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Вітальне слово  

на засіданні урочистого круглого столу 

«Історія – діалог – траєкторія розвитку», 

присвяченому 85-річчю відділу навчання географії та економіки 

Інституту педагогіки  

Національної академії педагогічних наук України 

  

Шановні колеги! 
 

Від колективу відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних 

меншин Міністерства освіти і науки України та від мене особисто прийміть щирі 

вітання з нагоди 85-річчя з дня заснування відділу навчання географії та 

економіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України. 

Висловлюємо вам свою подяку за те, що ви завжди з нами і робите 

величезний внесок у розвиток шкільної географічної та економічної освіти в 

Україні. За вашої допомоги нам вдається виконувати важливу місію щодо 

створення нових методик та підходів у навчанні географії та економіки в школі. 

Саме ви є тим авангардом, який формує сучасну систему освіти і виховання 

майбутніх громадян України. 

Тож, бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, великих успіхів і звершень на 

науково-освітянській ниві України! 

Хай злагода і достаток завжди панують у ваших родинах, ваші і добрі справи 

для освітян України сповна повертаються вам наснагою та новими перемогами.  

  

З повагою 

Начальник відділу змісту освіти, 

мовної політики та освіти національних меншин 

Міністерства освіти і науки України                                       Наталія Бєскова 
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Вітальне слово  

 

Від імені колективу географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка,  щиро вітаю колектив 

відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України  із 

славним ювілеєм. Ваш відділ має славну історію розвитку, яка почалася у 1934 

році. У витоків відділу (тоді він називався відділ методики географії) стояв К. П. 
Пяртлі, який згодом завідував кафедрою економічної географії (1946-1947 рр., 

1953-1959 рр.), очолював науково-дослідний Інститут географії (1947-1961 рр.) і 

був деканом географічного факультету Київського університету (1947-1961 рр.). 
З 1947 по 1959 рр. сектор очолював видатний український економіко-географ 

доктор географічних наук, професор                        О. Т. Діброва. Саме за його 

участі створено перший підручник з географії України, який витримав 16 видань. 

Ці приклади свідчать про те, що ще на початку утворення відділу між ним і 
географічним факультетом існувала тісна співпраця, яка плідно розвивається і 

нині. 

Історію відділу творили також видатні вчені: І. П. Старовойтенко,                         
М. П. Откаленко, А. Й.Сиротенко, А. С. Волкова, В. П. Корнєєв, О. Ф. Надтока, 

Л. І. Круглик, Л. В. Тименко, Г. М.Ісаєва, О. П.Кравчук та ін. 

Сьогодні славні традиції відділу продовжують О. М. Топузов,                                  

Т. Г. Назаренко, В. О. Надтока, М. Г. Криловець, В. С. Яценко, Н. А. Ковчин, О. 
В. Часнікова, Л. А. Покась, О. С. Нехомяж, Н. О. Гончарова та ін. Вони роблять 

значний внесок у розвиток методики навчання географії в Україні. 

Науково-педагогічний доробок співробітників відділу знаний серед 
географічної громади України та за її межами. Щиро вітаю Вас та весь колектив 

відділу з визначною датою – 85-річчям від його заснування.  

Бажаю Вам міцного здоров’я, творчого натхнення, здійснення всіх задумів і 

планів, а кожен день нехай приносить радість, душевну гармонію та людську 
підтримку. 

  

З глибокою повагою,  

Президент географічного 

товариства, декан географічного факультету 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка     

Ярослав Олійник 
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Вітальне слово 

Від Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради 

 

Щиро вітаємо колектив відділу навчання географії та економіки Інституту 

педагогіки НАПН України і оголошуємо співробітникам Подяку за багаторічну 

плідну співпрацю з освітянами м. Білої Церкви, за компетентне керівництво 

дослідно-експериментальною роботою та інноваційними проектами, невичерпну 

енергію, високий професіоналізм, новаторство та творчі здобутки в галузі 

географії та економіки та з нагоди 85-ї річниці створення відділу навчання 

географії та економіки  Інституту педагогіки Національної академії педагогічних 

Наук України. 

Подальших Вам успіхів, вагомих напрацювань і здобутків! 

 Начальник управляння освіти і науки  

Ю. Петрик 
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ІСТОРІЯ УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  

ВІДДІЛУ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ  

ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ 

 

Тетяна Назаренко,  

доктор педагогічних наук, завідуюча відділом  

навчання географії та економіки  
Інститут педагогіки НАПН України 

 

Значні зміни у шкільній географічній освіті були внесені після постанови 

РНК СРСР і ЦК ВКП (б) від 16 травня 1934. Цією постановою вивчення географії  

передбачалося не тільки в молодших (3-й і 4-х класів), а й в середніх і старших 

класах (до 9-го класу включно). Було посилено увагу до фізичної географії, до 

роботи з картою. В країні була розгорнута широка мережа географічних 

факультетів з підготовки вчителів. У підготовці нових підручників і навчальних  

програми взяли участь видатні учені-географи і методисти: А. А. Барков,                      

Н. Н. Баранський, І. А. Вітвер, Г. І. Іванов,  С. В. Чефранов, В. Г. Ерделі. На 

допомогу вчителям географії були створені хрестоматії. Школа отримала 

різноманітні карти і атласи. Збільшилося виробництво стінних карти. З 1934 року 

почав видаватися науково-методичний журнал «Географія в школі» під 

редагуванням М. М. Баранського. Все це сприяло підвищенню рівня викладання 

географії, поліпшенню якості географічних знань школярів, посилення інтересу 

до предмета. Отримали розвиток різноманітні форми позакласної роботи: 

географічні гуртки, олімпіади, краєзнавчо-туристичні походи, позакласне 

читання тощо. Саме в цей час, в Україні в науково-дослідному Інституті 

педагогіки створюється відділ методики географії для надання методичної 

допомоги вчителям географії. 

 Перший завідувач відділу Пяртлі Костянтин Петрович 
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(1899-1986), кандидат географічних наук, доцент,  

економ-географ. Працював вчителем географії в школі № 46 міста Києва. 

У 1945 році відділ перейменовують  у  сектор і завідувачем стає фронтовик, 

Іван Павлович Старовойтенко – український вчений, економіст, професор, 

історик, краєзнавець і суспільний діяч. У 1966-1967 рр. обіймав  посаду голови 

Держплану Української Республіки. Керував сектором до 1947 року.  

 У 1947 році сектор очолив Олексій Тимофійович Діброва. 

У 1950 році сектор перейменовують у відділ методики географії Науково-

дослідного інституту педагогіки УРСР. За авторством О. Т. Діброви створено 

перший підручник з географії України, який витримав 16 видань. Перейшовши 

на посаду завідувача кафедри економічної географії Київського педінституту, 

місце завідувача запропонував Михайлу Панасовичу Откаленку, який 

вчителював в київській школі.  

 Михайло Панасович Откаленко стає керманичом відділу на 

довгі 22 роки.  Йому належать понад 200 науково-методичних праць, серед  яких: 

«Методика викладання початкового  курсу фізичної географії», «Методика 

роботи з картою», «Поурочні розробки  початкового курсу фізичної географії», 

«Методика позакласної і позашкільної роботи з географії», «Про планету Земля» 
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та багатьох інших. М. П. Откаленко фундатор ідеї методичної тріади: «вчитель – 

методист – вчений».  

 На початку 80-х відділ змінює назву на лабораторію методики 

викладання географії і її очолює Анатолій Йосипович Сиротенко. У 1994 році 

знову нова назва лабораторії – лабораторія методики навчання історії та 

географії Інституту педагогіки АПН України ї її очолював до 1996 року Григорій 

Петрович Пустовіт.  

   З 1995 по 2004 рік лабораторією керував Олег Михайлович 

Топузов. В різні роки в лабораторії працювали знані науковці. 

Волкова Алевтина Степанівна організувала міський клуб вчителів-

географів при Будинку вчителя «Гея». Корнєєв Віктор Петрович, автор 

підручників та методичних посібників. Круглик Лідія Іванівна, 

автор підручника «Географія» для 6-го класу. Ісаєва Ганна Миколаївна, автор та  

учасник проектних технологій. Тименко Людмила Василівна – співавтор 

підручника для 10-го класу. Кравчук Ольга Павлівна – автор навчальних програм 

для курсів за вибором. 



10 
 

 Першої  і на сьогоднішній день єдиною жінкою в історії 

лабораторії стала Назаренко Тетяна Геннадіївна. Вона керувала лабораторією з 

2004 по 2008 роки. Саме тоді, провівши моніторинг серед вчителів географії 

України співробітники з’ясували, що 87 % вчителів викладають й економіку, 

тому було прийнято рішення Академією педагогічних наук України 

перейменувати лабораторію і назвати її географічної і економічної освіти.  

В цей час науковими співробітниками розробляється дидактичне 

обґрунтування змісту та методики диференційованого навчання географії в 

основній школі, дидактичні основи навчання географії в загальноосвітній школі 

та методика навчання географії та економіки в профільній школі. 

         Співробітники лабораторії активно співпрацювали з науковими 

кореспондентами.  
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                  В різні роки ними були знанні зараз методисти, науковці та вчителі. 

Масштабна географія: від Львова до Донецька й від Чернігова до Сімферополя. 

В цей час лабораторія активно співпрацює з  

Міністерством освіти і науки України, її співробітники беруть участь у 

різноманітних освітніх проектах TIMS, створюють банк даних тестів для ЗНО, 

працюють над створенням нових підручників та методичних посібників.  

З ДНВП «Картографія», що створює довідкові карти та атласи, навчальні 

атласи та контурні карти, плани міст, карти та атласи автошляхів, туристичні 

атласи та карти, електронні навчальні посібники, глобуси, цифрові карти та 

геоінформаційні системи. З Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка. З Національним педагогічним університетом імені                                               

М. П. Драгоманова, з Полтавським національним педагогічним університетом 

імені В. Г. Короленка, з Уманським державним педагогічним університетом 

імені Павла Тичини. З «КРОКом», КНЕУ ім. В. Гетьмана, з Київським 

університетом Бориса Грінченка, з Хмельницькою гуманітарно-педагогічною 

академією. З Асоціацією творчих вчителів географії України. З міським клубом 

«Гея».  

У 2004-2007 роках лабораторія виступила ініціатором проведення 

Всеукраїнської щорічної науково-практичної конференції «Шкільна географічна 

освіта: проблеми і перспективи». Друком вийшли збірники наукових праць за 

матеріалами конференцій. 

Після успішного  захисту докторської дисертації на посаду завідувача 

повертається Олег Михайлович Топузов, поєднуючи цю посаду з посадою 

заступника директора Інституту педагогіки НАПН України. 

У 2009 році на базі лабораторії створюється спеціалізована вчена рада із 

захисту кандидатських дисертації за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (географія та хімія), яка згодом стане докторською. 



12 
 

 З 2012 року по 2018 рік лабораторію очолював  кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник Олександр Федорович 

Надтока. В цей період активізувався процес створення підручників географії для 

основної школи, коли щорічно співробітниками відділу створювалися 

підручники. Важливим доробком лабораторії стала Концепція географічної 

освіти в основній школі. 

З 2015 року лабораторію реорганізовано у відділ навчання географії та 

економіки.  З цього року наукова продукція відділу все  більше набуває рис 

компетентнісної орієнтованості. Про це свідчать підручники та посібники за 

авторством Олега Михайловича Топузова,  Олександра Федоровича Надтоки,  

Лілії Антонівни Покась, Віктора Олександровича Надтоки. Слід особливо 

відзначити серію «Перевірка предметних компетентностей» видавництва 

«Оріон. В цей період відділ активно співробітничає з різними науковими та 

освітніми. 

На жаль, у 2018 році Олександра Федоровича Надтоки не стало, але 

пам’ять про нього відбивається в наукових працях, ним створених. Продовжує 

наукову стежину його син Надтока Віктор Олександрович – старший науковий 

співробітник відділу, кандидат педагогічних наук, голова Ради молодих вчених 

Інституту педагогіки НАПН України, стипендіат Кабінету міністрів України 

Сьогодні відділом завідує доктор педагогічних наук  

Назаренко Тетяна Геннадіївна. Серед співробітників відділу знані автори 

наукових статей та наукової літератури. 
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 У 2018 році відділ виступив з ініціативою щодо 

створення іменної нагороди на честь Михайла Панасовича Откаленка, що 

відзначається кожні п'ять років. Перші переможці: Топузов Олег Михайлович, 

Забуга Наталія Іванівна. 

Основним видом діяльності наукових співробітників відділу є виконання 

планової науково-дослідної роботи (НДР), а саме: підготовка нової редакцій 

навчальних програм та перспективного оновлення Державних освітніх 

стандартів; розробка методичних рекомендацій з географії та економіки на 

основі педагогічної прогностики; підготовка та проведення всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференцій та інших наукових масових заходів; 

проведення педагогічних експериментальних досліджень; участь  у роботі журі 

всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та економіки; участь у підготовці 

аналітичних матеріалів, що стосуються змісту навчання географії та економіки в 

закладах загальної середньої освіти; написання та рецензування рукописів 

навчальних програм в тому числі і для курсів за вибором, підручників і 

посібників. Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05 із захисту 

докторських (кандидатських) дисертацій. 

За 85 річну історію відділу, його науковими співробітниками зроблений 

значний внесок у розвиток методики навчання географії в Україні. Розроблені її 

наукові підвалини, створено велику кількість навчальних програм, навчальних 

та методичних посібників, підручників тощо. 

Науковці сьогодення продовжують славну історію. Матеріали, що 

висвітлюють наукові результати дослідної роботи співробітників відділу 
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презентувались на конференціях різних рівнів, у фахових виданнях, засобах 

масової інформації. На них отримано позитивні експертні висновки. Схвальні 

відгуки, звернення і посилання на опубліковані статті та листи клопотання від 

закладів освіти про отримання продукції, свідчать, що їхнє впровадження у 

теорію та методику навчання географії сприятиме підвищенню ефективності та 

якості навчання. 
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ПОШУК НОВИХ МОДЕЛЕЙ СТВОРЕННЯ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ  

НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ 

 

Олег Топузов,  
доктор педагогічних наук, професор,  

директор Інституту педагогіки НАН України, 

 віце-президент НАПН України,  
заслужений діяч науки і техніки України 

 

Провідні ідеї системної реформи втілюватимуться в усіх освітніх ланках і 

паралельно здійснюється апробація нових підходів навчання й виховання. 

Сучасний світ – динамічний та інноваційний, отже в педагогічному середовищі 

відбувається постійний пошук нових моделей, які б дозволили виокремити 

базове ядро змісту географічної освіти й варіативну її складову в умовах 

швидкозмінних процесів. 

Доступ до нової інформації географічного змісту зараз необмежений, 

головне завдання вчителя – організувати освітній процес самостійного здобуття 

навчальної інформації самими учнями.  

Звичайно є і будуть репродуктивні завдання, відпрацювання навичок, без 

яких неможливий подальший процес навчання географії. У то й же ас, 

обґрунтовано й доцільно мають бути розроблені такі прийоми навчання, підчас 
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яких учень привчається мислити й ухвалювати рішення в умовах вибору 

самотужки.  

Масштабна робота здійснюється з дидактико-методичного забезпечення 

навчання географії. Учені Інституту педагогіки НАПН України і відділу 

навчання географії та економіки створюють різноманітну навчальну та 

методичну продукцію для закладів загальної середньої освіти, методичну 

літературу для вчителів і студентів закладів вищої освіти. 

Модернізація як комплексний процес системних змін у державі та сфері 

освіти також, як її складника та об’єкта управління, детермінує системний 

характер змін у ракурсі демократизації, децентралізації, де бюрократизації 

управління, використання сучасних НІТ, програмного забезпечення, соціальних 

онлайн-інструментів, сервісів, наукових здобутків шкіл менеджменту. У цьому 

ракурсі йдеться не про часткові зміни в управлінні закладами освіти у ЗСО, а про 

системну модернізацію чинної системи управління як державно-громадської з 

принципово новим і дієвим комплексом організаційних механізмів управління. 

Незважаючи на багаточисельні міжнародні комунікації та реалізацію в Україні 

проектів у сфері освіти, світовий досвід імплементації ефективно діючих 

організаційно-економічних механізмів управління набув лише локального 

провадження у вітчизняну практику управлінської діяльності. Має місце 

об’єктивна суперечність між потребами шкільної практики в ефективному 

управлінні та відсутністю науково обґрунтованого ефективного комплексу 

організаційних механізмів управління як основи процесів саморегуляції та 

саморозвитку в складно організованих активних системах, яким іманентно 

притаманна функція управління. 

Модернізацію й подальший розвиток процесу вітчизняного 

підручникотворення, досягнення відповідності його результатів освітнім і 

суспільним вимогам можна без перебільшення назвати одним з головних завдань 

як теорії підручника, так і загалом сучасної української педагогіки, передовсім – 

дидактики. Підручник – це не тільки навчальна книга, в якій систематично 

викладено основи знань в певній галузі на рівні сучасних досягнень науки й 
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культури [4, с. 301], а її зміст відповідає чинній навчальній програмі. Це водночас 

один з найважливіших засобів навчання, форма фіксації змісту навчання                        

(В. В. Краєвський), засіб засвоєння змісту освіти  (І. Я. Лернер), один з ключових 

елементів освітнього процесу (Е. Г. Гельфман, М. О. Холодна), комплексна 

інформаційна модель процесу навчання (В. П. Беспалько). Таким чином, 

значущість підручника для організації та здійснення процесу навчання 

переоцінити досить важко. Дослідження процесу та результатів 

підручникотворення перебувають у сфері наукових інтересів представників 

багатьох наук. На думку І. Я. Лернера, підручник є самостійним об’єктом 

дидактичного дослідження [3]. Крім учених-педагогів (зокрема – фахівців з 

дидактики), це наукові й науково-педагогічні працівники, які генерують 

(викладають) відповідне фундаментальне або прикладне наукове знання, 

вчителі, психологи (наприклад, спеціалісти з психодидактики), книгознавці та ін. 

Таким чином, розвиток теорії та практики підручникотворення здійснюється за 

участі таких наук, як педагогіка, психологія, книгознавство та ін. Нажаль, 

практично до останнього часу процес вітчизняного підручникотворення 

перебував поза увагою педагогічної та дидактичної прогностик. Результати 

досліджень Б. С. Гершунського, наведені в його наукових працях, присвячених 

прогнозуванню змісту навчання (зокрема – змісту навчання в технікумах [2]), 

упритул наближалися до проблематики прогнозування навчальної літератури як 

форми відображення й фіксації змісту освіти.  

Однак ці ідеї Б. С. Гершунського не були повною мірою реалізовані не 

лише в Україні та Росії, з якими пов’язане життя й діяльність ученого, а й в інших 

країнах. Недостатню увагу до теоретичних і прикладних проблем прогнозування 

сучасного підручника можна пояснити як недостатнім рівнем розвитку 

дидактичної прогностики, так й пануванням певних стереотипів 

підручникотворення. Суспільний запит на окреслення стратегічних цілей і 

передбачення шляхів розвитку вітчизняної системи освіти, на визначення 

результатів освітньої діяльності вітчизняних навчальних закладів актуалізує 

потребу в дослідженнях з педагогічної та дидактичної прогностик. Це, з огляду 
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на обґрунтовану вище роль і значущість підручника в процесі навчання, дає 

змогу актуалізувати проблему прогнозування сучасного підручника. Таким 

чином, дидактична прогностика може стати однією з повноправних складових 

теоретико-методичного забезпечення сучасного підручникотворення. 

