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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В сучасних умовах соціально-

економічних реформ в Україні, пов’язаних з державним курсом на 

євроінтеграцію, відбуваються трансформаційні зміни в системі закладів 

загальної середньої освіти. Головним завданням сучасної української школи є 

формування та розвиток в учнів умінь XXI ст.: критичного мислення, 

адаптування до змін, виявляючи розумову гнучкість, вирішення проблем, 

відповідальність за власні вчинки, командна взаємодія, робота з 

інформаційними джерелами, цифрова грамотність тощо. В умовах модернізації 

сучасної української школи принципового значення набуває розвиток 

особистості школяра, зокрема підвищення його творчого та інтелектуального 

потенціалу. Це зумовлює принципово нові підходи до формування мислення 

учнів на основі конструктивно-діяльнісної взаємодії. Особливості такої 

взаємодії  полягають у відмові від авторитарного викладання предметів, 

пов'язаною з установкою на запам'ятовування готових знань; пріоритет - 

всебічний розвиток, проблемний освітній процес, особистісно-орієнтована 

освіта, всі методики, які сприяють вивільненню творчої енергії кожного 

учасника системи педагогічної взаємодії. Такі підходи до формування 

пізнавальних умінь учнів забезпечать готовність майбутніх випускників шкіл 

до пошуку шляхів творчого вирішення нових проблем.  

Аналіз науково-методичної бази дослідження (Лернер І .Я., Матюшкін 

A.M., Махмутов М.І., Скаткин М.М., Корнєєв В.П) дає підстави вважати, що 

знання, набуті в готовому вигляді, уміння, сформовані за зразком, не 

забезпечують розвиток творчих пізнавальних умінь людини. Лише через 

систему вирішення освітніх завдань, тобто засобами творчих завдань 

засвоюється зміст досвіду творчої пізнавальної діяльності та формуються 

пізнавальні уміння.   

Проблема структурно-психологічної характеристики людини як суб'єкта 

творчої діяльності, психологічні особливості розвитку досліджена в роботах 
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К.А. Абульханової-Славської,  Л.І. Божович, Л. М. Попова, В. А. Петровського 

та ін.    

Підходи до вивчення психолого-педагогічних умов формування умінь 

описано у працях В. І. Бондар, М.В. Гриньової, С.І. Кисельгофа, О. П. Коханко, 

Є.О. Мілеряна, А.М. Москаленко, К.К. Платонова, Н.Ф. Тализіної, К.Д. 

Ушинського. 

Дослідженням особливостей та закономірностей формування умінь 

займались А. М. Алексюк, О. А. Абдуліна, С.І. Архангельський, Г.А. Атанов, І. 

М. Богданова, О. А. Дубасенюк, Е.М. Кабанова-Меллер, В. А. Мельнікова, О.М. 

Левинов, Н.А. Лошкарьова, В. О. Сластьонін, О.В. Усова.  

Вивчення психолого-педагогічних досліджень П.Я. Гальперіна, 

Д.Б. Ельконіна, С.Л. Рубінштейна, Н.Ф. Тализіної дають підстави до висновку, 

що формування пізнавального інтересу та пізнавальної активності є складовими 

компонентами пізнавальної діяльності та сприяють формуванню умінь. 

Зокрема, вчені важливу роль надають пошуку засобів активізації і керування 

пізнавальною діяльністю і як результат формування умінь.  

Аналіз психолого-педагогічних досліджень А. Н. Леонтьєва, Н. А. 

Менчинскої, І. І. Резвіцкої, Д. Б. Ельконіна свідчить, що для учнів основної 

школи актуальним є прагнення до самореалізації, до досягнень, до творчого 

самовираження, до діяльного пошуку себе. 

Аналіз праць Д.М. Богоявленського, Н.О. Менчинської свідчить, що 

формуванню умінь учнів сприяють раціональні способи й прийоми розумової 

діяльності під час пізнавальної активності. 

У працях І.Я. Лернера, М.І. Махмутова, Т.І. Шамової доведено розвиток 

самореалізації, як результат сформованості пізнавальних умінь. 

Дослідження мотиваційних основ розвитку умінь в процесі пізнавальної 

активності аргументовано та висвітлено в роботах Л.I. Божович, В.С. Ільїна, 

Г.І. Щукіної. 

Дидактичний аспект даної проблеми висвітлюють Ю.Бабанський, 

С.Баранов, П. М. Гусак, Н. В. Воскресенська, В.Онищук.  
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Загальнометодичні аспекти даної проблеми досліджують вітчизняні та 

зарубіжні вчені О.А. Блажко (2006), О.І. Бульвінська (1998), Н.Б. Грицай (2008), 

І.І. Кахдан (1997) М.Ю. Прокоф’єва (1997) та ін. 

Теорія та методика формування дидактичних умінь учнів розроблялися у 

працях філософів: В.С. Біблера, Е.К. Войшвілло та ін.; психологів: П.Я. 

Гальперіна, О.М. Леонтьєва, Н.Ф. Тализіної; методистів: Н.В. Василенка, Г.В. 

Краснолабоцької, Л.М.Тимофєєвої, А.В. Усової. 

Питання визначення шляхів, форм і методів формування умінь 

досліджували Н.Бежанова, А. М. Бойко, З.Захарчук, Н.Карапузова, Я.Кодлюк, 

Д.В. Кузнецова, О. А. Острянська,  Г.Селевко, Н.Скрипченко, О.Снісаренко, 

Л.Спірін, А.Супрун. 

Аналіз праць М.І. Махмутов, Р.І. Малафєєв, В.Г. Разумовський, М.М. 

Скаткін дав змогу з’ясувати, що формуванню пізнавальних умінь сприяють 

нестандартні ситуації, які стимулюють учня до креативного та творчого 

вирішення поставлених завдань. 

