанням 

методів математичної статистики. 

Загальні висновки є співвіднесеними із завданнями дослідження. Рукопис 

завершують досить об'ємні додатки, що доповнюють і конкретизують зміст 

дисертації. 

У цілому дисертація є завершеною науковою працею і складається із 

вступу, п’яти розділів й висновків до них та загальних висновків. Список 

використаних джерел налічує 527 найменувань (з них 33 латиницею) на 52 

сторінках, 9 додатків розміщено на 116 сторінках. Дисертація, повним обсягом 

595 сторінок, містить 377 сторінок основного тексту, 39 рисунків на 

15 сторінках 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 проілюстровано необхідними 

табличними та графічними матеріалами. 

Зміст автореферату ідентичний змісту основних положень дисертації.  

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях цілком 

достатня із врахуванням встановлених вимог, позаяк результати дисертації 

висвітлено у 84 наукових і науково-методичних працях (у т.ч. 68 одноосібних), 

з яких: 1 монографія; 8 статей у наукових фахових виданнях іноземних держав, 

що включені до міжнародних наукометричних баз, із напряму підготовленої 
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дисертації (у т.ч. 7 одноосібних); 27 наукових статей у фахових виданнях 

(у т.ч. 25 одноосібних); 2 навчальних посібника з відповідним грифом МОН 

України; 11 інших навчально-методичних праць, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації; 35 публікацій у періодичних виданнях і матеріалах й 

тезах конференцій. 

Дискусійні положення та зауваження 

Оцінюючи загалом дисертацію Удовиченко Ірини Віталіївни позитивно, 

вважаємо за необхідне вказати на низку позицій і сумнівів, які виникли у 

процесі опонування дисертації і вимагають окремих пояснень: 

1. Доволі дискусійним є віднесення до наукової новизни «навчально-

тематичного плану, навчальної програми, банку запитань елективного курсу 

«Lean-логістика в географії» для навчання учнів 11-х класів на профільному 

рівні; конспекти інтегрованих уроків, банки запитань компетентнісного та 

інтегрованого спрямування, тестові вправ Е-збірників, завдання 

логіпрактикумів, оскільки вони мають прикладний характер. 

2. Дослідження було б більш переконливим, якби авторка у підрозділі 

1.1 «Ретроспективний аналіз оновлення змісту навчання географії в школі» 

відповідно до предмету дисертаційного дослідження проаналізувала б 

історичний аспект формування змісту навчання географії на профільному рівні, 

а не описувала історію розвитку шкільної географічної освіти та методики 

навчання географії (ст. 56-63). У підрозділі 1.2. «Методологічні основи 

дослідження проблематики навчання географії в старшій школі на профільному 

рівні» дисертантка повертається до історії розвитку профільного навчання, втім 

не аналізує його ґрунтовно, що було б доцільно зробити.  

3. У висновках до розділу 2 відзначається: «У результаті емпіричних 

досліджень (анкетування, спостереження за освітнім процесом, бесіди з 

учителями тощо) виявлено та схарактеризовано співвідношення 

(взаємозалежність) обсягу та змісту навчального поняття, запропоновано 

перелік додаткових понять з географії до навчальних програм профільного 

рівня для учнів 10−11-х класів ЗЗСО» (ст. 173). Натомість у тексті розділу такі 

дослідження не описані. 

4. Авторська графічно-конструкційна модель методичної системи навчання 

географії на профільному рівні (ст. 195, рис. 3.1), як будь-яка система, 

передбачає існування не лише внутрішніх, а й зовнішніх зв'язків. Тому 

доцільно було б їх визначити і показати у графічно-конструкційній моделі. 

Крім того, представлена модель є інформаційно переобтяженою і вимагає 

подальшої генералізації.  

5. Доволі дискусійним є той факт, що у процесі характеристики тестових 

моделей навчання географії, авторка ґрунтовно характеризує факторні тестові 

моделі інтелекту (ст. 246-251). Втім, у процесі навчання географії 

використовуються навчальні (педагогічні) тести, а не тестові моделі інтелекту. 

На сторінці 252 і далі характеризується застосування саме педагогічного тесту.  

6. Вимагає пояснення назва запропонованого автором елективного курсу 

«Lean-логістика в географії» (ст. 271), оскільки вона є двомовною, а у перекладі 

з англійської «lean» має кілька значень, сполучення ж «lean-логістика» не є 
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