Значущість застосування ідей, принципів та методик дидактичної прогностики в 

контексті теоретико-методичного забезпечення сучасного підручникотворення 

полягає в створенні реальних передумов для:  урахування в підручнику 

обґрунтованих прогнозів розвитку відповідної педагогічної системи 

(дидактичних процесів), сприяння розвитку компонентів цієї системи (процесів), 

на які може впливати зазначена навчальна книга (за В. П. Беспалько, це: цілі, 

зміст, певні організаційні форми навчання тощо);  наукового обґрунтування 

логічної побудови змісту освіти на основі його випереджального відображення 

відносно прогнозованих суспільних вимог (з його подальшою фіксацією в змісті 

підручника); реалізації в змісті підручника результатів прогностичного аналізу 

взаємовідносин науки й навчального предмета, сфери практичної діяльності й 

навчального предмета, прогностичного аналізу суспільних вимог до розвитку 

сфери практичної діяльності, а на цій основі – вимог до результатів освіти 

загалом та вивчення навчального предмета зокрема; втілення конкретних 

науково обґрунтованих прогнозів щодо цілей, змісту, організаційно-методичних 

основ процесу навчання; прогнозування оптимального змісту підручника, 

тенденцій розвитку його текстового (основний, додатковий і пояснювальний 

тексти) та позатекстових компонентів (методичний апарат, апарат організації 

засвоєння, ілюстративний матеріал, апарат орієнтування) та ін. Таким чином, 

процес підручникотворення спиратиметься не лише на актуальні педагогічні, 

дидактичні, психолого-педагогічні та інші вимоги до навчальної книги, 

історичний досвід вивчення певного предмета, але й на наукові (педагогічні та 

дидактичні) прогнози розвитку підручника.  

Як уже було зазначено, однією з теоретико-методичних основ 

підручникотворення, прогнозування сучасного підручника може стати 

дидактична прогностика. Тому варто дати визначення цієї галузі педагогічної 
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прогностики. Дидактична прогностика – це відносно самостійна галузь 

наукового знання, що постала на перетині дидактики та педагогічної 

прогностики; наукова дисципліна, яка досліджує фундаментальні (теорії, 

закономірності, підходи, принципи тощо) та прикладні (моделі, технології, 

методи та методики) аспекти процесу дидактичного прогнозування [5]. На нашу 

думку, одним з основних завдань дидактичної прогностики на сучасному етапі 

стає передбачення змін матеріально-технічної бази, визначення нових засобів 

навчання, необхідних для успішної реалізації завдань цього процесу, зумовлених 

новими суспільними запитами [5].  

Уже зараз можна констатувати необхідність залучення дидактичної 

прогностики для розв’язання завдань передбачення різних видів й типів 

навчальної й навчально-методичної літератури. Першочергова значущість її для 

теоретико-методичного забезпечення підручникотворення не викликає сумнівів 

з огляду на роль і місце підручника в процесі навчання. Головним завданням 

педагогічного й дидактичного прогнозування в контексті підручникотворення є 

отримання випереджальної інформації про різні аспекти розвитку теорії й 

практики цієї діяльності, про тенденції та перспективи розвитку підручника для 

визначення вимог до нього в майбутньому, обґрунтування його цілей, змісту, 

структури та ін.  

Одним з найцікавіших актуальних завдань дидактичної прогностики в 

контексті теоретико-методичного забезпечення процесу створення підручника є 

передбачення змін у підручникотворенні, зумовлених європейською інтеграцією 

нашої держави, входженням вітчизняної системи освіти до європейського 

освітнього простору. Варто зазначити, що як окремі європейські країни зокрема, 

так й освітні інституції Європейського Союзу в цілому мають свої традиції 

підручникотворення, розроблені критерії та методики оцінювання якості 

підручників.  

Інститут педагогіки НАПН України є флагманом підручникотворення для 

загальної середньої освіти. У нашому Інституті щорічно проводиться 

представницька конференція «Проблеми сучасного підручника». Тому 
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представників наукового колективу Інституту педагогіки цікавитиме, які вимоги 

до підручникотворення, які можливості для нього створює інтеграція до 

європейського освітнього простору. 
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Заплановані в Україні соціальні перетворення, їх масштабність 

потребують відповідного рівня економічної освіти і культури громадян, яка є 

синтезом минулого та нинішнього досвіду поколінь, включає в себе 

перспективні потреби та мету майбутнього розвитку держави. Настав час, коли 

органам освіти необхідно привести процес навчання у відповідність до 

нових вимог суспільства, наповнити його змістом, не лише співзвучним із 

сьогоденними реаліями економіки, але і спрямованим на випереджуюче 

реагування на зміни в потребах суспільства. 

 Дослідження із проблем економічної освіти та виховання у вищих 

закладах України переконують у тому, що за останні роки була проведена робота 

з ініціації, вдосконалення та поглиблення економічної освіти студентів [2]. 
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У процесі викладання економіко-географічних дисциплін викладачам 

необхідно розвивати у студентів економічне мислення. Це процес накопичення і 

розвитку економічних знань, який завершується  

формуванням певних економічних переконань, поглядів на економічну 

діяльність. 

Економічне мислення майбутніх фахівців має бути тісно пов’язане з 

економічною свідомістю, оскільки процес мислення неможливо відокремити 

від свідомості. Свідомість включає в себе не тільки знання процесів і явищ, але 

й відношення до них.  

Економічна свідомість має бути складовою економічного мислення і 

сформуватись у процесі економічного навчання і виховання. 

Щоб якомога повніше сформувати економічне мислення майбутніх учите

лів географії, необхідно систематизувати економічні знання: методологічні, 

теоретичні (економічні закони, поняття, загальні питання економіки), емпіричні 

(конкретні відомості про економіку України, її районів, про розвиток у 

вільних економічних зонах, у галузях народного господарства, територіально-

виробничих комплексах, економічний розвиток різних типів країн тощо), а 

також уміння аналізувати статистичні показники, складати економіко-

географічну характеристику підприємства, 

пояснювати вплив різноманітних факторів на розміщення продуктивних сил) [5; 

6]. 

Сучасне економічне мислення  має базуватися на двох критеріях –

науковості й об’єктивності. Ці критерії рівноцінні і тісно взаємопов’язані. 

Науковість визначається ступенем урахування економічних законів у 

практичній діяльності. Багато відомо негативних наслідків у плануванні, в 

організації виробництва і праці, наслідків, які вплинули на свідомість людей, 

привели до бюрократизму, з одного боку, і соціальної пасивності суспільства – з 

іншого. Отже, кожна людина в нинішній час повинна не тільки володіти певною 

сумою економічних знань, а й уміло і своєчасно їх використовувати у 

своїй діяльності.  
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Інший критерій – об’єктивність – є результатом аналізу досягнень і 

резервів соціально-економічного розвитку суспільства. Завдання економічної 

науки – дати конкретні відповіді на питання, що ставить суспільство. 

При виборі засобів, форм, 

методів формування елементів економічного мислення необхідно враховувати в

заємозв’язок економічних, економіко-географічних, соціально-політичних явищ 

в економічній підготовці майбутніх учителів географії. Також слід ураховувати, 

що економічна спрямованість пронизує всі вузівські географічні дисципліни, 

зокрема: картографію, географію ґрунтів, географію населення, 

основи промисловості, сільського господарства і транспорту, а особливо 

економічну і соціальну географію України, економічну і 

соціальну географію зарубіжних країн. 

Майбутніх учителів географії потрібно навчити прийомів активізації пізн

авального інтересу школярів до економічних знань і забезпечення позитивного 

емоційного ставлення до них, оскільки у 

процесі вивчення географії учні нерідко важко засвоюють соціально-економічні 

та економіко-географічні поняття. Досить часто 

учні дають достатньо точне визначення поняття, але не можуть розкрити його 

суть, наприклад, змішують такі економічні поняття, як концентрація і 

спеціалізація. Тому при формуванні економічних понять в учнів студентам під 

час педагогічної практики у школі необхідно спиратися не тільки на 

інтелектуальний бік свідомості, а й на чуття, 

потрібне чітке образне пояснення навчального матеріалу із застосуванням табл

иць, схем, інших засобів наочності, які б 

допомогли розкрити зміст абстрактних економічних знань [2]. 

Також студентів необхідно навчити використовувати в навчально-

виховному процесі урядові документи, місцевий краєзнавчий матеріал, 

дані періодичної преси, матеріали екскурсій, фрагменти телепередач тощо. 

Для формування елементів економічного мислення студентам під час 

лекцій іпрактичних робіт необхідно давати аналіз наслідків безгосподарності, 
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щоб виробити непримириме ставлення до її проявів, знайомити з 

новими технологіями, сучасними механізмами, напрямами науково-

технічного прогресу та їх перевагами. 

Важливими прийомами формування елементів економічного мислення ст

удентів-географів є екскурсії на різноманітні підприємства під час 

виїзної тривалої практики з економіко-географічних дисциплін на 

третьому курсі, дидактичні ігри, 

які дозволяють моделювати різноманітні ситуації. 

Практика застосування ділових ігор на практичних заняттях з економіко-

географічних дисциплін показує, що вони:  є стимулятором творчої уяви і 

нестандартного мислення; формують активну, мобільну особистість, 

що вміє відстоювати свої позиції, свою точку 

зору;  сприяє перетворенню теоретичних знань у переконання; 

розвиває економічне мислення і культуру; сприяє розвитку стійкого інтересу до 

економічного аналізу навколишньої дійсності; є колективною формою 

організації студентів, розвиває співпрацю, змагання. 

Досить ефективні такі форми організації навчального процесу, як 

семінари, конференції, зустрічі з відомими економістами, державними діячами, 

народними депутатами, лідерами партій, на 

яких студенти вчиться вирішувати економічні задачі, аналізувати проблеми, 

мають змогу брати участь у конкретних справах [1; 3; 4]. 

Економічна і соціальна географія – одна з дисциплін, що не 

тільки формує світогляд школярів, а й дає елементи економічної підготовки. 

Вона займає важливе місце  в загальнонауковій і 

професійній  підготовці майбутніх учителів-географів. 

Студенти мають отримати чіткі уявлення і поняття про 

такі важливі наукові категорії, як географічний (територіальний) поділ праці, 

територіальна організація продуктивних сил, єдиний народногосподарський 

комплекс та його галузева і територіальна структура, економічне районування, 

закономірності, принципи, фактори й умови розміщення продуктивних сил у 
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межах різних політичних систем тощо. 
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Сучасна наукова концепція формування особистості майбутнього вчителя 

географії, його професійної компетентності вимагає досконалого вивчення 

проблем становлення і розвитку географічної освіти в закладах освіти та 

наукового аналізу фактів, які доцільно враховувати в процесі оновлення 

стандартів вищої освіти України. Вже декілька років поспіль на їх удосконалення 

впливають факти, що тісно пов’язані з історичними, соціальними й політичними 

подіями в державі та мають суттєвий вплив на становлення вищої й шкільної 

географічної освіти. Адже в освіті географія посідала різні позиції, що 

зумовлювало зміни в системі професійної підготовки вчителів географії. 

Узагальнення результатів наукових досліджень, вивчення традицій і 

реформаційних процесів у географічній освіті дають підстави стверджувати, що 

теоретичні й практичні засади навчання школярів географії й підготовки до 
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цього процесу вчителів у вітчизняній освіті мають вибудовуватися на основі 

стандартів з компетентнісною основою. Саме чітке окреслення компетентностей 

уможливлює сучасні перетворення у професійній підготовці майбутнього 

вчителя географії.  

За «Методичними рекомендаціями щодо розроблення стандартів вищої 

освіти» сучасний учитель має володіти інтегральною, загальними й спеціальними 

(фаховими, предметними) компетентностями [1], що уможливлює пoбудoву й 

функцioнувaння вищої ocвiти для фoрмувaння професійної кoмпeтeнтнocтi як 

iнтeгрaційнoї якocтi. Крім того, «стандарти вищої освіти акцентують увагу на 

інтеграції навчальних дисциплін, що вимагає розроблення теоретичних і 

практичних засад моделювання дидактичного процесу, його інформатизації, 

з’ясування механізму реалізації взаємозв’язків між дисциплінами з урахуванням 

професійної спрямованості в ході добору їхнього змісту» [2, с. 12]. 

Для вчителя географії це знаково, так як саме він створює підґрунтя для 

формування наукової картини світу в свідомості покоління, яке підростає, 

розвиває географічне мислення школярів, їхнє вміння виявляти та аналізувати 

певні закономірності й причинно-наслідкові зв’язки між різними природними та 

соціальними процесами і явищами, долучає учнів до культурних надбань рідного 

краю й держав світу, надає знання й уміння, які виконують посутню роль у житті 

людини та стимулом поповнення яких слугує внутрішня мотивація особистості. 

Як ключова фігура в цьому процесі, учитель географії повинен мати глибокі 

географічні знання, бути готовим змінюватися та пристосовуватися до нових 

реалій, оперувати інформацією, бути комунікабельним, уміти ухвалювати 

рішення, що здебільшого формується під час його навчання у ЗВО [2]. 

Саме тому вважаємо, що для досягнення високого рівня 

професіоналізму майбутнього вчителя необхідним є набуття ним визначених 

стандартами компетентностей, готовності до самостійної роботи (самостійність, 

уміння здобувати знання й використовувати їх у професійній діяльності), 

здатності до розв’язання проблемних завдань, до пошуку інформації, її 

застосування, розвиток особистісних якостей, географічної культури, мотивації 
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навчання, усвідомлення значимості професії; формування професійної 

спрямованості й ціннісних орієнтацій кожної особистості.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства одним із визначальних його 

пріоритетів є освіта як важливий складник становлення громадянина в 

сьогоднішньому мобілізованому, мультикультурному світовому просторі. 

Актуальне завдання теперішньої вітчизняної школи - формування компетентних 

випускників закладів загальної середньої освіти, здатних не лише застосовувати 

здобуті знання та вміння на практиці, а й, критично їх оцінюючи, робити 

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

процесі розвитку глобалізованого світу. Пріоритетними напрямами розвитку 

сучасної освіти в новій українській школі є зміщення акцентів на оволодіння 

учнями системою практичних дій та застосування здобутої інформації на 

практиці, вироблення ціннісних орієнтирів, формування вмінь, навичок, 

ключових, загальнопредметних, предметної географічної компетентностей. У 

контексті євроінтеграційних та геоінформаційних процесів виконання цього 

завдання зумовлює необхідність реформування змісту географічної освіти та 

процесу навчання географії учнів закладів загальної середньої освіти, що 

потребує пошуку нових методичних підходів до розв’язання означеної 

проблеми [2] . 

http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
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Входження освітньої системи України до європейського соціо-

культурного простору актуалізує реформування всіх ланок загальної середньої 

освіти на підставі вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», концептуальних підходів до організації освіти, які закладено в 

Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа».  

Одним із концептуальних засад нової української школи є реалізація 

компетентнісного підходу в процесі навчання учнів закладів загальної середньої 

освіти, що проходить наскрізною лінією через усі освітні галузі та змістові лінії 

нових програм, одержуючи щоразу реальне діяльнісне, особистісне й соціально 

значуще втілення в навчальному матеріалі з географії. Цей предмет має значний 

потенціал щодо формування в учнів компетентностей, що сприяють їхньому 

подальшому самовдосконаленню та самореалізації. Актуальним з огляду на 

зазначене вище є пошук ефективних шляхів підвищення якості географічної 

освіти в Україні; оновлення змісту, форм і методів організації освітнього процесу 

з географії; осучаснення навчально-методичного забезпечення; використання 

інноваційних та інформаційних технологій відповідно до євроінтеграційних 

процесів, на основі концептуальних вимог до нової української школи [1].  

Доцільним, у контексті вимог НУШ, є вивчення географії (у переліку 

базових навчальних предметів), зміст якої базується на вивченні просторово-

часових закономірностей, формування в учнів просторових знань (положення в 

просторі (реальному, віртуальному), розуміння особливостей розміщення в 

просторі (континентальному, трансконтинентальному, інтерконтинентальному), 

обґрунтування просторових зв’язків (обумовленості, взаємозв’язки, причинно-

наслідкові взаємодії), за допомогою використання наукових методів пізнання та 

конструювання змісту науково-методичного знання з географії як засобу 

формування географічної компетентності на основі складових (просторові 

структури, процеси, системи) процесу пізнання просторово-часових 

закономірностей та взаємозалежностей у географії [2]. 
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З метою формування предметної компетентності учнів у контексті вимог 

НУШ доцільним є навчання географії у взаємозв’язку «теорія – практика» 

(прикладна спрямованість навчання) за допомогою конструювання змісту 

науково-методичних знань практико- та професійно-орієнтованого спрямування 

за тематичними блоками ланцюгів: «поняття – характеристики – приклади» 

(глосарійний блок), «факти – причини – наслідки» (фактажний блок), «процеси 

– передумови – результати» (процесуальний блок), «явища – закономірності – 

винятки» (мотиваційний блок) [3]. 

У такий спосіб, доцільним, на нашу думку, є навчання географії в закладах 

загальної середньої освіти на засадах антропологічної парадигми та педагогіки 

партнерства засобами людино-географоцентричної методичної системи, у якій 

діяльність суб’єктів процесу навчання спрямовано на спільний (учитель – учень) 

добір: змісту навчального матеріалу, дидактичних інструментів навчання 

(технології,   методи, прийоми, форми, засоби) і корекції, контролю (способи, 

види, методи, прийоми, форми), з метою отримання особистісно й суспільно 

значущого результату, яким є компетентний випускник із високим (достатнім) 

рівнем навчальних досягнень і самосвідомості, географоцентричним 

світосприйняттям, що в майбутньому ефективно адаптується в соціумі та 

самореалізується в професійному, особистому дорослому житті [1]. 

Ефективність педагогіки партнерства у процесі навчання  географії в НУШ 

підсилюється «К-взаємодією» – співпрацею колективу однодумців - суб’єктів 

освітньої діяльності, що спрямована на формування компетентностей 

(ключових, загальнопредметних, предметної географічної) на засадах педагогіки 

партнерства та 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 в процесі вивчення просторово-часових 

закономірностей, основу якого становлять наукові методи пізнання просторових 

структур, процесів, систем; просторового аналізу та синтезу; просторової 

взаємодії; просторових зв’язків; просторових змін у часі; розміщення в просторі 
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ділянок Землі, які вивчають у різних масштабах; положення в просторі та в 

контексті концепції «центр – периферія», принципу «від глобального до 

локального» [2].  

Отже, на сучасному етапі розвитку освіти навчання географії в НУШ 

актуалізується засобами педагогіки партнерства, «К-взаємодією», вивченням 

просторово-часових закономірностей за допомогою наукових методів пізнання в 

людино-географоцентричній методичній системі навчання. 
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Більшість дослідників у галузі педагогіки зазначають, що, як правило, 

економічна освіта і виховання мають спрямовуватися не лише на накопичення 

знань, які стосуються проблем власності, систем господарювання, економічної 

рентабельності, а мають сприяти зростанню таких якостей особистості, як: 

економічні здібності, потреби, цінності, інтереси, цільові установки, плани 

життєдіяльності, мотиви, критерії оцінки, економічна свідомість, економічна 

моральність, норми, стандарти, звички економічної поведінки, економічні 

почуття тощо [3]. 
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На думку психолога О. Власової, особистість є соціальною формою 

існування людської психіки, яка як інтегрована соціальна якість оформлюється 

в ході соціалізації [2]. За механізмом утворення особистість можна визначити як 

проекцію культурного змісту, у тому числі й економічного, у психіку людини, 

яка активно опановує цей зміст. Тобто процес економічної соціалізації іде в 

нерозривній єдності із розвитком економічної свідомості суб’єктів соціалізації. 

Серед елементів економічної свідомості слід назвати, по-перше, ті елементи, 

котрі виконують спонукальну і регулятивну функції економічної поведінки: 

економічні норми визначаються як самостійний вид соціальних норм взагалі, 

закріплених юридично; регулювання економічної поведінки визначається в 

першу чергу як зміст і ставлення до них особистості; економічні мотиви людини 

– мотиви, що мають економічну спрямованість, визначають ставлення до 

накопичення багатства, конкуренції та ін., це вольові компоненти економічної 

свідомості; економічні інтереси – явища, що розвиваються на основі 

економічних мотивів, які регулюються економічними нормами, є джерелом 

господарської активності. Дослідниця О. Аксьонова  зазначає: поняття 

«економічна поведінка» складається з мотивації, спрямованої на підвищення 

добробуту; мислення, що віддзеркалює економічні зв’язки і відношення між 

суспільними, виробничими й особистісними суб’єктами; вчинків, які базуються, 

з одного боку, на національних традиціях, а, з іншого – на спеціальних знаннях і 

вміннях, що реалізуються в контактах між суб’єктами економічної діяльності [1].  

Отже, мету економічної освіти сьогодні важливо спрямовувати на 

формування економічного мислення, а її результат – на економічно обґрунтовану 

практичну діяльність, тобто економічну поведінку. На нашу думку, економічні 

знання й відповідна компетентність як підґрунтя життєвих навичок та успішного 

власного досвіду створення економічного благополуччя в майбутньому залежать 

від ефективності навчання особистості в період шкільництва та сформованих у 

цей період ціннісних орієнтацій, у тому числі, й на особистісний розвиток.  
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Процес модернізації і реформування сучасної української освіти має 

забезпечувати рівний доступ до якісної освіти усім категоріям учнів відповідно 

до їх здібностей, індивідуальних нахилів і потреб. Система шкільної освіти не 

тільки надає учням певну суму знань, а й формує у них потребу в безперервному 

самостійному і творчому підході до оволодіння новими знаннями, створює 

можливості для самореалізації та самовдосконалення. 

Засаднича мета Нової української школи – підтримати сучасне покоління 

учнів у їх прагненні стати знаючими людьми через систему предметних та 

ключових компетентностей. Це наддасть молодим людям можливість 

зорієнтуватися в сучасному суспільстві, свідомо зайняти відповідну соціальну і 

громадянську позицію, підвищити рівень духовної культури, культури 

спілкування і практичної діяльності, формувати соціально зрілу, працелюбну, 

творчу особистість [1]. 

Для подальшого розвитку географічної освіти на профільному рівні 

навчання в ліцеї науковцями відділу навчання географії та економіки Інституту 

педагогіки НАПН України була створена Концепція географічної освіти для 

профільної школи, а для розвитку економічної освіти на профільному рівні, була 

створена Концепція економічної освіти в гімназії та ліцеї України (обидві 

Концепції містяться на саійті Інституту педагогіки НАПН України 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Psios_2015_2%281%29__18
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www.undip.org.ua) [2]. 

Рівень профільного навчання зводиться до рівня підготовки до 

майбутньої професії. У першу чергу це предмети географоцентричні, тобто там, 

де передбачається підготовка учнів для природничо-наукової або суспільно-

політичної професійної діяльності (географія, екологія, історія, політологія, 

економіка, дипломатія, інше) та для роботи у сфері послуг (туризм, 

підприємницька діяльність, інше) [3]. 

Географічна освіта має важливе значення для формування в людини 

адекватної картини світу, виховання активного відповідального громадянина і 

діяча. Зміст навчання конкретизується у специфічній комбінації базових 

загальноосвітніх предметів, предметів, що вивчаються на профільному рівні та 

курсів за вибором. Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну 

складову змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Географія 

у старшій школі є базовим загальноосвітнім предметом і обов’язково вивчається 

учнями всіх профілів на академічному або поглибленому рівнях. Зміст окремих 

тем або розділів географії може бути уточнений в освітніх програмах курсів за 

вибором. Курси за вибором забезпечують учнів варіативністю, альтернативністю 

і гнучкістю освітнього процесу в ліцеї. Вони мають бути широко представлені у 

змісті навчання. 

Вивчення курсу «Економіка» в ліцеї спрямоване на досягнення таких 

цілей: формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі 

загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної 

власності, толерантність, необхідність дотримання законів тощо; засвоєння 

фундаментальних знань про економічне життя суспільства, відображених у 

основних економічних категоріях, законах, закономірностях; сприяння розвитку 

навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого 

працівника, підприємця, власника доходів і платника податків, користувача 

суспільними благами тощо; формування навичок самостійної роботи при 

виконанні практичних завдань з економіки та узагальнення одержаних 

результатів 
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За логікою освітньої програми, на початку вивчення курсу учень ліцею 

засвоює зміст тих економічних явищ, які властиві будь-якій економіці. Це – 

ресурси, продукт, виробництво, обмін, потреби, споживач і виробник, 

економічна ефективність, економічний кругообіг тощо 

Таким чином система економічної освіти на профільному рівні навчання 

в ліцеї узгоджується з теорією суспільних наук, загальною економікою і має 

українознавчу спрямованість. Курси за вибором реалізуються за рахунок годин 

варіативного компонента змісту освіти. 

На цьому етапі ведеться активна робота у двох напрямах: 1) вивчення 

актуальних освітніх потреб учнів гімназії (психологічна служба закладу 

загальної середньої освіти, класні керівники); 2) визначення педагогічного 

потенціалу колективу закладу загальної середньої освіти. Адміністрації і 

вчителям необхідно ретельно проаналізувати Державний стандарт базової і 

повної середньої освіти, типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних 

закладів1 і діючі державні програми для ліцею на предмет виявлення 

можливостей розвитку змісту навчання та допустимого навантаження учнів на 

тиждень. 

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів 

переметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на 

досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові 

компетентності. 

Найбільш вартісним товаром сучасного глобалізованого світу стали 

знання та компетентності, серед яких важливе місце посідає їх економічна 

складова. Економічна грамотність стали сьогодні невід’ємною складовою освіти 

громадянина.  

Економічна освіта та культура є важливими підвалинами розбудови 

України як суверенної держави. Виходячи з потреб особистості та держави 

економічна освіта має бути відповідним чином представлена у закладах 

загальної середньої освіти, як у інваріантній так і у варіативній складових 

базових навчальних планів, з метою забезпечення освітніх потреб особистості та 
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потреб Української держави. 

Запровадження в Україні неперервної економічної освіти шляхом 

вивчення економіки як базової дисципліни сприятиме формуванню у широких 

верств населення сучасного економічного мислення — необхідної умови 

радикального реформування економіки, рішучого переводу її на рейки 

розвинутих соціально орієнтованих ринкових відносин.  

Компетентнісний підхід до формування змісту географічної та 

економічної освіти в ліцеї припускає посилення діяльнісно спрямованого 

навчання, що означає перетворення результатів не стільки в об’єктно-знання 

центричні, скільки в практично-поведінкові форми (вирішення практичних 

задач, висловлювати конкретне бачення предмету чи процесу, аналізувати 

співвідношення чи закономірності, самостійно знаходити інформацію для чогось 

конкретного, задаватися питанням навіщо ця інформація, як їй скористатися 

тощо). Саме це в певній мірі допомагають зробити курси за вибором різних 

форматів. 
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Географія це єдиний навчальний предмет у загальноосвітній школі, який 

допомагає особистості учня навчитися комплексно аналізувати, моделювати і 
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прогнозувати як природні, так і соціально-політичні явища на трьох рівнях 

узагальнення: локальному, регіональному і глобальному. Він у собі гармонійно 

поєднує наукові та мета предметні знання, що є запорукою розвитку когнітивної 

сфери особистості, формування в учнів системи сучасних інтегрованих знань про 

планету Земля та її зв’язки з Космосом, місце людини та спільнот в складній 

системі природних і соціальних зв’язків, місце власної особистості в історико-

географічному контексті. Отже, навчальний предмет географія забезпечує 

формування наукової картини світу на міжпредметному рівні, а також є умовою 

для формування умінь досліджувати її. Формування у учнів предметної 

географічної компетентності на тлі уточнення і поглиблення загально 

географічних знань, умінь і навичок, формування власної системи наукових 

суджень та ціннісних орієнтирів відбувається під час вивчення географії країни 

проживання. Вивчення учнями різноманітних географічних явищ, процесів, 

феноменів, закономірностей на рівні місця проживання (локальний рівень) та 

України (регіональний рівень) дозволяє зрозуміти їх динаміку і створює умови 

для критичного і обґрунтованого їх аналізу і порівняння. Тому вивчення 

географії України окремим навчальним курсом виступає фундаментальним по 

відношенню до навчання і виховання заради забезпечення безпеки як окремого 

громадянина, так і Української держави. Але для реалізації цієї місії потрібно 

забезпечити вчасне наукове оновлення інформації про країну, відповідним 

чином структурувати зміст навчання на уроках географії України та підібрати 

ефективні методи навчання. 

Функціонування навчальних програм з географії України для основної та 

старшої школи, також необхідно розглядати як відкриту систему, як компонент 

динамічного процесу удосконалення структури й змісту освіти. Тож однією з 

цілей географії України, яка має бути відображена в програмі, є оволодіння 

поняттями наукової географії, враховуючи власний досвід, творчу розумову 

активність, особистісні потреби учня. 

Велике значення застосування компетентнісного підходу при вивченні 

географії України полягає в тому, що він забезпечує розвиток в учнів уявлень 
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про свою рідну землю на основі діяльнісного характеру навчання, його прив’язки 

до реальних ситуацій та врахуванні практичної складової навчання. Особливістю 

вивчення економічної і соціальної географії України, яка вивчається в 9-му класі 

у курсі «Україна і світ» і є своєрідним підсумком у вивчені предмету в основній 

школі є формування двох предметних компетентностей, як географічної, так і 

економічної. Адже учні ЗНЗ, саме через цей навчальний курс мають змогу 

отримати важливий економічний досвід, який у подальшому можна реалізувати 

при вивчені курсу «Основи економіки» в 11-му класі. 

Діяльнісний підхід є серед основних у навчанні географії України, адже 

він вимагає не лише сприймати та ретранслювати навчальний матеріал, а й 

осмислювати його в процесі навчальної діяльності, пропускаючи його через 

набутий суспільний досвід учня та реалізуючи в здобутих вміннях, навичках та 

подальших вчинках. У сучасній методиці навчання географії питання 

використання діяльнісного підходу у навчанні географії України спираються на 

такі положення, що учень ЗНЗ діє як суб’єкт предметної діяльності, а для 

успішного сприйняття й використання наукового знання йому необхідно 

оволодіти основами наукової діяльності, тобто стати суб’єктом рефлексивної 

діяльності. Виходячи з цього одним із завдань сучасної методики навчання 

географії є формування в учнів загальнонавчальних умінь, які з уміння вчитися 

трансформуються в уміння досліджувати. Це є новим крок як у навчанні, так і в 

психічному розвитку особистості. Важливим є погляд на цю проблему з точки 

зору дидактики, що розвиток дослідницьких умінь забезпечує евристичність, 

софійність, особистісну цінність учіння та є базою формування наукового 

світогляду учнів ЗНЗ. В основній школі практичне втілення теоретичних знань 

розвиває інтелект особистості, допомагає впевнитись у можливості розв’язувати 

складні життєві й наукові задачі самостійно, дає змогу зрозуміти специфіку 

професій, пов’язаних з географією України. Діяльність — це активність людини, 

що має усвідомлюваний характер і спрямована на досягнення поставленої мети, 

що визначається потребою. В житті людини діяльність відіграє вагому роль, 

виконуючи ряд вагомих позитивних функцій 
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Єдність змістового й процесуального компонентів навчання географії 

розглядається у взаємопоєднанні основних компонентів навчання географії: 

змісту шкільної географії та власне процесу навчання їй. Ці компоненти 

утворюють цілісну систему й визначають одне одного. Між компонентами, які 

утворюють систему, як правило, встановлюються певні відношення та зв’язки, 

які мають бути настільки тісними, що зміна одного з них викликає зміну інших, 

а також провокує зміну системи в цілому. Саме наявність такої тісної взаємодії 

вказує на її цілісність. Зі сказаного можна зробити певні узагальнення. По-перше, 

зміст втілюється у різних формах навчально-пізнавальної діяльності. По-друге, 

зміст шкільної географії можна відділити від такої діяльності лише з метою його 

аналізу й конструювання. 

Оволодіння учнями навчальними вміннями (працювати з текстом і 

ілюстраціями підручника, конспектувати шкільну лекцію, здійснювати 

бібліографічний пошук, працювати з комп’ютером, планувати свою навчальну 

діяльність тощо) істотно впливає на глибину й міцність засвоєння географічних 

знань школярами та надає їм змогу раціонально витрачати час на виконання 

самостійної роботи у класі, вдома тощо. Чільне місце в навчанні географії 

приділяється й формуванню прикладних умінь, що значною мірою поєднані з 

отриманням географічної інформації з різноманітних джерел знань і її 

використанням. Доречно зазначити, що у шкільних курсах географії більша 

частина таких умінь формується під час виконання певних практичних робіт. 

Діяльність учителя також носить пізнавальний характер. Передаючи 

знання, учитель вивчає можливості дітей у процесі їх засвоєння, помічає 

труднощі, шукає шляхи їх подолання. Готуючись до уроків географії, він 

підвищує свій теоретичний і методичний рівень. Творчо працюючий учитель 

відкриває нові моменти як в самому матеріалі, так і в методах його викладання. 

Саме в процесі такої роботи формується індивідуальний стиль педагога, його 

творчий почерк. Навчальна діяльність є одним із елементів творчого зростання 

педагога, важливим шляхом оволодіння педагогічною майстерністю 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ЗМІСТОВИХ 

ЛІНІЇ  В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 
Наталія Шиліна,  

кандидат педагогічних наук, 

вчитель-методист 

гімназії №283, м. Києва 

      

Закономірне підвищення вимог до рівня і якості освіти спонукає 

до пошуку шляхів створення такого освітнього середовища на уроках географії, 

що сприятиме самореалізації кожного учня за допомогою впровадження в 

навчальний процес активних форм і методів навчання, що відповідають 

компетентісному підходу в Новій Українській школі. Такі підходи допоможуть 

учням відчути себе частиною всесвіту та отримати знання, уміння і навички, які 

зберігатимуться в довготривалій пам’яті і гарантуватиме подальше ефективне їх 

відтворення, дозволить значно підвищити рівень ерудованості учнів, наситити 

уроки елементами тісної співпраці «учень-вчитель», «учень-учень», новизни, 

підтримуючи інтерес до вивчення предметів природничого циклу. 

Змістові лінії співвідносяться з ключовими компетентностями, опанування 

яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що 

визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. В умовах компетентнісного 

підходу важливою умовою досягнення успіху є реалізація очікуваних 

результатів сучасного уроку географії 

Очікувані результати складаються із знаннєвого, діяльнісного та ціннісного 

компонентів. Особливий акцент у оновленій навчальній програмі з географії на 

реалізації чотирьох наскрізних змістових ліній: «Екологічна безпека та сталий 

розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», 

«Підприємливість і фінансова грамотність». Ці компетентності спрямовані на 
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посилення мотивації, інтересу до навчання, на виробленні в учнів здатності 

застосовувати знання і уміння в реальних практичних ситуаціях[10]. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально 

предметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх 

необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів на 

досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові 

компетентності. 

 Отже, реалізуючи на уроках географії наскрізну змістову лінію 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» ми маємо на увазі розвиток, який 

дозволяє існуючому поколінню задовольнити свої потреби без шкоди для 

майбутніх. Працюючи над темами «Погода, її елементи, мінливість», «Клімат та 

основні кліматичні чинники», «Вплив людини на природу» у шостому класі 

треба формувати в учнів поняття того, що людина – частина природи, 

і її існування безпосередньо залежить від природного середовища. Вихід за 

межі класу на урок-екскурсію або дослідження, просто до парку або річки — 

мотивує та активізує дітей до пізнання нового. Доцільно також включати до 

роботи на уроці різноманітні проекти, проводити інтегровані та нестандартні 

уроки, звертатися до досвіду учнів, що перетворить їх на 

активних учасників навчального процесу та пов’яже навчання з життям. Для 

учнів 8-х класів, наприклад, можна впровадити дослідницький проект№6 

«Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання», а для 

дев’ятикласників більш   цікавим стане проект «Прояв глобальних проблем у 

своєму регіоні» [6].  Доцільно використовувати  для учнів старших класів 

прийом розвитку критичного мислення  як метод «Фішбоун», або риб’яча кістка. 

«Фішбоун» –  метод вивчення,  порівняння, дослідження. Автором 

є  японський професор Кауро Ішікава. В процесі навчання прийом дозволяє 
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«розділити» загальну проблемну тему на перелік причин і аргументів. Візуально 

(графічно) відтворення даного прийому виглядає як риб’ячий скелет, в 

голові якого записується проблема, верхній ряд кісток – фіксуються причини 

події, нижній – факти, аргументи, а у хвості розміщується висновок, що є 

результатом створеного графічного аналізу. 

Учень демонструє уміння визначати причинно-наслідкові зв’язки, логіку, 

обґрунтованість висновків. Прийом вимагає умінь аналітично працювати  з 

текстами, формує критичне мислення [1]. 

 ФІШБОУН 

 
проблема                                        причина події                             висновок, рішення проблеми 

 

 

 

 

 

 
                                       Факти, аргументи 

                                                                    

 Використання різноманітних прийомів і методів вчителем на уроках 

географії має сприяти не тільки високому відсотку засвоєння навчального 

матеріалу, а й створювати умови для формування компетенцій та 

компетентностей учня [2]. 

  Щодо наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність», її 

реалізацію спрямовано на формування відповідального громадянина нашого 

суспільства. Учні повинні знати свої права та обов’язки. Крім цього, важливо 

навчити учнів співпрацювати в групах, бути відповідальними, знаходити 

потрібні способи діяльності та моделі поведінки для досягнення своєї мети, але 

при цьому не порушуючи права інших. Тут будуть доцільні такі форми роботи 

як кооперативне навчання, яке формує соціальні вміння, лідерські якості, вміння 

ефективно працювати в колективі та рольові ігри, оскільки командна робота є 

дуже ефективною при формуванні вмінь якісно співпрацювати, а також розвиває 

творчі здібності, впевненість та лідерство. 

Також реалізація цієї змістової лінії доцільна при роботі з помилками, коли 
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учень звертається за порадою спочатку до членів команди, потім до 

підручника чи Інтернету. І тільки потім, у разі потреби, радиться з учителем. 

Така форма роботи дає можливість школярам навчатися за найпрогресивнішою 

методикою: навчайся, навчаючи інших [3]. 

 Учень, який є активним учасником уроку, самостійно або в групі працює 

над завданням, діючи  в такому порядку: 

1) ознайомити з інформацією; 

2) дійти висновків по завчасно запропонованим; 

3) сформувати позицію та ознайомити з нею; 

4) вислухати аргументи інших, обговорити їх; 

5) разом з вчителем дійти до спільного рішення. 

                           РОБОЧИЙ ЛИСТОК ДЛЯ ГРУПИ 

Тема       

                       (практичне заняття) 

 

Обговоріть у групі всі можливі варіанти назви теми дослідження, 

вислухавши пропозиції кожного. Оберіть одну і запишіть її на листок, як робочу 

назву. Формулювання теми може бути уточнене під час створення «Фільму». 
  

  

Спробуйте відповісти на запитання, використовуючи джерела  (в тому 

числі «Матеріали до уроку»)     
 

Виберіть джерела (кількістю 10-12, якими ви хотіли поділитися з іншими 

для ілюстрації свого «Фільму»)  

Слайд  _____________ _______________     
Слайд  _____________ _______________     

Слайд  _____________ _______________     

Слайд  _____________ _______________     
Слайд  _____________ _______________     

Текст до слайдів фільму  (озвучує учень _________) 

              

РОБОТА НАД МАТЕРІАЛОМ ІНШОЇ ГРУПИ 
 Вразило: 

__________________________________________________________________ 

 «Хочу запитати» 
__________________________________________________________________ 

 «Хочу додати» 

__________________________________________________________________    
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Для учнів 6-7 класів достатньо буде командних змагань та рольових ігор  

(групова робота), а старшокласникам можна запропонувати дебати , дискусію 

про роль людини в історії та відповідальність за стан суспільства. При вивченні 

теми «Сучасні тенденції розвитку світового господарства» 

дев’ятикласники влаштують «мозковий штурм» (у групах) щодо ситуацій — 

ТНК та їх вплив на міжнародну економіку. 

Для реалізації змістової лінії «Здоров’я та безпека» можуть бути 

використані теми 8 класу «Топографічна карта», «Рослинність», «Населення 

України і світу», в дев’ятому класі «Аутсорсинг», «Національна економіка», бо 

саме ця тематика спрямована на збереження здоров’я підростаючого 

покоління.  Доцільною може бути позакласна діяльність учнів, як-от участь у 

«Туристичному тижні». Також зі старшокласниками можна підготувати 

проектно-дослідницьку роботу про наслідки застосування сучасних 

біотехнологій або про правила безпечної поведінки у соціальних мережах.  

Важливо сформувати у дітей негативне ставлення шкідливих звичок; 

насильства; навчити розрізняти безпечну та небезпечну поведінку та її наслідки; 

обережно користуватися соціальними мережами та Інтернетом; 

розрізняти правдиву та перебільшену інформацію. 

Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова 

грамотність» забезпечить здатність учнів планувати та розробляти різні 

завдання, представляти себе та свої досягнення, приймати рішення, робити 

розрахунки. Наприклад, у темі «Секторальна модель економіки» (9 клас) 

учні можуть обговорювати структуру ВВП,  вчитися грамотно розподіляти 

доходи країни. Під час вивчення тем «Вторинний сектор економіки»(9 клас), 

«загальна характеристика Європи», учні виконують  географічні задачі, проекти. 

Наприклад: для учнів 9-10 класів можна дати завдання з’ясувати, скільки 

електроенергії споживає звичайна лампа і скільки — енергозберігаюча; як вони 

витримують удари; чи можна переробляти використані лампи. Або проект «Моя 

туристична подорож», де учні повинні дослідити й зробити висновки, 
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наскільки вигідно (чи невигідно) подорожувати, чи можуть вони 

зробити це безпечно для добробуту родини [7,8]. 

На нашу думку, реалізація наскрізних змістових ліній компетентностей 

здійснюється через відповідні форми і методи роботи: 

методи інтегрування допомагають зрозуміти, що все в житті взаємопов’язане, 

і отримані на інших уроках знання можуть знадобитися будь-

коли; кооперативне навчання формує лідерські якості, соціальні вміння, 

вміння працювати в команді; рольові та ділові ігри ефективні тому, 

що наближають ситуацію до реального 

життя; проектні технології формують творче мислення, 

почуття відповідальності, вміння працювати в команді 

тапрезентувати результати своєї роботи; інтерактивні методи забезпечують акт

ивну діяльність учнів на уроці; перебування за межами класу на 

екскурсії або дослідженні мотивує та активізує дітей до пізнання нового. 

Подані матеріали не вичерпують всіх аспектів, а отже дана проблема 

потребує ретельної уваги та спеціальних досліджень. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ  

В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ 

 

Наталія Гончарова,  

кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу географії та економіки 
Інституту педагогіки НАПН України, старший 

науковий співробітник відділу STEM-освіти 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

 

«…пройде не так вже й багато років, і кожен з 

мільйона школярів отримає такого ж чуйного і 

такого, що володіє такими ж енциклопедичними 
знаннями наставника, як Аристотель, – завидний 

привілей, яким колись володів Олександр, син 

Філіпа Македонського» 

 Патрик Суппес 

  

Постать сучасного вчителя – це образ творчої людини, яка цікавиться 

здобутками науково-технічного прогресу, в тренді новацій, здатна не лише 

прогнозувати, а й передбачати зміни, працює над формуванням людини 

майбутнього.  

Науковці Інституту педагогіки НАПН України в Концепції навчання 

географії України в основній та старшій школі та Концепції економічної освіти 

в гімназії та ліцеї України до основних якостей сучасного вчителя відносять 

гуманність, любов до дітей, інтелігентність, високий рівень розвитку інтелекту, 

освіченість зі свого предмету та суміжних дисциплін, ерудицію, високу культуру 

поведінки, правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, 

працьовитість, самовідданість, інноваційний стиль науково-педагогічного 

мислення, готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень, 

потребу в знаннях, у систематичній самоосвіті тощо [3; 4]. 

Аналіз праць науковців [1] дозволяє узагальнити поняття професійна 

компетентність вчителя як складне інтегроване професійно особистісне 

утворення, в якому внутрішні ресурси людини, її особисті якості та здібності 

розглядаються як джерело й критерії ефективної предметної діяльності в системі 
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освіти. До неї також належить здатність вирішувати професійні проблеми і 

типові професійні задачі, що виникають в реальних ситуаціях фахової діяльності, 

з використанням знань, професійного та життєвого досвіду, цінностей та 

нахилів.  

В контексті впровадження нових освітніх технологій в навчальний процес, 

зокрема STEM-освіти, структуру професійної компетентності вчителя географії 

та економіки складає сукупність ключових компонентів, до яких відносимо 

інформаційну, інноваційну, інтелектуальну, інтегративну, іншомовну, 

комунікативну, методологічну, методичну, технологічну, продуктивну, 

предметну, математичну компетентність тощо. 

Робота вчителя сьогодні не обмежується лише сухим викладанням 

власного предмета, а побудована на міждисциплінарних зв’язках, вмінні 

організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на 

розвиток особистості учня на засадах особистісно орієнтованої педагогіки та 

принципах співробітництва. 

Вчитель географії та економіки допомагає учням зрозуміти реальний світ, 

з яким за межами школи вони стикаються. Тому, на наш погляд, важливим для 

підвищення ефективності навчання є поєднання міжпредметного, прикладного і 

проблемного підходів до навчання, які є основою STEM-освіти. А це в свою 

чергу означає підготовку учнів до майбутньої професійної реалізації в умовах 

ринкової економіки, сприяє формуванню в них STEM-навичок, новаторства і 

критичного мислення.  

Важливим для формування професійної компетентності вчителя географії 

та економіки є можливість наукової і прикладної роботи, додаткової професійної 

освіти, яка передбачає стажування педагогічних працівників у навчальних 

закладах поза місцем постійної роботи; стажування в організаціях-лідерах 

фундаментальних і прикладних досліджень в області економіки та економічної 

освіти; формування електронного банку даних: інноваційних програм, 

дистанційних курсів додаткової освіти, проектів, методичних розробок з 
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використанням інформаційно-комунікаційних технологій для надання 

методичної підтримки вчителям економіки в інноваційній діяльності [3].  

Варто відзначити, що за результатами проведеного відділом STEM-освіти 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у 2019 році дослідження «Стан 

розвитку економічної освіти в закладах загальної середньої освіти України», 

переважна більшість учителів економіки протягом останніх трьох років взяла 

участь у програмах професійного розвитку з економіки. Понад 50% опитаних 

респондентів (загальна кількість респондентів – 1100 осіб) пройшли курси 

підвищення кваліфікації. Приємно відмітити й те, що 51,4% учителів не 

вбачають жодних перешкод для власного професійного розвитку, і лише 32,3% 

зауважили, що їм не вистачає часу на власний саморозвиток [2]. 

Порівняно новою формою заходів є хакатони. Так, в Україні 

проходять  STEM-хакатони для вчителів фізики, астрономії, хімії, математики, 

інформатики, біології, технологій, робототехніки, географії та економіки. Під 

час даних заходів вчителі набувають досвіду неформальної освіти; опановують 

методи для підвищення інтересу учнівської молоді до STEM за допомогою 

дизайн-мислення; дізнаються від новаторів-освітян про те, як змінити підходи до 

викладання предметів в контексті впровадження STEM-освіти; набувають 

практичний досвід роботи в групах щодо розробки міждисциплінарних проектів 

та методик тощо. 

Отже, вчитель географії та економіки сьогодні – це організатор і 

мотиватор, модератор і новатор, комунікатор, фасилітатор і консультант; це 

особистість, яка готова навчатися впродовж життя і навчати цьому своїх учнів. 

Зазначимо, що поліпшення якості географічної та економічної освіти є 

необхідною умовою для формування інноваційного суспільства та підвищення 

конкурентоспроможності економіки нашої країни; а занурення в STEM-

орієнтоване середовище сприяє формуванню в учнів основних навичок ХХІ 

століття. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 
ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

 
Наталія Барадія,   

кандидат педагогічних наук, науковий  

співробітник відділу навчання  

географії та економіки  
Інституту педагогіки НАПН України 

 

Нова українська школа впроваджує компетентнісний підхід до 

формування змісту та організації освітнього процесу. Компетентнісна освіта 

базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Її мета полягає в тому, 

щоб навчити учнів застосовувати набуті знання й уміння в конкретних 

навчальних та життєвих ситуаціях, тобто вони мають стати прикладно-

практичними й не залишатися теоретичним вантажем. Компетентнісна освіта 

орієнтована на засвоєння особистістю конкретних навчальних результатів: 

знань, умінь, навичок, на формування ставлень, досвіду, що дає людині змогу 

діяти адекватно в певних навчальних і життєвих ситуаціях.  

Сьогоденні виклики диктують такі умови, що змін потребує як система 

освіти в цілому, так і навчання економічної складової в освітньому курсі 

географії зокрема. Для того, щоб ґрунтовно засвоїти й зрозуміти економічну 

складову змісту шкільної географії, учням необхідно знати її засади, які 

складаються з наукових понять [1]. 

Дуже важливим завданням сучасної освіти є формування економічної 

компетентності на уроках географії. Під економічною компетентністю сучасного 

учня розуміють сукупність економічних знань та практичних вмінь, економічної 

javascript:void(0)
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717444
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717444
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культури та мислення, досвіду, наявність стійкої потреби та інтересу до 

професійної компетентності. 

Формування економічної компетентності в учнів відбувається у процесі 

набуття різноманітних економічних знань, розвитку умінь та навичок, 

управління і розв’язання проблемних ситуацій, що виникають у навчальному 

процесі та житті учнів. Розвиток економічної компетентності не тільки 

відображає глибину знань з економіки в учнів, але й допомагає підвищити рівень 

їхніх навичок, умінь, удосконалити свої особистісні якості. 

Проте незважаючи на значну кількість переваг в такому форматі засвоєння 

економічних знань, на сьогодні варто відзначити наявність ряду проблем. Так, 

практична економічна складова є лише незначною частиною загального обсягу 

географічного матеріалу. Загалом, економічні знання носять загальний та 

ознайомчий характер в навчальній програмі. Немає розроблених предметних 

тематичних комп’ютерних комплексів для покращення якості засвоєння знань. 

Часто вчителі не готові адаптувати теоретичний матеріал у практичну площину 

[2]. 

Незважаючи на популяризацію економічної компетентності, управління 

освітою фінансово не підтримують запровадження додаткових спецкурсів, 

гуртів, годин для поглибленого вивчення за рахунок розширення навчального 

навантаження. 

Отже, в умовах популяризації компетентні ного підходу економічним 

знанням відводиться провідна роль. Проте нормативне та методичне 

забезпечення не є відповідним. Це призводить до зниження рівня засвоєння 

економічних знань під час вивчення курсу «Географія» та недостатньому 

формуванні економічної компетенції, нездатності педагогів методично вірно 

вибудовувати структуру та формат уроку. 
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Інститут педагогіки увійшов у моє життя на початку 90-х років минулого 

століття. Працюючи учителем географії в гімназії «Троєщина» Деснянського 

району міста Києва, паралельно я займалася науковою педагогічною діяльністю 

і була прикріплена до лабораторії методики викладання географії як науковий 

кореспондент (на той час була для учителів така громадська посада). Минали 

роки. Я успішно захистила кандидатське дисертаційне дослідження, але зв’язок 

з відділом навчання географії та економіки не втрачала, а навпаки підвищувала. 

Свої авторські педагогічні ідеї почала реалізовувати через колективні наукові 

дослідження відділу.  

Велику методичну роботу виконує відділ і корисну для учителів географії 

як молодих початківців, так і досвідчених педагогів закладів загальної середньої 

освіти в період сучасної модернізації шкільної географічної освіти у контексті 

концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в 

європейський освітній простір.  

Перед колективом відділу протягом усього 85-річного періоду його 

діяльності ставилися завдання наукових розробок актуальних психолого-

педагогічних проблем теорії освіти і навчання: формування знаннєвого 

потенціалу нового покоління в умовах сучасних цивілізованих змін; концепцій 

розвитку окремих курсів географії вітчизняної шкільної освіти і концепцій 

розвитку загалом географічної освіти в базовій основній та профільній школі; 

науково обґрунтованих рекомендацій для учителів щодо практичного 
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використання напрацювань педагогічної теорії; оновлення змісту навчальних 

програм та творення шкільного підручника нового покоління; апробація 

навчально-методичного супроводу для учнів та учителя на практиці в освітньому 

процесі з економіки та географії; ведуться пошуки нових форм, методів, 

прийомів навчання в умовах компетентнісно орієнтованого навчання; шляхів 

вдосконалення ефективності навчальних занять в основній та профільній 

школах; досліджуються на науковій основі недоліки нововведень та виявляються 

причини.  

Науковці відділу – це толерантні, з високим рівнем професійної 

компетентності інтелектуали, доброзичливі, щирі, котрі із великим 

задоволенням діляться своїми знаннями з учителями, постійно організовуючи 

круглі столи, науково-методичні семінари, осінні зустрічі на виїзних засіданнях 

у заклади загальної середньої освіти України.  
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НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ВІДДІЛУ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА 

ЕКОНОМІКИ І КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ 

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Анжела Шуканова,  
кандидат педагогічних наук, доцент,  

завідувачка кафедри географії та методики її навчання 

 Полтавського національного педагогічного  
університету імені В. Г. Короленка 

 

Плідна співпраця кафедри географії та методики її навчання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та Відділу 

навчання географії та економіки Інституту педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України розпочалася з 2004 р., коли за спрямуванням 

тогочасного завідувача кафедри Булави Леоніда Миколайовича викладачі 

кафедри А. А. Шуканова  та Л. П. Вішнікіна  розпочали роботу над підготовкою 
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кандидатських дисертацій під науковим керівництвом Топузова Олега 

Михайловича. На засіданнях лабораторії географічної та економічної освіти 

досить прискіпливо та аргументовано обговорювалися результати наукового 

пошуку, першими об’єктивними рецензентами цих досліджень були саме 

співробітники лабораторії.  

Про результативність такої співпраці свідчать чотири захищених 

кандидатських дисертацій та одна докторська, що дає підстави розглядати 

кафедру географії та методики її навчання Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка як осередок наукової школи 

доктора педагогічних наук, професора, віце-президента НАПН України                           

О. М. Топузова «Дидактичні основи компетентнісно зорієнтованого навчання 

географії в базовій та профільній школі».  

Творчо розробляли провідні ідеї наукової школи у своїх 

дисертаціях: Л. П. Вішнікіна «Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної 

діяльності школярів у процесі вивчення фізичної географії», 2009 р.; 

А. А. Шуканова «Методика формування економічних знань в учнів 9–10 класів 

у процесі навчання географії», 2009 р.; О. А. Федій «Формування у 

старшокласників демографічних понять у процесі навчання економічної і 

соціальної географії», 2013 р.; Т. С. Япринець «Формування природоохоронних 

знань учнів основної школи у процесі навчання фізичної географії», 2016 

р. Вінцем співпраці у цьому напрямку став успішний захист докторської 

дисертації Любов Петрівни Вішнікіної на тему «Методична система формування 

предметної географічної компетентності в учнів основної школи» у 2018 році.  

Результатом співпраці викладачів кафедри і співробітників відділу 

навчання географії та економіки стало написання низки підручників для учнів та 

навчально-методичних посібників для вчителів географії. У 2009 році була 

видана програма з навчальної дисципліни «Методика навчання географії», яка 

започаткувала впровадження компетентнісного навчання географії у закладах 

вищої освіти. У 2012 році вийшов із друку підручник для студентів «Загальна 

методика навчання географії», в якому висвітлюються основи компетентнісного 
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навчання географії. У проміжку 2011-2015 рр. видавалися підручники з географії 

для 6-7 класів, робочі зошити, особливо широкого розповсюдження зазнали 

методичні посібники серії «Перевірка предметних компетентностей». Серед 

останніх публікацій монографія Л. П. Вішнікіної «Компетентнісне навчання та 

викладання географії у системі неперервної педагогічної освіти» (2017 р.) 

Ще одним напрямком співробітництва є спільна організація науково-

практичних семінарів та конференцій. Зокрема, це обласний семінар «Актуальні 

проблеми методики викладання географії в умовах профільної школи», який 

відбувся 16 листопада 2011 року на базі Терешківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Полтавського району. В квітні 2016 року на базі Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г.  Короленка відбулася 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні й наукові виміри 

географії», присвячена 25-річчю спеціальності «Географія» та 15-річчю кафедри 

географії та краєзнавства. Виступи в пленарному засіданні конференції тоді 

відкрив О. М. Топузов., який окреслив історичний аспект впровадження 

компетентісного навчання географії, актуальні проблеми та перспективи 

сучасної географічної освіти. Активну участь в роботі конференції взяла                   

Т. Г. Назаренко, наукові пошуки якої спрямовані на удосконалення методичної 

компетентності вчителя географії в умовах неперервної освіти. Ключовими 

темами обговорення пленарних та секційних засідань стали: вплив глобалізації 

на освітні процеси; створення освітньо-професійних програм та розробка 

стандартів вищої освіти; суспільно-географічні та природничі аспекти розвитку 

країни.   

У вересні 2017 року було проведено спільне виїзне засідання-семінар 

відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, 

кафедри географії та методики її навчання Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського 

«Науково-методичне забезпечення навчання географії в основній школі». У 

роботі семінару взяли участь науковці, методисти географії методичних 
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кабінетів (центрів) районів, міст, об’єднаних територіальних громад, учителі 

географії, представники видавництв. Захід відбувся на базі Полтавської обласної 

спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені 

А. С. Макаренка (с. Потоки Кременчуцького району). Перед учасниками заходу 

виступили співробітники відділу навчання географії та економіки Інституту 

педагогіки НАПН України: О. Ф. Надтока, на той час завідувач відділу, кандидат 

педагогічних наук, Т. Г. Назаренко, доктор педагогічних наук, В. С. Яценко, 

кандидат педагогічних наук, В. О. Надтока, кандидат педагогічних наук,                          

Н. Г. Побидайло, кандидат педагогічних наук, Н. О. Гончарова, кандидат 

педагогічних наук. 

Назаренко Тетяна Геннадіївна певний час була залучена до підготовки 

здобувачів вищої освіти спеціальності «014.07 Середня освіта. Географія» 

нашого університету та приймала участь у роботі екзаменаційної комісії.  

Сьогодні кафедра географії та методики її навчання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – є потужним 

науковим та освітнім осередком України. Успішне сьогодення й ефективний 

розвиток кафедри є можливим за наявності дружного колективу та команди 

однодумців, до складу якого ми безумовно зараховуємо співробітників відділу 

навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України. 

Найдорожчою відзнакою за нашу щиру працю є творчі злети і досягнення наших 

студентів, випускників і молодих колег. Тому серед найближчих перспектив 

заплановано проведення Всеукраїнської інтернет-конференції для студентів, 

аспірантів, молодих вчених «Освітні та наукові виміри географії та туризму» (18 

листопада 2020 р., м. Полтава) на базі університету, а співорганізатором заходу 

виступає відділ навчання географії та економіки Інституту педагогіки. Основні 

питання, що пропонуються для обговорення на конференції: Природничо-

географічні студії: методологія і практика; Суспільно-географічні студії: теорія, 

українознавство, регіонознавство; Географія рекреації й туризму. 
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Отже, провідними напрямками співробітництва відділу навчання географії 

та економіки і кафедри географії та методики її навчання стали: наукове 

керівництво здобувачами наукових ступенів із числа науково-педагогічних 

працівників кафедри, спільні розробки та публікації навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу в закладах середньої та вищої освіти, спільна 

організація та проведення семінарів і конференцій з актуальних питань 

географічної освіти, консультаційна допомога в підготовці здобувачів вищої 

освіти спеціальності «014.07 Середня освіта. Географія» та безпосередня участь 

в їх атестації. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У  

НАВЧАННІ ЕКОНОМІКИ В ЛІЦЕЇ  

Наталія Ковчин,  

кандидат педагогічних наук,  

старший науковий співробітник,  

старший науковий співробітник  

відділу навчання географії та економіки  

Інституту педагогіки НАПН України 
 

 В сучасних умовах соціально-економічних змін в суспільстві перед 

закладами загальної середньої освіти постає важливе завдання, що викликане 

зміною форм власності, системи управління економікою нашої країни, 

глобальними трансформаційними процесами у світі, динамічними 

геополітичними зрушеннями, серйозними викликами сьогодення. 

Це завдання полягає у необхідності підготовки учнів, зокрема, 

старшокласників, до адаптації в нових умовах, до професійної мобільності та 

формування в процесі навчання здатності ефективно і швидко оцінювати та 

реагувати на запити ринкової економіки, конкуренції. 
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Суттєвою рисою ринкових відносин сьогодні стали інноваційність і 

динамічність, що вимагає від сучасного фахівця високих понад стандартних 

професійних, інтелектуальних, вольових і особистісних якостей, здатності 

подолання стресових і особистісних якостей, готовності подолання стереотипів 

мислення, формування нового досвіду, креативності, почуття відповідальності, 

компетентності. За таких сучасних умов актуалізується проблема 

компетентнісного підходу в навчанні в закладах загальної середньої освіти, 

зокрема, в процесі  навчання економіки в старших класах. 

Компетентнісний підхід, як вважає Г. Селевко, передбачає переорієнтацію 

освітнього процесу з трансляції знань і формування навичок на створення умов 

для оволодіння комплексом компетенцій, які означають потенціал, здатність 

випускника до виживання, стійкої життєдіяльності в умовах сучасного 

різновекторного, багаточинникового соціально-політичного, ринково-

економічного, інформаційно-комунікаційного насиченого простору [9].  

В. Химинець вважає, що компетентнісний підхід переміщує акценти з 

процесу накопичення знань, умінь, навичок до процесів формування і розвитку 

в учнів здатності творчо застосовувати здобуті знання, набутий досвід на 

практиці у різних ситуаціях [10]. 

Проблему компетентнісного підходу систематично у своїх дослідженнях 

розробляють В. Биков, А. Гуржій, Н. Морзе, О. Овчарук, О. Пометун, О. Спірін 

та ін. А. Хуторськой, С. Шишов та інші розглядають компетентність як 

особистісну характеристику, сукупність інтеріоризованих мобільних знань, 

умінь, навичок і гнучкого мислення, а компетенції – як заздалегідь задані вимоги 

до освітньої підготовки випускника, одиниці навчальної програми, що 

становлять анатомію компетентності [4; 11]. 

Питанням розвитку інформаційної компетентності присвячені праці 

В. Бикова, М. Голованя, М. Жалдака, Л. Пєтухової, Н. Сороко, О. Спіріна. 

Сутність поняття цифрової компетентності проаналізована у працях таких 

зарубіжних учених, як В. Браздейкіс, Дж. Равен, Л. Салганік, Д. Рікен та ін.  



55 
 

Під поняттям «компетентісний підхід в освіті» розуміється спрямованість 

освітнього процесу на формування й розвиток компетентностей особистості. 

Результатом такого процесу повинно бути формування загальної компетентності 

людини, яка є інтегрованою характеристикою особистості [4;7].  

За проектом Тюнінг Європейської Комісії, 

«компетентність/компетентності (competence, competency/competences, 

competencies) це - динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, 

інших особистих якостей, що описують результати навчання за 

освітньою/навчальною програмою. Компетентності покладені у основу 

кваліфікації випускника» [6]. 

 Загальноприйнятим є поділ компетентностей на дві групи: предметно-

спеціальні (фахові) (subject specific competences) компетентності, що визначають 

профіль освітньої програми, кваліфікацію та загальні (ключові) компетентності 

(generic competences, transferable skills, soft competences, transversal competencies), 

що мають універсальний, не прив’язаний до предметної області характер, проте 

мають бути збалансованими із спеціальними компетентностями при розробленні 

освітніх програм і їх формування обов’язково має бути заплановано [6].  

Основні функції компетентнісного підходу в освіті, як визначає О. Жук, 

наступні:  

- операційна, що передбачає виявлення системи знань, умінь, навичок, які 

визначають компетентність учня і передбачають результативність вирішення 

майбутніх професійних, соціальних та особистісних завдань;  

- діяльнісно-технологічна, що забезпечує конструювання змісту навчання 

діяльнісного типу; 

- виховна, що означає посилення виховної складової.  

Шкільна економічна освіта має не тільки забезпечувати формування 

економічних знань, умінь, навичок, але і забезпечити формування в учнів серед 

ключових компетентностей також підприємницьку компетентність, 

трансверсальні компетентності. 
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Підприємницька компетентність – це ключова якість сучасної особистості, 

вона необхідна для становлення, професійного життєвого успіху.  

Виходячи з результатів сучасних наукових досліджень, поняття 

підприємницька компетентність – це здатність особистості продукувати 

інноваційні ідеї, раціонально і ефективно організовувати діяльність, орієнтовану 

на досягнення конкретного результату [2]. 

Підприємлива особистість повинна володіти такими якостями і вміннями: 

толерантність, готовність до ризику, комунікабельність, сильна мотивація до 

досягнення своєї мети, уміння застосовувати фахові знання, 

цілеспрямованість (за визначенням Б. Бірд) [12].  

Також, підприємницька компетентність – це інтегральна психологічна 

якість особистості, яка проявляється в мотивованій здатності до творчого 

пошуку та реалізації нових ідей та дає змогу вирішувати різноманітні проблеми 

в повсякденному, професійному і соціальному житті [1]. 

Отже, в процесі вивчення економіки в школі в учнів ліцею доцільно 

поєднувати формування економічних знань та формування якостей, що 

забезпечать розвиток підприємливості, створить передумови для самореалізації 

в самостійному житті майбутніх випускників [5]. 

Аналіз сучасних наукових праць з даної проблеми та проведення 

експериментальних досліджень підтверджують, що реалізація компетентнісного 

підходу у навчанні економіки старшокласників створює умови для формування 

інтелектуальної, психологічної готовності їх до самореалізації у професійній 

діяльності в галузі економіки. Цьому сприяють наявні ключові компетентності і, 

зокрема, підприємницька та трансверсальні компетентності. 

Трансверсальні компетентності забезпечують «трансфер навчання», тобто 

перенос набутих знань, навичок і мета-когнітивних здібностей особистості на 

вирішення ситуацій реального життя. Формування трансверсальних 

компетентностей також сприяє розвитку предметних компетентностей та 

орієнтує особистість на навчання протягом життя [4].  
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Відповідно до доповіді ЮНЕСКО, визначені трансверсальні 

компетентності в таких сферах: критичне і інноваційне мислення, креативність, 

підприємництво, винахідливість, навички застосування знань, рефлексивне 

мислення, обґрунтоване прийняття рішень; інтер-персональні 

навички: презентаційні та комунікаційні навички, лідерство, організаційні 

навички, робота в команді, співпраця, ініціатива, комунікабельність, 

колегіальність; інтра-персональні навички: самодисципліна, ентузіазм, 

наполегливість, мотивація, емпатія, чесність, цілеспрямованість; 

поінформованість, толерантність, відкритість, міжкультурне розуміння, 

здатність залагоджувати конфлікти, громадянська / політична участь [3; 4; 11]. 

Отже, враховуючи нові вимоги до сучасних фахівців, виклики часу, 

потребує інноваційних змін організація шкільної економічної освіти в цілому, 

зокрема, учнями ліцею. 

Формування підприємницької та трансверсальних компетентностей в 

процесі навчання економіки сприяють становленню особистості учнів ліцею та 

їх готовності до самореалізації, професійної підприємницької діяльності в галузі 

економіки, а також завдяки трансверсальним компетентностям і в інших галузях.  
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

 Володимир Яценко, 

 кандидат педагогічних наук,  
старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник 

 відділу навчання географії та економіки  

Інституту педагогіки НАПН України. 
 

Профорієнтаційна робота в контексті економічної освіти в умовах Нової 

української школи набуває все більшого значення. Відповідь на питання «Що нас 

очікує?» в економіці України найближчим часом. Насамперед, це розвиток 

штучного інтелекту, роботизації та інших інноваційних технологій приведе до 

кардинальної зміни ринку праці після 2022 р. І це станеться не лише на 

вітчизняному, а також на світовому рівнях. 

За дослідженнями Всесвітнього економічного форуму розвиток штучного 

інтелекту, роботизації та інших сучасних технологій приведе до знищення 75 

млн. робочих місць до 2022 р. Але одночасно їх впровадження створить 133 млн. 

нових робочих місць. 

http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49
http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49
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Ціль сталого розвитку 4 (ЦСР4) орієнтує освітянську міжнародну 

громадкість до 2030 року суттєво збільшити кількість молодих і дорослих людей, 

які володіють затребуваними навичками, у тому числі професійно-технічними 

навичками, для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять 

підприємницькою діяльністю. 

Дослідження стану економічної освіти в Україні (травень, 2019) провели 

наукові працівники Інституту модернізації змісту освіти МОН України і 

Інституту педагогіки НАПН України виявило значний невикористаний 

потенціал застосування здобутих знань на практиці. Саме це ми пропонуємо в 

розробленому курсі за вибором «Економіка використання водних ресурсів» 

(автор В. С. Яценко). Основна мета курсу: ознайомлення здобувачів освіти 10-

тих класів з особливостями раціонального використання й охороною водних 

ресурсів; набуття навичок, які ми можемо використати у співпраці закладів 

загальної середньої та вищої освіти із водогосподарськими установами й 

організаціями щодо вивчення і впровадження в життя глобального питання: 

раціонального використання і охорони водних ресурсів серед учнівської та 

студентської молоді. 

Управління водними ресурсами України та світу загалом здійснюється в 

основному під час розгляду цілих областей сфери водопостачання і санітарії 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Ключові сфери водопостачання і санітарії, 

які вивчаються учнями 10-тих класів ЗЗСО 

Водні 

ресурси і 

санітарія  

Прод

оволь

ча 

безпе

ка  

Сільсь

ке 

госпо-

дарств

о  

Біорізнома

ніття  

Охорона 

навколи

ш-нього 

середови

ща  

Зме

нше

ння 

небе

зпе

ки 

сти

хійн

их 

лих  

Зміни клімату 
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Вимоги до 

питної води 

Опріс

нення 

морсь

кої 

води 

Забруд

нен-ня 

води та 

його на

слідки 

Забрудненн

я морів та 

океанів 

Транспорт

у-вання 

води у 

просторі 

Вод

ні 

госп

одар

ства 

Укр

аїни 

Технології 

очищення 

водопровідної 

води 

Вимоги дер

жавної сані

тарної служ

би до 

столової і 

мінеральної 

вод 

Основ

ні 

водні 

ресур

си 

Украї

ни 

Забруд

ню-вачі 

води у 

сільськ

ому гос

подарс

тві 

Стічні води 

промислов

их 

підприємст

в 

Значення 

водосхови

щ, ставків 

і 

меліорати

в-них 

каналів 

Ком

унік

ацій

ні 

гідр

отех

нічн

і 

спор

уди 

Територіаль-

ний розподіл вод

ойм уповільненог

о водообміну Укр

аїни 

Перші водо

гони у 

стародав-

ньому світі 

і сучасність 

Морс

ькі уз

береж

жя і 

терит

оріаль

ні 

води 

Украї

ни 

  

Природні с

пособи очи

щення стіч

них вод 

Участь 

учнівської

 молоді в 

охороні і 

раціональ

но-

му викори

станні вод

них ресур

сів 

Нез

вича

йні 

вод

ні 

буді

влі і 

гідр

отех

нічн

і 

спор

уди 

Бортницька 

станція аерації 

Каналіза-

ційні 

системи 

          
Енергія Світового 

океану 

  

Які можна надати методичні рекомендації до вивчення курсу за вибором 

«Економіка використання водних ресурсів». По-перше, це розробка навчальних 

програм з підвищення фінансової грамотності для підлітків і молоді (12 – 24 

років). По-друге, – розробка освітніх технологій вибору майбутньої професії, по-

третє – розробка плану закладу загальної середньої освіти з профорієнтаційної 

роботи, по-четверте – ознайомлювати учнів з професіями майбутнього та по-

п’яте, розвивати прикладні навички, які можуть знадобитися у майбутній 

професійній діяльності. Що це за прикладні навички? Навички комунікації, 
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робота в команді, критичне мислення, володіння ІТ-технологіями та 

підприємництво. Це основні прикладні навички, і цей список цим не 

вичерпується (табл. 2).  

Таблиця 2 

Тенденції розвитку профорієнтаційної роботи в умовах Нової 

української школи 

Основні компетентн

ості у 

природничих наука

х і технологіях  

Ініціативніст

ь і 

підприємливі

сть  

Екологічна грамотність і здорове життя  

направлені на 

застосуванні знань у 

практичній діяльност

і 

розвиває 

вміння 

генерувати 

нові ідеї й 

ініціативи та 

втілення їх у 

життя 

формує уміння раціонально користуватися при

родними ресурсами в рамках сталого розвитку 

  

До 1 серпня 2019 року МОН України розробляло нову Стратегію розвитку 

освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року, де 

зазначалося: 40% випускників 9-х класів продовжують навчання у закладах 

професійно-технічної освіти та коледжах та 60% – залишаються в закладах 

загальної середньої освіти. Але для нас важливим є запровадження 

профорієнтувального тестування та інших заходів, спрямованих на допомогу 

випускникам базової школи у виборі майбутнього напряму навчання. Якщо це 

втілиться у освітянську практику, то цей захід набуде важливого чинника 

розвитку.  

Якщо створити віртуальну карту вибору професій майбутнього, то власне 

сам вибір можна охарактеризувати, як … складний, неоднозначний, «туманний».  

До чого можна придивлятися, що розвивати в собі і врешті-решт не 

помилитися у виборі майбутньої професії?!. Ці питання будуть турбувати не 

одне покоління молодих людей. Ми пропонуємо учнівській молоді вибрати 

професію, яка після 2022 року стане реальністю (табл. 3). 

  



62 
 

Таблиця 3 

Професії майбутнього 

Технічні 
науки  

Медич
ні 

науки  

Біологіч
ні науки  

Економі
чні 

науки  

Комп’ю
терні 
науки  

Психол
огічні 
науки  

Туриз
м 

Інші 

інженери 
3D-друку 

профе
сії 
дієтол
ога 

біоінжен
ери 

трейдер
и 
альтерна
тивних 
валют 

архітек
тори 
віртуал
ьної 
реальн
ості 

оптиміз
атори 
об’єму 
розуму 

косміч
ні гіди 

виховат
елі 
допитл
ивості 

інженери-
проектув
альники 

кількіс
ні 
персон
альні 
тренер
и 

біоінфор
матики 

спеціаліс
ти з 
альтерна
тивної 
енергети
ки 

відео 
інсцену
вання 

фахівці 
з 
лікуван
ня 
цифров
ої 
залежн
ості 

менед
жери з 
косміч
ного 
туриз
му 

консуль
танти з 
приват
ності 

оператор
и дронів 

спеціа
лісти з 
мікроф
лори 

біофарма
кологи 

спеціаліс
ти 
відновле
ння 
природи 

віртуал
ьні 
адвока
ти 

    

космічн
і 
колоніз
атори 

спеціаліст
и з генної 
інженерії 

  

біохакері
в-
фрілансе
рів 

  

дизайн
ери 
віртуал
ьної 
реальн
ості 

    

міські 
догляд
ачі 

спеціаліст
и з 
робототе
хніки 

      

особис
ті 
цифров
і 
курато
ри 

    

носії 
культур
них 
навичо
к 
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ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ 

 

Любов Вішнікіна,  

доктор педагогічних наук, професор  

кафедри географії та методики її навчання 
 Полтавського національного педагогічного  

університету імені В. Г. Короленка 

 

У навчанні географії в школі виокремлюють два системних аспекти:  

взаємо поєднані змістовий і процесуальний компоненти навчання географії;  

навчання (діяльність учителя) та учіння (діяльність учня) географії, які теж 

відбуваються у нерозривному зв’язку й взаємодії. 

Отже, основними компонентами навчання географії є зміст шкільної 

географії та власне процес навчання її. Ці компоненти утворюють цілісну 

систему й визначають одне одного. Тобто, по-перше, зміст втілюється у різних 

формах навчально-пізнавальної діяльності. По-друге, зміст шкільної географії 

можна відділити від такої діяльності лише з метою його аналізу й 

конструювання. Перший компонент, тобто зміст географії — це не скорочена й 

спрощена копія однойменної науки, а дидактично перероблена й обґрунтована 

та призначена для освітянських цілей система географічних наукових знань. 

Крім того, до цього компонента належить система вмінь і навичок, необхідних 

для формування географічних компетенцій. Географічні наукові знання 

відображаються у формі фактів, понять, теорій, гіпотез і наукових концепцій і 

правлять за структурно-функціональні елементи змісту географічної науки.  

Крім цього, при навчанні географії формуються власне вже згадані 

предметні вміння й навички учнів. І тільки засвоєні у сукупності географічні 

знання і вміння формують географічний світогляд учнів.  

Отже, зміст географії як навчального предмета не обмежується лише 

трансформованим змістом географії як науки, ай спирається на: різні види 
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навчально-пізнавальної діяльності учнів і особливості формування їхніх 

інтелектуальних умінь; механізм формування елементів географічних знань і 

їхнього застосування; планування й організацію навчально-пізнавальної 

діяльності школярів; аналіз, контроль (перевірку й оцінювання) та корекцію 

навчальних досягнень учнів; діяльність із унаочню вальними засобами навчання, 

передусім підручниками та навчальними посібниками, зокрема електронними 

спілкування учителя з учнями у навчально-пізнавальній діяльності.  

Другий компонент, тобто власне процес навчання географії — це 

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 компетенцій.  

Цілі й зміст шкільної географії, а також методи, методичні прийоми, засоби 

й форми організації та проведення навчання в їхніх взаємозв’язках і 

взаємозалежностях і визначають плин процесу навчання. Тому процес навчання 

географії спирається на такі складники його реалізації, як: мета навчання, його 

цілі й завдання;  стимулювально-мотиваційні засоби взаємодії вчителя й учнів; 

зміст шкільної географії, який зорієнтований на досягнення освітньої мети й 

визначається навчальними програмами; операційно-діяльнісні алгоритми 

взаємодії вчителя й учнів, спрямованої на засвоєння змісту шкільної 

географічної освіти; емоційно-вольовий компонент навчально-пізнавальної 

діяльності школярів;  прогнозований результат навчання, який вимагає 

наскрізної перевірки та оцінювання навчальної діяльності учнів й визначає 

характер подальшого навчання; контроль і корекція навчальних досягнень учнів.  

Досягнення педагогічних цілей навчання географії детермінується певною 

послідовністю педагогічної взаємодії вчителя й учнів. Ця послідовність 

визначається логікою процесу навчання, і суть її полягає в поетапному русі учнів 

від незнання до знання шляхом оволодіння певною частиною змісту географії.  
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Ефективність процесу навчання географії визначається такими чинниками, 

як: системність знань; оволодіння способами діяльності й формування вмінь і 

навичок; досвід творчого застосування знань і вмінь; сформованість емоційно-

ціннісного ставлення до довкілля. Основною структурною одиницею змісту 

географічної освіти, на основі якої здійснюється цілісний процес навчання, 

вважається урок.  

Процес навчання географії у цілому дотримується такої послідовності його 

етапів:  

І етап: постановка цілей і завдань, загальна мотивація діяльності учнів;  

ІІ етап: актуалізація географічних знань і життєвого досвіду учнів з метою 

формування на їхній основі нових знань і вмінь;  

ІІІ етап: створення почуттєво-наочних образів (уявлень) географічних 

об’єктів, процесів і явищ; ІV етап: формування понять (що є формою 

абстрактного мислення), які відображають суть географічних об’єктів вивчання 

й щільно поєднані зі сформованими раніше уявленнями; 

V етап: застосування сформованих географічних знань у практичній 

діяльності й формування вмінь учнів;  

VІ етап: наскрізний контроль рівня формування учнівських знань і вмінь (з 

виявленням зворотного зв’язку між учителем і учнями) та їхня корекція;  

VІІ етап: систематизація й узагальнення засвоєних географічних знань і 

вмінь учнів;  

VІІІ етап: перевірка й оцінювання рівня предметної компетентності учнів 

школи.  

Водночас з формуванням знань і вмінь відбувається засвоєння досвіду 

творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення учнів до довкілля Між 

вищенаведеними етапами процесу навчання існують функціональні зв’язки, до 

того ж послідовність реалізації етапів може певним чином змінюватися. При 

цьому важливою є теза про те, що досягнення поставлених педагогічних цілей 

не може бути забезпеченим окремим етапом, бо кожен із них виконує конкретну 
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освітню, розвивальну та виховну функції. Лише в єдності етапи процесу 

навчання впливають на формування системи географічних знань і вмінь учнів. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПІВПРАЦЯ  

ВІДДІЛУ ТА ЛІЦЕЮ «ЕКО» 

 
Олександр Недбайло, 

 директор ліцею «ЕКО», м. Київ 

 

Девізом нашого ліцею є гасло: «Добра праця і знання — шлях щасливого 

життя». Ліцей «ЕКО» № 198 — ліцей в місті Києві. Розташований на вулиці 

Тулузи, 6. Входить до рейтингу ТОП-200 ліцеїв і гімназій України за 

результатами ЗНО-2015 та посідає 27 місце в Києві серед шкіл за результатами 

ЗНО-2017. Історія нашого ліцею сягає у 1 вересня 1970 року, коли була відкрита 

середня загальноосвітня школі № 198. В перший рік існування у школі навчалося 

1872 учні. Під керівництвом директора Інни Стрельнікової в 1980-1990 роках у 

школі було відкрито профільні класи: фізико-математичний, філологічний, 

хіміко-біологічний, комп'ютерний, а також гуртки та секції. У 1995 році школа 

№198 реорганізована в неповну середню школу з альтернативними формами 

навчання і в ліцей «ЕКО», які з 30травня 1997 року об'єднані в ліцей «ЕКО» 

№ 198. У 2000 році створено Музей історії ліцею.  

Станом на січень 2017 року в ліцеї навчається 1322 учні та працює 86 

викладачів. Існують такі профілі навчання: математичний; економічний; 

українська філологія; історичний; іноземна філологія; інформаційних 

технологій; біотехнологічний. За роки існування школи 28 вчителів були 

нагороджені грамотами Міністерства освіти України, а 16 вчителів отримали 

відзнаку «Відмінник освіти України». Протягом кількох років ліцей «ЕКО» 

входить до числа найкращих навчальних закладів району та міста за кількістю 
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призерів олімпіад та конкурсів, виховав призерів Всеукраїнських олімпіад та 

переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук. В ліцеї 

постійно ведеться співпраця із Національним педагогічним університетом імені 

М. П. Драгоманова, студенти цього вищу проходять педагогічну практику в 

стінах ліцею та із відділом навчання географії та економіки Інституту педагогіки 

НАПН України у вигляді виїзних засідань та майстер класів.                          

 

 

ПРО ЗАТРЕБУВАНІСТЬ КУРСУ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ АБО ЯК ВЧИТЕЛЮ 

ГЕОГРАФІЇ СТАТИ КОУЧЕМ 

Михайло Ковальчук  

вчитель географії та економіки  

ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Гусятин; 
 викладач географії Гусятинського коледжу 

Тернопільського національного технічного університету 

 імені Івана Пулюя (за сумісництвом);  

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; 
 «вчитель-методист» та «викладач-методист» 

 

Шкільна географія – найцікавіший і найпотрібніший предмет для 

загального розвитку.  Моє переконання ґрунтується на аналізі кількості 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання з географії за останні п’ять 

років. Дані я брав з сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Так, у 

2016 р. на ЗНО з географії зареєструвались 65500, а вже цього року 80300 
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учасників і ми маємо ріст майже на 15 тисяч більше. В Тернопільській області, 

яку я представляю, за даними центру моніторингу якості освіти і ЗНО географію 

взагалі здавало найбільше учасників серед предметів по вибору. Якщо 

порахувати по відношенню до ЗНО з української мови, який учні здають 

обов’язково, то ми маємо 23-30%, тобто кожний четвертий або третій учень від 

загальної кількості всіх учасників.  
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 Кількість учасників ЗНО-2019 за різними предметами в Україні та 

Тернопільській області* 

  

Якщо брати по Гусятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, то вже 

декілька років спостерігається тенденція, що найбільше учнів (приблизно 

половина) вибирає ЗНО з географії серед предметів по вибору.  У 2020 році 

кількість учасників, що здаватимуть ЗНО з географії ще більше зросте за рахунок 

студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, де введено третій обов’язків предмет, а в 

2021 р., ще буде більший ріст, оскільки заплановано вже чотири обов’язкових 

ЗНО (наказ Міністерства освіти і науки України № 945 від 09.07.2019 р.).  

Запитання, чому учні вибирають географію на ЗНО? Думаю, всі догадуються 

чому? З переліку предметів по вибору, які плануються з 2021 року (біологія, 

географія, іноземні мови, фізика і хімія) як казала завуч: «немає з чого вибирати», 

тому що, найлегше підготуватися до ЗНО, власне, з географії. Попробую 

аргументувати це. Я знову проаналізував, за останні п’ять років, середній 

відсоток учасників які не подолали мінімальний поріг: фізика – 18,8%; хімія 

– 14,2%; англійська мова – 14,2%; біологія – 10,1%; географія – лише 8,7%. Як 
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бачимо, цифри це підтверджують. Також додам, що у 2016 р. саме при складанні 

ЗНО з географії був встановлений рекорд успішності серед усіх предметів – лише 

5,13% тих, хто не здав.  

Підсумовуючи, стверджую, що для подальшого розвитку географічної освіти 

вигідно, щоб завдання ЗНО з географії були не надто складними, були 

коректними і орієнтувались на середнього учня. Чим більше учасників успішно 

подолає пороговий рівень, тим більше студентів отримають ВНЗ географічного 

профілю і тим більший попит буде на шкільну географічну освіту.   

     Проте, для успішного складання тесту ЗНО з географії теж потрібно 

наполегливо готуватись. Одних знань, здобутих під час навчання у школі, 

замало, щоб одержати високий рейтинговий бал. Та і особливості підготовки і 

форма здачі ЗНО – зовсім інші. Тому, значна частина учнів, користується 

послугами приватних репетиторів, які, до речі, появились ще у 

другій  половині  XIX  століття. Ще тоді  англійскі студенти називали їх коучами, 

а сам процес – коучингом.  

   Отже, вчитель чи викладач який взявся допомогти учневі здобути гарні і 

міцні знання при цьому постійно надихає, мотивує і підтримує його до моменту 

досягнення результату і є коучем. Я за те, щоб кожний вчитель чи викладач 

географії попробував себе у ролі репетитора/коуча, тим більше, що попит на цей 

вид діяльності постійно зростає. З власного досвіду скажу, що бути коучем – це 

дуже круто! Ти постійно займаєшся самоосвітою, вдосконалюєшся як фахово так 

і методично. Ти починаєш працювати з невпевненим і трохи розгубленим учнем. 

Але спільно долаючи труднощі бачиш, як він буквально росте на твоїх очах. 

Бачиш як з захопленням він готується до занять,  як відкриває для себе цікаву 

науку географію, демонструючи при цьому високі знання. Часто такі учні стають 

студентами географічних факультетів ВНЗ. І це найбільше щастя для вчителя – 

коли його учні перевершують його самого. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

Ольга Кравчук, кандидат педагогічних наук, 

 старший науковий співробітник  

відділу дидактики  
Інституту педагогіки НАПН України 

 

Географічна системи знань є невід’ємною частиною світогляду освіченої 

людини. Значну частину цивілізаційних культурних здобутків людства  нині 

можна упорядкувати, застосовуючи просторові та часові показники, 

проаналізувати та оцінити в історико-географічному контексті, показати як 

продукт цивілізації у власній динаміці розвитку та оцифрувати його, 

застосувавши інструментарій геоінформаційних систем. 

Географія у ХХІ столітті (як ніколи!) є максимально доступною, практико 

зорієнтованою та високотехнологічною наукою. Явища і процеси сьогодення, 

картографовані та представлені на різних рівнях локалізації, допомагають дійти 

до суті подій, зрозуміти логіку їх розвитку, виявити «слабкі» місця та створити 

реалістичне передбачення результатів. 

Унікальний базовий дослідницький інструментарій географії дозволяє 

якісно опрацьовувати дані в будь-якій галузі знань та мистецтв, є джерелом 

інновацій та відкриттів. Саме тому, левова частка географічних знань має 

вивчатися в підлітковому віці – коли здобувачі освіти можуть не просто 

працювати з даними, але обґрунтовано виявлятимуть новизну отриманих даних; 

мають відповідний пізнавальний і достатньо багатий життєвий досвід; можуть 

вийти на особистий дослідницький рівень аналізу явищ, процесів та проблем.  

Хибно вважати, що географічне знання – це знання, яке можна давати у 

спрощеному вигляді або ще й інтегрувати до якоїсь архітектури знань. 

Наскільки Земля – об’єкт вивчення географії – є складним об’єктивно 

існуючим явищем Всесвіту, нашим єдиним притулком у Сонячній системі (основ 

існування якого людство ще і досі не збагнуло,  ключів від керування ним не 

отримало), настільки ж складно учням початкових класів і молодшим підліткам 
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усвідомлено присвоїти сучасні наукові відомості про неї та продовжувати 

мислити в її категоріях. 

В умовах профільної школи географічні знання є універсальними і мають 

бути максимально представлені в різних змістових профілях.  

Одним з чинників кризи шкільної географічної освіти також є намагання 

ввести картографування у зміст початкової освіти: як наслідок – окремого 

ґрунтовного курсу з отримання базових картографічних знань і оволодіння 

картографічним методом індивідуального дослідництва територій в основній 

школі не передбачено. 

Польові дослідження вказують на низький рівень володіння 

картографічною мовою провідників географічної культури в закладах загальної 

середньої освіти – вчителів географії. Основне джерело географічних знань для 

них є допоміжним. У школах відсутні топографічні карти місцевості 

проживання, не кожен випускник 9-ого класу може вказати місце розташування 

школи та інших закладів добре відомої йому території. Таким чином, учні 

починають сприймати карту як розмальовку та «мертву» книгу. 

 

ВІДДІЛ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ  

В ОСОБИСТОСТЯХ: НАДТОКА ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

Віктор Надтока,   
кандидат педагогічних наук, 

 старший науковий співробітник  

відділу навчання географії та економіки  
Інституту педагогіки НАПН України 

 

Олександр Федорович Надтока – відомий в країні науковець, дослідник, 

автор та співавтор чималої кількості навчально-методичної літератури.  

Олександр Федорович очолював відділ навчання географії та економіки з 

2012 по 2018 роки, був керівником науково-дослідних тем, керував та опонував 

аспірантами, що успішно захистили дисертаційні дослідження. 
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За свою науково-педагогічну діяльність він опублікував більше 200  праць, 

серед яких 2 монографії, 12 підручників для закладів загальної середньої освіти 

робочих зошитів, навчально-методичних посібників тощо.  

Більшість свого свідомого життя він опікувався питанням розвитку 

географічної освіти у закладах загальної середньої освіти України: пройшов 

шлях від вчителя географії до методиста Київського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів, провідного наукового співробітника 

та завідувача відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки 

НАПН України. 

У своїх працях О. Ф. Надтока завжди визначав фундаментальне місце 

географічної освіти у закладах освіти, зауважуючи, що «географія, як наука, і як 

шкільний предмет включає в себе дві складові – природничу (фізична географія) 

та суспільну (економічна та соціальна географія). Шкільна географія, за своєю 

структурою об’єктивно є дуалістичною …» [1]. Цей аспект, на його думку, давав 

комплексне просторове уявлення про усі процеси та явища у світі. 

Постійно розмірковував щодо перспектив географічних та економічних 

курсів у школі, посилаючись на принципи дитиноцентризму, був переконаний, 

що «ефективніше їх реалізовувати в умовах національного курикулуму з 

географії та інших шкільних предметів, який діяв би за принципом відкритої 

системи. Коли й шкільні програми, і підручники, розроблялися та 

вдосконалювалися залежно від потреб навчального середовища, в умовах 

зворотного зв’язку між їх розробниками та користувачами» [2]. 

 І як показують сучасні тенденції в освіті – такі погляди набувають все 

більшої актуальності – вони є відповіддю на всеосяжні процеси глобалізації, що 

стимулюють освітню систему до постійної модернізації.  

В останні роки О. Ф. Надтока присвятив свій науковий потенціал розвитку 

економічної освіти у школі. У своїх роботах він постійно зауважував, що 

«своєрідно на цьому тлі виглядає проблематика забезпечення підвалин 

профільного навчання. Адже важче забезпечувати допрофільну підготовку у 

розрізі економіки, в той час коли географія перебуває у освітній галузі 
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«Природознавство». Таким чином, досить важко посилювати саме соціально-

економічну складову шкільних географічних курсів» [1]. Це яскраво ілюструє 

розуміння того, що, вбачаючи на сучасні тенденції розвитку суспільства, 

потенціалу географічних курсів недостатньо для того, щоб сформувати 

економічну компетентність в учнів гімназії та ліцею. 

Список літератури: 
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ВІДДІЛ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ  

В ОСОБИСТОСТЯХ: АНАТОЛІЙ ЙОСИПОВИЧ СИРОТЕНКО 

 

Марія Братко,  
доктор педагогічних наук, доцент,  

директор  Університетського коледжу  

Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

 

Відомий педагог і методист шкільної та вузівської географічної освіти, 

завідувач лабораторії методики викладання географії Українського науково-

дослідного інституту педагогіки, заступник директора та директор Науково-

дослідного інституту педагогіки УРСР, дійсний член Академії педагогічних і 

соціальних наук, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, почесний академік АПН України, нині Національної академії 

педагогічних наук України, професор Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії – Анатолій Йосипович Сиротенко. 

Він народився 1 травня 1935 р. у смт Ружин на Житомирщині, В дитинстві 

Анатолій Йосипович серйозно ставився до життя, мріяв стати льотчиком, також 

захоплювався природою. У 1953 р. закінчив Ружинську середню школу і вступив 

до Харківського авіаційного училища штурманів. Після закінчення училища 

обіймав посаду штурмана у військовій авіації, старшого механіка Інституту 

гідромеханіки Академії наук УРСР. Після роботи на Харківському тракторному 
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заводі Анатолій Йосипович поїхав до Києва, де почав працювати в управлінні 

цивільної авіації пілотом. Згодом йому запропонували постійну роботу в Малі, 

на яку Анатолій Йосипович погодився. Він побував в багатьох африканських 

країнах – Гані, Гвінеї,  Сомалі, ЦАР, Кенії. Близько двох років Анатолій 

Сиротенко працював у Малі і паралельно навчався заочно у Київському 

державному університеті імені Тараса Шевченка, здобув кваліфікацію економ-

географа, учителя географії середньої школи. Вирішив зайнятися викладацькою 

діяльністю. Працював учителем географії, заступником директора середньої 

школи № 67 м. Києва, де зарекомендував себе як талановитий викладач. 

Через деякий час йому запропонували поїхати на курси ЮНЕСКО до 

Москви, після закінчення яких він разом з 150 педагогами, 30 лікарями,  та 

численними геологами поїхав в Конго  керівником експедиції. Працював разом 

з Міністерством освіти для організації перевірки якості викладання вчителів як 

радянських, так і конголезьких. В Конго Анатолій Йосипович пропрацював 5 

років і був направлений консультантом з розвитку народного господарства в 

Анголу. 

Після повернення з Анголи в Київ Сиротенко працював в Київському 

педагогічному інституті імені Горького (нині НПУ імені М. Драгоманова) 

викладачем економічної і соціальної географії. Але пропрацювавши на даній 

посаді лише 8 місяців, був відісланий Москвою до Афганістану радником з 

освіти. У 1981 році Анатолій Сиротенко повертається назад до Києва і починає 

працювати деканом по роботі із студентами-іноземцями в сучасному 

Лінгвістичному педагогічному інституті, потім був завідувачем лабораторії 

Інституту педагогіки Академії педагогічних наук, працював заступником 

директора Інституту педагогіки та Інституту педагогіки психології.  

У 1995 році захистив докторську дисертацію з тему «Проблеми шкільної 

географічної освіти в Україні», отримав звання професора. 

А. Й. Сиротенко був дійсним членом Академії педагогічних і соціальних 

наук (АПСН) в Москві, почесним академіком АПН України, професором 

Інституту педагогіки АПН України і Хмельницього гуманітарно-педагогічного 
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інституту. Під його керівництвом було понад 20 аспірантів і кандидатів наук, 

отримали звання доктора педагогічних наук троє: С. С. Пальчевський,                           

І. М. Шоробура, О. М. Топузов. 

Помер Анатолій Сиротенко у віці 75 років з багатим досвідом вчителя, 

науковця і методиста. 

А. Й. Сиротенко – автор понад 500 наукових робіт. Це – підручники, 

монографії, посібники, статті, методичні рекомендації, навчальні програми і 

концепції. Тільки за три останні роки свого життя вчений-педагог написав три 

посібники і підручник для профільної школи. У науковій діяльності Сиротенко 

на перше місце ставив дослідницьку роботу у розвитку завдань з проблем 

географічної освіти в середніх навчальних закладах. 

Учений підготував фундаментальні дослідження в галузі теорії та 

методики навчання географії в школі. Його підручник «Економічна і соціальна 

географія України» перевиданий польською, угорською, російською та 

румунською мовами і відзначений премією НАПН України. 

Анатолій Йосипович брав активну участь у теоретичному обґрунтуванні 

основних напрямів розвитку національної системи освіти, у створенні 

Державних стандартів шкільної географічної освіти та оновлених програм з 

географії для загальноосвітніх навчальних закладів. Під його керівництвом 

створено Концепцію шкільної географічної освіти (1991), затверджену 

Міністерством освіти України, він є автором Концепції профільного навчання. 

Учений підготував фундаментальні дослідження в галузі теорії та 

методики навчання географії в школі, а саме: «Фізична географія» для 

афганських шкіл, (1979, мовою дарі і пушту); «Методика викладання географії в 

школах ДРА» (1980, мовою дарі і пушту); підручники «Географія материків» для 

6-го класу афганських шкіл мовою дарі (1982), «Географія ДРА» (1985), «Уроки 

миру в школі» (1988), «Економічна підготовка школярів у процесі вивчення 

географії» (1989), «Географія України» (1994), «Экономическая и социальная 

география Украины» (1995), «Социально-экономическая география мира» 
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(2007); «Робочий зошит з курсу географії України» (1997), «Уроки географії в 9 

класі» (2005).  

Методичні посібники і підручники А. Й. Сиротенка вийшли у світ 

українською, російською, польською, угорською, румунською, узбецькою та 

мовами фарсі і пушту (Афганістан).  

Багато зусиль і таланту А. Й. Сиротенко доклав до редагування 

методичних збірників «Географія в школі» (1982-1985). За його редакцією 

вийшли у світ такі посібники, як «Методи навчання географії», «Комп'ютерна 

географія», «Екологія навколо нас» та ін.  

Вчений-педагог був науковим редактором, науковим консультантом, 

рецензентом багатьох видань у галузі географічної  та педагогічної освіти. 

Анатолій Йосипович друкувався в журналах та газетах: «Географія», 

«Географія та основи економіки в школі», «Краєзнавство. Географія. Туризм», 

«География в школе», «Азия и Африка сегодня» (Росія), «Вітчизна» (Україна), 

«Ністру» (Молдова) та ін. Його перу належать такі літературно-публіцистичні 

праці, як «Салам алейкум, Кабул», «Знайомтесь: Конго» та інші матеріали 

країнознавчого характеру. 

Учений-педагог читав лекції для директорів і вчителів географії на курсах 

підвищення кваліфікації післядипломної педагогічної освіти; брав активну 

участь у багатьох семінарах, конференціях, з'їздах Українського географічного 

товариства, де завжди виступав з новими ідеями і практичними рекомендаціями 

в галузі методики географії, її становлення та розвитку. Анатолій Йосипович 

неодноразово представляв Україну на конференціях ЮНЕСКО та Ради Європи. 

Вільне володіння французькою мовою сприяло активній діяльності Анатолія 

Сиротенка на міжнародній арені. 
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ВІДДІЛ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ  

В ОСОБИСТОСТЯХ: ВІКТОР ПЕТРОВИЧ КОРНЄЄВ 

Ірина Іванова,  
вчитель географії, вчитель-методист 

 

Відомий краєзнавець, теоретик шкільної географічної освіти, географ-

методист, якого знала і поважала вся Україна – Віктор Петрович Корнєєв. 

Головний науковий співробітник лабораторії географічної освіти 

Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

заступник головного редактора журналу «Географія та основи економіки в колі», 

автор газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», науковий консультант журналу 

«Географія» (Харків). 

Народився Віктор Петрович у місті Стаханов на Луганщині в сім’ї 

шахтарів. Дитячі роки провів на Харківщині. Під час війни в одному із сіл 

Харківської області дванадцятирічним хлопцем працював у 

сільськогосподарській артілі «Краще життя». У селі не було школи, і тільки після 

закінчення війни він посупи на навчання до Краснолиманської середньої школи 

№2 (Донецька область) і закінчує її у 1952 році. У школі вчився добре, любив 

літературу, історію, географію.  

У 1952 р. вступив до Харківського педагогічного інституту імені                     

Г. С. Сковороди на природно-географічний і фізкультурний факультети. В 

інституті пише замітки, вірші, нариси, статті, які друкуються як у місцевій, так і 

в республіканській пресі. 
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Після закінчення інституту працював вчителем географії, історії, 

фізкультури в сільській школі  у Прилуцькому (тоді Маловицькому) 

районі  Чернігівської області, селі Знам’янка. Був активним пропагандистом 

географічних знань в школі й організатором краєзнавчої роботи. Тут, на 

Чернігівщині, у звичайній сільській школі зародився той творчий потенціал, те 

творче натхнення, що надихало Віктора Петровича протягом усього життя на 

створення статей, книжок й віршів. В школі він пропрацював 10 років. 

Перша книжка В. П. Корнєєва «Географічні ігри та розваги» була написана 

саме в Знам’янці та вперше побачила світ в 1966 р. у видавництві «Радянська 

школа» (нині «Освіта»).  Вона сприяла розвитку пізнавальних інтересів учнів до 

географічних знань. 

У цьому ж році Віктор Петрович переїздить до Боярки Київської області. 

Спочатку працює вчителем географії та астрономії в київській середній школі 

№49, а з 1967 р., не покидаючи роботи в школі, методистом і згодом завідувачем 

кабінету географії Київського обласного інституту удосконалення вчителів. У 

цьому ж році стає науковим кореспондентом на той час Науково-дослідного 

інституту педагогіки Української РСР. У стінах цього інституту розпочалася 

бурхлива наукова діяльність  В. П. Корнєєва. Кожні два роки виходять друком 

його методичні посібники для вчителів та учнів.  

У 1973 р. він переходить на роботу до відділу географії Інституту, 

друкується у видавництві «радянська школа», журналах «География в школе» 

(Москва) та «Радянська школа» (нині «Рідна школа») та в ін.. 

У 1981 р. Віктор Петрович захищає кандидатську дисертацію в 

педагогічному інституті ім. О. Горького (м. Київ) з питань формування і розвитку 

пізнавальних інтересів учнів до географічних знань. А в 1996 р. отримує доктора 

педагогічних наук, захистивши докторську дисертацію на тему «Методичні 

засади розвитку пізнавальних інтересів учнів основної школи у процесі вивчення 

географії». Це була перша докторська дисертація з проблем методики навчання 

географії в Україні. 
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Згодом стає головним науковим співробітником Інституту педагогіки АПН 

України, дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук (Москва). 

За час перебування в Інституті педагогіки ним було написано понад 250 

статей, 22 методичних посібників. З-поміж них: «Методи навчання географії в 

школі», «Методика позакласної роботи з географії», «Методика вивчення 

географії материків і океанів» та ін.. Продовжує працювати над створенням 

нових навчальних посібників.  

Віктор Корнєєв сприяв розширенню навчальних практичних пошуків 

учнів, починаючи від околиць рідного села і завершуючи у перспективі межами 

своєї держави. Вчений був не лише вчителем географії, а й журналістом. 

Віктор Петрович упродовж тривалого часу був членом редакційної 

ради видавництва «Освіта», журналу «Географія в школі», часописів 

«Комп’ютер в школі та сім’ї» та «Комп’ютеризація навчання», заступником 

головного редактора журналу «Географія та основи економіки в колі», автором 

газети «Краєзнавство. Географія. Туризм», науковим консультант журналу 

«Географія» (Харків). А також заступником голови комісії з географії 

Міністерства освіти України, секретарем голови журі Всеукраїнських олімпіад 

юних географів. 

Перейшовши до науково-дослідного інституту педагогіки України, в 1973 

р. В. П. Корнєєв разом зі своїми колегами розробляє концепцію географічної 

освіти та здійснює керівництво педагогічним відділенням учителів географії 

Педагогічного товариства України. Систематично бере участь в організації 

семінарів у різних містах України з проблем підвищення фахової майстерності 

вчителів географії, з питань організації географічних кабінетів і географічних 

майданчиків, екологічних проблем та інтернаціонального, патріотичного, 

естетичного виховання школярів тощо. 

Віктора Петровича відмічала природне почуття гумору, він знав багато 

народних українських пісень, любив співати. Разом із однодумцями написав ряд 

методичних листів, які присвячені проблемам організації та розвитку 

пізнавальних інтересів учнів, організації роботи географічного кабінету в школі. 
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Віктор Петрович був активним учасником постійно діючих всеукраїнських 

й міжнародних семінарів, науково-практичних конференцій, на яких виступав з 

доповідям та повідомленнями про розвиток методики викладання географії  в 

школі. Допомагав аспірантам у підготовці дисертацій на здобуття вчених 

ступенів кандидата та доктора педагогічних наук, проводив експериментальну 

роботу з проблем диференціації навчання географії, методів й форм навчання 

географії, формування в учнів пізнавального інтересу до предмета, активізації 

їхньої пізнавальної діяльності до вивчення географії. Поглиблюючи психолого-

педагогічні дослідження проблеми розвитку пізнавальних інтересів учнів до 

географічних знань, В. П. Корнєєв  залучив до пошукової роботи вчителів, 

методистів та широке коло громадськості. При цьому однією з передумов 

свідомого розкриття найважливіших географічних понять і закономірностей 

школярами вчений розглядає системний підхід до організації шкільного 

географічного краєзнавства. Щодо системного підходу, то він є одним з 

методологічних принципів будь-якого дослідження. Це, безперечно, в першу 

чергу стосується краєзнавчих пошуків у найближчому довкіллі. До розв’язання 

цієї проблеми було залучено багато вчителів та методистів Київської, 

Житомирської та Волинської областей. 

У ході дослідження була сформована думка про один з 

аспектів системного підходу до шкільного географічного краєзнавства. Його 

суть полягає у поступовому розширенні навчальних пошуків, починаючи від 

околиць рідного села і завершуючи у перспективі межами своєї держави. За 

такого підходу саме поняття рідного краю у свідомості школярів з часом 

розширюється. Така думка викликала в наукових колах неоднозначну оцінку. 

Проте вчений був переконаний, що внесення елементів динамічного розвитку в 

поняття рідного краю забезпечує піднесення не тільки навчальної ролі 

географічного краєзнавства, але також його виховного та світоглядного 

значення. 

Така робота організації краєзнавчої роботи передбачає поступове 

розширення навчальних пошуків від найближчої місцевості до найвіддаленіших 
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меж нашої держави. У ході вивчення шкільного курсу географії учні 

усвідомлюють рідний край не лише як найближче довкілля, але як усю свою 

Вітчизну. 

У ході дослідження, яке проводив В. П. Корнєєв, була обґрунтована також 

необхідність усвідомлення краєзнавчого принципу до організації краєзнавчих 

пошуків як одного з провідних принципів навчання. Йдеться про удосконалення 

способу мислення школярів у процесі формування географічних та, зокрема, 

географо-краєзнавчих знань. Це, в першу чергу, означає єдність навчально-

виховного процесу на уроках географії та в позаурочний час. Як свідчать 

психолого-педагогічні дослідження, що проводились В. П. Корнєєвим та групою 

вчених, узгодження основних напрямків пошукових робіт у навколишньому 

середовищі зі структурою та змістом навчального матеріалу сприяє більш 

глибокому розкриттю та усвідомленню школярами головних понять і 

закономірностей географічної оболонки та соціально-економічних 

територіальних систем. 

Результатом краєзнавчих досліджень Корнєєва В. П. є праця «Методика 

вивчення курсу «Рідний край» у школі». 

Сумлінна праця В.П. Корнєєва відзначена медаллю А. С. Макаренка, 

значком Відмінник народної освіти України, медаллю ВДНГ (Москва) і багатьма 

грамотами Міністерства освіти, Педагогічного товариства України та ін.. 

У 2005 р. він одержав першу премію АПН України в номінації «За кращу 

навчально-методичну роботу» за навчально-методичний комплекс «Географія 

материків і океанів. 7 клас». 

Бібліографія 
1. Корнєєв В. П. Методичні засади розвитку пізнавальних інтересів учнів основної 

школи в процесі вивчення географії [Текст]: дис…д-ра пед. наук: 13.00.02/Корнєев Віктор 

Петрович; Акад. пед. наук України; Ін-тут педагогіки. – К., 1996. -347 с. 

2. География 5-10 классы: Основы экономических знаний. 11 класс / упоряд. В. П. 

Корнеев, Г. П. Пустовит. – К.: Перун, 1996. – 231 с. 

3. Методика вивчення курсу «Рідний край» у 5 класі [Текст] : посібник для вчителя 

/ В. П. Корнєєв, О. В. Корнєєв. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. - 220 с.: іл.  
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ВІДДІЛ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ  

В ОСОБИСТОСТЯХ: ЛІДІЯ ІВАНІВНА КРУГЛИК 

 
Наталія Забуга,  

начальник сектору наукового  

та навчально-методичного забезпечення  

змісту природничої та  
математичної освіти  

ДНУ Інститут модернізації 

 змісту освіти МОН України 
 

Лідія Іванівна Круглик– старший науковий співробітник лабораторії 

географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Народилася 23 липня 1934 року в Рязанській області у робочій сім`ї. 

Згодом батьки переїхали працювати до Москви. Навчалася в загальноосвітній 

середній школі №34. 

У 1949 році вступила до другого педагогічного училища в Москві, де 

навчання тривало 4 роки. 

У 1953 році стала студенткою Державного педагогічного інституту імені 

Леніна (нині Московський педагогічний державний університет), який успішно 

закінчила 1958 року. Має диплом вчителя початкової школи, вчителя географії 

та біології, диплом вчителя малювання. 

У 1958 році переїхала до Києва і працювала у залізничній школі № 9. Три 

роки поспіль викладала малювання і біологію. У 1962 році, очоливши 

комсомольську організацію, почала працювати в школі № 136 другого ступеня 

та викладати географію в старших класах, а саме – географію зарубіжних країн 

та географію СРСР до 1965 року працювала в середній школі. 

На запитання «Хто сформував ваші педагогічні погляди» Лідія Іванівна 

відповідає: «Мої педагогічні погляди сформулювала практика. Адже, 

відчувалось, що чогось не вистачало, не знала, що потрібно, у кого запитати що 

це таке, де можна знайти такий матеріал, де можна знайти відповідь на окремі 

питання. І тому шукала, як це виправити. Також дуже важливо мати гарного 
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керівника. У мене був  Дарінський Анатолій Вікторович – дуже відома постать. 

Він навчив мене правильно визначати найважливіші проблеми педагогіки, 

педагогічної практики, як слід навчати своїх учнів – все це пішло від 

Дарінського». 

У 1965 році Лідія Іванівна втупила до аспірантури, де її науковим 

керівником став Дарінський Анатолій Вікторович, який суттєво вплинув на 

методику викладання географії. З 1965 року починає працювати в інституті 

педагогіки. На початку 80-х викладала на курсах вдосконалення вчителів в 

Чернігівській, Житомирській областях, в Ужгороді, Івано-Франківську та Криму. 

Дисертація «Географія як об`єкт географічних досліджень» була написана 

з економічної географії, основне завдання якої полягало в дослідженні 

формування понять із загального огляду господарства. Окрім того, досліджувала 

роботу з цифровими матеріалами, засоби узагальнених схем. Основні об`єкти 

дослідження – питання економічної та соціальної географії. Проблематика 

висвітлена в її посібниках, зокрема в підручнику із загальної географії.  

«Я намагалася привити любов до географії своїм учням цікавим 

матеріалом, який виносила на уроки і об'єктивністю в усьому:  в оцінках, в їх 

діяльності, в своїй діяльності» - каже науковець Лідія Круглик. 

У 1996 році разом з вчителем географії Коваленком Романом Романовичем 

та інспектором-методистом Міністерства освіти Скуратовичем Олегом 

Ярославовичем був створений підручник «Загальна географія», який за 

форматом та змістом можна прирівняти до видань європейських стандартів. До 

того ж було видано робочий зошит з основ економіки для 11-го класу. Чимало 

уваги приділялось таким питанням, як якості вивчення знань, розробці вимог для 

знань, формуванню умінь та компетенції. 

Лідія Іванівна «Відмінник освіти СРСР», «Відмінник освіти України», має 

нагороду Педагогічного товариства. 

Бібліографія 
1. Круглик Лідія Іванівна. Основи економічних знань: робочий зошит учня 

11 класу / Л. І. Круглик. – К. : Абрис, 2000. – 110 с. 
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2. Круглик Лідія Іванівна. Вивчення проблем соціальної географії в школі / 

Л. І. Круглик, Л. Б. Паламарчук. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 138 с. – 

Бібліогр.: с. 85-87. 

3. Педагогічні технології в методиці вивчення курсу загальної географії/ 

Л. Круглик // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 11-12. – С. 15-21. 

4. Круглик Л. І. Науково-теоретичне та методичне забезпечення курсу «Загальна 

географія»: 6 клас: Методичний банк // Географія. – 2004. – №19 (23). – Внесок 5. – С. 1-8. 

5. Круглик Лідія Іванівна. Методика вивчення географії у 8 класі (загального 

огляду). – Київ: Радянська школа, 1977 . – 112 с.: іл.   

 

ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В ПАРАДИГМІ 

 ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ  

                       Петро Британський, 

аспірант Інституту педагогіки  

НАПН України  
 

Розвиток людства призвів до необоротних змін в ландшафтній оболонці. 

Деградація земель, зростання сили природних катастроф, значна вичерпність 

ресурсів, перенаселення та голод змусили світову спільноту створити рішучий 

план дій щодо стабілізації критичного стану планети. Зусилля країн світу були 

консолідовані навколо розробки та впровадження в усі сфери життя суспільства 

концепції збалансованого (сталого) розвитку (далі ЗР), що покликана стати 

новою парадигмою планетарних змін.  

Починаючи з декларації першої конференції ООН щодо навколишнього 

середовища (Стокгольм,1972 р.) світовою спільнотою не створено ідеальної 

моделі впровадження ідей збалансованого розвитку в життя суспільства. 

Поняття «sustainable development» за своєю суттю надзвичайно складне та 

багатоаспектне. Тому, прогнозовано, що шлях імплементації ідей ЗР в 

законодавство кожної країни, зокрема  в життя їх громадян буде тривалим. Від 

мовних перекладів до регіональної проблематики – кожен складник  процесу 

імплементації збалансованого розвитку стикається з національними 

особливостями: мови, сприйняття, історії, економічного розвитку країн, 

особливостями регіональної політики. 

У Батумській заяві міністрів VIII-ї конференції «Навколишнє середовище 

для Європи» щодо освіти в інтересах збалансовано розвитку зазначається, що 

вона  має першочергове значення для досягнення цілей збалансованого розвитку. 
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У документі особлива увага приділена ключовій ролі освіти в реалізації на 

практиці підходу, зорієнтованого на «зелену» економіку. Основою для цього 

переходу є переорієнтація мислення тих, хто навчається на збалансований 

розвиток і розв’язання ключових проблем (підвищення обізнаності і розширення 

участі громадськості, збалансованого споживання і зміни способу життя) [1]. 

Такому освітньому вектор сприятиме Стратегія ЄЕК ООН з освіти для ЗР. 

У Міжнародній  хартії географічної освіти (2016 р.) підкреслюється, що 

географія – життєво важлива дисципліна для людей XXI століття, які живуть в 

тісно взаємопов’язаному світі. Вона   допоможе відповісти на питання як 

забезпечити збалансоване  існування в цьому світі. Географічно освічені особи 

усвідомлюють значущість громадських взаємин і свою відповідальність перед 

навколишнім середовищем і перед іншими людьми. Географічна освіта 

допомагає людям навчитися гармонійному співіснуванню з усіма живими 

істотами [2]. 

Розвиток освіти в інтересах збалансованого розвитку гальмується 

ототожнюванням її з екологічною освітою. Переважна більшість розроблених 

дидактичних матеріалів стосовно ЗР концентрується навколо екологічного та 

біологічного  складників. Для комплексного синергетичного ефекту реалізації 

ідей ЗР запропоновано розробку освітніх інтенсивів на основі географічної 

освіти, що дозволить всеохоплююче підійти до аспектів реалізації концепції 

ЗР [3]. 

Освіта в інтересах ЗР здатна генерувати зміни у менталітеті людей, що 

дозволяє їм створити більш безпечний і заможний світ, тим самим поліпшуючи 

якість життя [4]. 

Динамічність світу формує інтенсифікацію освітнього процесу, що 

зобов’язаний підготувати учнів до використання ресурсу можливостей 

та природних задатків. Тепер освітній процес переорієнтовується на освітній 

процес, що орієнтований на майбутнє. У відповідності до перерахованого, 

парадигма збалансованості підкріплюється освітою в інтересах ЗР та 

формуванням навколо неї відкритих освітніх ресурсів (OER).  
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Національні системи освіти мають особливість більш повільно 

реагувати на світові зміни. Тому формування нових методик викладання, 

створення освітніх програм, що орієнтовані на майбутнє і стає першочерговим 

завданням в освітньому процесі.  

Популярний слоган «Освіта для сталого розвитку» сьогодні має досить 

потужну теоретичну та методичну підтримку на всіх рівнях 

загальноосвітньої  школи. Є вона  й  на рівні  вищих навчальних закладів.  

Дидактичний арсенал засобів, методів і форм для усвідомлення, розуміння 

ідеї  ЗР тими, хто навчається  через призму географічного змісту також наявний 

у дидактичній літературі, але  у значно менших обсягах.  

Окремі теми в курсах шкільної географії,  як наприклад «Сталий розвиток 

– стратегія розвитку людства на ХХІ ст.» або ж спецкурси у вищій школі 

присвячені ідеї ЗР покликані  ознайомити з поняттям ЗР. Досягати розуміння ідеї 

ЗР можливо й в межах інших дисциплін, поза аудиторних  формах навчання із 

застосуванням географічного змісту. 

Саме тому, була сформована концептуальна ідея розрити зміст парадигми 

ЗР через географічну призму. Так як, географічна наука застосовує в своїх 

дослідженнях методи, засоби, прийоми, концептуальні положення усіх дотичних 

до нею наук та дисциплін. Це виступає необхідністю під час присутності в науці 

глобального об’єкту дослідження – географічної оболонки.  

Географічна наука вже інтегрована під комплексні дослідження 

планетарного масштабу. Тому використання географії для досягнення ключових 

цілей та висвітлення ідей ЗР виступає вдалим позиційним етап на шляху 

розвитку парадигми збалансованості. В сучасних реаліях концепція ЗР плавно 

доповнюється теорією екосистемних послуг. 

Але, серед суспільства і досі панує переважне переконання в тому, що 

парадигма ЗР це ідентичність екологічним концепція. Подібна тотожність не 

відповідає реальному змісту самої парадигми. 

Ключовими структурними елементами вже розпочатого дослідження 

стосовно географічної освіти в парадигмі збалансованості виступає: чітке 
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структурне роз’яснення розбіжностей між екологічною освітою та освітою для 

ЗР, формування блоків освітніх інтенсивів стосовно парадигми ЗР 

факультативного характеру, інтеграція профільної середньої географічної освіти 

в контекст парадигми збалансованості. 

При цьому ключовим елементом виступає реагування профільної 

географічної освіти на забити бізнесу, що резонує через суспільну призму. Будь-

який профіль підготовки не буде ефективний в майбутньому, якщо не здатен 

відповідати запитам суспільства вже сьогодні. 

Однією із ключових проблем в науковому пошуку виступатиме робота над 

зменшенням розриву між рівнем інформатизації суспільства та рівнем розвитку 

профільної середньої географічної освіти. Тому, очевидно, чому сучасне 

суспільство надає запит орієнтації освіти на майбутнє. 

 Вплив парадигми ЗР в світовій економіці, соціальній сфері не оминув і 

освітню. Освіта в інтересах ЗР формується в окремий освітній напрям. При цьому 

спостерігається ототожнення екологічної освіти з освітою в інтересах ЗР. 

Більшість освітніх ініціатив стосовно ЗР зосереджено  на екологічному та 

біологічному аспектах представлення концепції ЗР. Це помилкова позиція, 

оскільки ЗР поєднує в собі значну кількість економічних, соціальних, технічних 

напрямків досліджень. Міжнародні наукові та громадські структури декларують 

важливість географічної освіти для досягнення збалансованого способу життя. 

Тому створення та реалізація на практиці інтегрованої профільної середньої 

географічної освіти в контексті парадигми збалансованості одним із ключових 

завдань даного дослідження в області освіти для ЗР. 
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У  змаганні школи з індустрією розваг за увагу сучасного учня, у першої 

залишається відповідальність за виховання і освіту. Серед найважливіших 

принципів  шкільної географічної освіти – науковість. Основою для формування 

змісту шкільної географії є наукова спадщина, що трансформована принципами 

системності, систематичності, зв’язку з життям, доступності, цікавості 

тощо.  Термін «спадщина» походить від слова «спадковість» і означає 

«передавати», «переймати». Академічний тлумачний словник української мови 

визначає поняття  «наукова спадщина» як «явища культури, науки, побуту, що 

залишилися від попередніх часів, від попередніх діячів» [1]. У філологічних 

дослідженнях синонімом «наукової спадщини» слугує «надбання», однак термін 

зрідка зустрічається в географічній, педагогічній, та методичній літературі [6]. 

У  англійській літературі під терміном «спадщина» або «heritage» розуміють 

«найкращі досягнення минулих поколінь» [11].  На нашу думку, у  поєднанні 

«спадщина» і «наука»  формулювання може бути таким: «наукова спадщина – це 

добровільно передана й  прийнята як суспільне надбання, з подальшим 

примноженням, визнанням  цінності і  ролі  в житті сучасних поколінь система 

знань і засобів щодо закономірностей розвитку природи, суспільства, 

мислення».  

Гуманітарну спрямованість змісту шкільної географічної 

освіти  вбачаємо, в тому числі, у «прив’язці» наукової спадщини до її носіїв – 

персоналій, її творців.  Самі творці науки  часто є Особистостями  (з великої 

літери) з цікавим життєвим шляхом і взірцевим творчим досвідом. Поєднання 

дефініцій «наукова спадщина»-«персоналія» змінюватиме  у сучасного 

комп’ютеризованого покоління спотворене уявлення, що наукова  інформація 
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з’явилася в Google «з небес», і завжди там була. В учнів слід формувати 

усвідомлення, що вони користуються досягненнями  попередніх поколінь 

вчених і для подальшого розвитку суспільства наукова інформація в комп’ютері 

має поповнюватися надбаннями наступників. Знання наукової  спадщини 

видатних особистостей минулого, історії дослідження географічних об’єктів та 

явищ позитивно впливають на розвиток світогляду, формують усвідомлене 

емоційно-ціннісне ставлення учнів до внеску старших поколінь у розвиток 

вітчизняної та світової географічної науки, у розвиток знань про планету як рідну 

оселю.  За відсутності глибоких обґрунтувань методики  навчання у 

програмах [7] курсів з географії останніх трьох десятиліть, а відтак і у 

підручниках, згадування про персоналії, рушіїв географічної науки,  часто 

дидактично не виправдано, хаотично  з’являються і 

зникають. Це  спричиняє  труднощі у викладанні дисципліни для вчителя, 

засвоєнні знань учнями і, як наслідок, негативно впливає на якість географічної 

освіти. Аналіз звітів ЗНО за останні роки засвідчує зниження результатів щодо 

знань персоналій та їх діяльності. Зокрема у  2018 році на запитання, пов’язане з 

персоналією, відповіли лише 24% учасників ЗНО [9]. Інформаційним 

шумом  стане  перелік прізвищ, імен вчених, дослідників без образного 

розкриття самих досліджень, оцінки досягнень у пізнанні Землі. 

Резервом  підвищення зацікавленості школярів географічною наукою може бути 

вдало підібрана методика вивчення не лише географічного явища, процесу, 

об’єкта, а й суб’єктів та  методів їх пізнання. Особливо ефективним цей спосіб 

буде у випадку застосування краєзнавчого принципу.   

Надзвичайно цінними є талановиті науково-популярні твори окремих 

учених-географів. Ті,  що складно знайти в електронній мережі – в НМК 

залишається місце  хрестоматії.  Навіть якщо у науковій  спадщині є твердження, 

що уже мають інше тлумачення у сучасній науці –  це також резерв, оскільки 

метод порівняння дієвий. Це може бути матеріал для аналізу, формування 

діалектичних поглядів, критичного мислення тощо. Вивчення  географічного 

явища із залученням наукової  спадщини  вченого, дослідженням його життєвого 
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і творчого шляху через організацію проектного навчання засобами кейс-

технології дозволить інтегрувати географічні знання з іншими дисциплінами.  

Одним з перших у вітчизняних  підручниках з географії було згадування 

про вченого та його наукового доробку (П. Чубинський «Труды этнографическо-

статистической экспедиции в Западно-Русский Край» в географії України) [10] 

Ряд вчених і їх твори згадані у підручнику для 10 класу, зокрема П.Відаля де ля 

Блаша «Географія людини як частина географії життя», Ф. Ратцеля 

«Антропогеографія» та «Політична географія», Ж.Ж. Е. Реклю «Нова всесвітня 

географія. Земля і люди», А. Льоша «Географія розміщення господарства» [8]. 

Окрім авторів і назв творів у підручниках були дуже короткі коментарі про що 

йшла мова у цих працях.  У тому ж підручнику пропонувалось і практичне 

завдання: «За додатковими джерелами підготувати коротку доповідь  про 

видатного економ-географа світу на тему «Наукові доробки вченого».  

Цікавою авторською ідеєю є рубрика «Книжкова полиця» рекомендованих 

МОН підручників для 6-9 класів авторського колективу  В.М.Бойко, І.Л.Дітчука, 

Л.Б.Заставецької,  С.В.Міхелі [2, 3, 4, 5]. Після кожного розділу, в рубриці 

зазначені рекомендований список додаткової літератури та праці мандрівників 

або науковців. А у 9-му  класі кількість персоналій найменша (С. Рудницький). 

Також, вирізки з наукової спадщини вчених автори замінили на статистичні дані 

або пояснювальний текст основного змісту підручника (табл.1). 

Таблиця 1 

Персоналії та їхня  спадщина у підручниках з географії  

Автори Клас Рік видання 
Кількість 

персоналій 
Автори та назви творів 

В.М.Бойко, 

С.В. Міхелі 
6 2014 28 

Марко Поло «Про розмаїття світів», с. 22 
Джеймс Кук «Із щоденника капітана 
Кука», с. 29 
Юлій Шокальський «Карта знаряддя 
вивчення Землі», с. 57 

Володимир Обручєв «Хто знищує гори», 
с. 106 

В.М.Бойко, 

С.В. Міхелі 
7 2016 38 

Тур Геєрдал «Блакитне серце Африки», 
с.66 
Фелікс Фернандес-Шоу «День 
народження Америки», с.96 
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Христофор Колумб «Нотатки Колумба», 
с. 177 

Френсіс Дрейк «Із щоденника 
англійського королівського пірата», 
с.249 

В.М.Бойко, 

І.Л. Дітчук 
8 2016 14 

Геродот «Про Скіфію» с.10 
Гійом Левассер де Боплан «Опис 
України», с.11 
Степан Рудницький «Водна ерозія», 
с.146 
Чарльз Дарвін «Непоказні дощові 

черви», с.166 

В.М.Бойко, 

І.Л. Дітчук 
9 2017 1 

Степан Рудницький «Про місце географії 

між науками» с.8  
Степан Рудницький «Про значення 
географії», с.9 

 

Із таблиці випливає запитання  чи може інформація зі щоденника пірата 

про нововідкриті ним землі вважатися науковою спадщиною? Чи може учень 

знайти всі джерела, рекомендовані в рубриці «Книжкова полиця» і який відсоток 

з рекомендованого справді використовується, як впливає на якість засвоєння 

матеріалу? Ці питання потребують ще подальшого експериментального 

дослідження. Згідно з програмою, ЗНО 2019 [9], в ній містилося 56 завдань, що 

присвячені, у тому числі персоналіям. Зокрема учні мають знати: найвизначніші 

географічні відкриття, видатних мандрівників, орієнтуватися в географічних 

дослідженнях України, знати вчених-географів. Тобто, без знань персоналій та 

їхнього внеску в науку неможливо скласти  ЗНО на високому рівні.  

Наукова спадщина є підґрунтям для формування змісту шкільного 

предмета. Потребує подальшого уточнення і обґрунтування, що є саме 

географічною науковою спадщиною (географічні карти, колекції мінералів 

тощо).  Для ефективного застосування потенціалу персоналій і наукової 

спадщини варто упорядкувати перелік персоналій та їхніх 

доробок,  обґрунтувати доцільність їх вивчення. Визначення місця наукової 

спадщини та шляхів імплементації  в змісті шкільної географії потребує уваги 

предметної дидактики, оскільки навіть поняття наукова спадщина не вказане у 

нормативних документах МОН. Знання про персоналій-географів та їхню 

наукову спадщину має  загальнокультурну і моральну цінність, 
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виконують  освітню та виховну функції, формують в учнів цікавість до предмета, 

спонукають до пошукових досліджень.  Для ефективного засвоєння знань про 

наукову спадщину і персоналії слід використовувати сучасні методики й 

технології  а також різноманітні інформаційні джерела і засоби навчання.  Є сенс 

у розробці дидактичних матеріалів,  у тому числі завдань, тем дослідницьких 

робіт,  хрестоматій, діагностичних,  контрольно-вимірювальних матеріалів, 

критеріїв оцінювання знань персоналій і наукової спадщини. 
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ПІДСУМКИ 

КРУГЛОГО СТОЛУ  

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ 

ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ» 

 

Круглий стіл, що був присвячений 85 річчю утворенню відділу навчання 

географії та економіки в Інституті педагогіки НАПН України організований і 
проведений співробітниками відділу навчання географії та економіки 08 жовтня 

2019 року в місті Києві. У роботі круглого столу взяли участь фахівці 

Міністерства освіти і науки України, співробітники Інституту модернізації 
змісту освіти МОН України, голова та члени Українського географічного 

товариства, працівники Асоціації творчих вчителів географії України, керівник 

географічного клубу «Гея», географи-науковці, викладачі закладів вищої освіти, 

післядипломної педагогічної освіти, вчителі географії, аспіранти.  
Під час обговорення було порушено актуальні проблеми: ретроспектива і 

перспектива цілей і завдань географічної та економічної освіти; основні 

положення концепції компетентнісного навчання географії та економіки учнів 
ліцею; освітні досягнення учнів у контексті компетентнісного підходу. 

Матеріали круглого столу можуть бути використані у процесі підготовки 

публікацій у фахових педагогічних виданнях, під час розроблення спецкурсів і 

семінарів для здобувачів освіти, науково-методичного супроводу процесу 
фахової підготовки майбутніх учителів географії та економіки, зокрема під час 

викладання навчальних дисциплін «Методика навчання географії», «Методика 

навчання економіки» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр»,  
з метою підготовки навчально-методичного забезпечення для слухачів 

інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

Тези доповідей можуть бути застосовані для планування й організації 

методичних досліджень здобувачами наукового ступеня доктора філософії в 
галузі освіти. 
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збірник матеріалів круглого столу, присвяченого  

85-річчю відділу навчання географії та економіки 

Інституту педагогіки НАПН України 
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