Методичні засади формування умінь широко розкрито в багатьох 

дисертаційних дослідженнях О.І Бульвінський (1998), І.С. Войтовича (2006), 

І.В. Гончарової (2009), В.І. Кобаль (2005) Г.В. Кугуєнко (2009), А.П Лозенко 

(2008р), М.М. Роговенко (2006), О.В. Рєзіної (2005), А.В. Усової (1970), Г.В. 

Ягенської (2012) та ін. Аналіз праць дає підстави до висновку, що одним із 

шляхів підвищення продуктивності освітньо-виховного процесу є розробка 

творчих завдань.  

Творчі завдання як ефективний засіб розвитку пізнавальних і творчих 

здібностей, творчої активності особистості доведено в роботах В. І. Андрєєва, 

В. І. Загвязінскій, І. Я. Лернера, І. І. Малкіна, А. М. Матюшкіна, Н. А. 

Менчинська, П. І. Пидкасистого, Н. А. Половнікова, В. Є. Столина, А. І. Умана, 

А. В. Хуторського.  

Методику використання творчих завдань у процесі становлення 

особистості учнів досліджено у працях відомих учених: Г.С. Альтшуллер, В.В. 
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Давидова, А.Ф. Єсаулова, О.М. Леонтьєва, С.Г. Коберника, Т.Г. Назаренко, 

С.Л.Капіруліної, С.Д. Максименка, В.О.Моляко, З. І. Слепко, О.М.Топузова. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень Д.Б. Ельконіна, 

Н.А.Менчинскої, І.І.Резвіцкого дає підстави вважати, що для учнів актуальним 

є  прагнення до самореалізації, до творчого самовираження, що дає підставу 

називати творчі завдання засобом розвитку пізнавальних умінь у процесі 

навчання учнів, одним із способів становлення особистості, яка в майбутньому 

зможе знайти своє місце у житті, досягти успіху та самореалізуватись.  

Аналіз останніх публікацій засвідчив широкий спектр ідей щодо розвитку 

пізнавальних умінь представлено в наукових дослідженнях  Скаткіна М. М., 

Лернера І. Я. (дидактика), Солодовнікової Т.А.(укр..філологія), Ламекіної 

Г.О.(фізична географія) Грицай Н.Б. (біологія); дослідженням формування 

ключових компетенцій займалися Блажко О.А. (хімія), Хуторський А.В 

(дидактика); формування предметної компетентності доведено в роботах 

Клименко С.О. (хімія), Тросюк С.Д. (географія), Вішнікіні Л.П. (географія).  

Дослідження формування дидактичних умінь здійснено Арделян О.В., 

Савченко О.Я. (початкова школа); формування умінь до самоосвіти вивчали 

Коростіль Л.А. (хімія); формування прогностичних умінь обґрунтовано 

Антонець А.В. (математика), Кугуєнко Г.В. (хімія); формування умінь роботи з 

підручником розроблено в дисертаційних дослідженнях Бондаренко С. М. 

(початкова школа), Горяної Л.Г. (біологія), Алієвої О. І. (початкова школа); 

формування екологічних умінь  досліджено в роботах Горбулшської С.М. 

(біологія), Крушницького М.С. (фізична географія); формування дослідницьких 

умінь вивчали Земка О.І. (укр. філологія), Миргородська О.Л. (географія), 

Ягенська Г.В. (біологія); формування умінь засобами творчих завдань 

досліджували Рудницька Ж. О. (фізика),  Підгорна Н.Г. (початкова школа). 

Методичні засади оцінювання умінь учнів з фізичної географії висвітлені в 

працях Яценко В.О. (географія). 

Проблемами застосування комп’ютерної техніки в навчальній діяльності 

присвячено роботи вітчизняних та закордонних педагогів та дидактів. Основні 
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напрямки та принципи комп’ютеризації шкільної освіти описані в працях 

Р. Вільямс, Б.С. Гершунського, К. Маклін, та А.Д. Ревунова. 

Дослідження теоретичних основ формування пізнавальних умінь дало 

змогу зробити висновок, що цей процес підпорядковано загальним принципам і 

закономірностям освітнього процесу, в якому важливе значення має 

міжсуб’єктна взаємодія «вчитель-учень», яка ґрунтується на основі управління 

навчальною ситуацією в різних освітніх моделях. До того ж формування 

пізнавальних умінь є закономірним результатом досконалої системи навчання й 

виховання, спрямованої на всебічний розвиток активності як риси характеру 

дитини. 

Аналіз теоретичних основ формування пізнавальних умінь учнів 

дозволив виділити засоби, які стимулюють діяльність школярів. Вчені 

класифікують їх на дві групи: змістовно-методичні й організаційні. До першої 

групи належать завдання, їх зміст і методичне опрацювання. До другої 

відносять засоби, які забезпечують активний стан школярів. 

Вивчення науково-методичних джерел дає підстави стверджувати, що 

спеціального дослідження присвяченого вивченню процесу формування 

пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії 

засобами творчих завдань не проводилося.  

Актуальність дослідження зумовлена наявністю суперечностей: між 

потребою суспільства в самодостатній особистості й обмеженими 

можливостями, які надають освітні установи для задоволення потреби учнів 

бути суб'єктами суспільного життя. Також між об'єктивною необхідністю 

формування самостійної, творчої особистості, які обмежуються набуттям 

необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок. Між 

необхідністю і практичною затребуваністю самодіяльності та недостатньою 

розробленістю в теорії методики питання формування пізнавальних умінь 

особистості засобами творчих завдань.  

У зв’язку з цим доцільним є розробка та впровадження комплексу 

творчих завдань для формування пізнавальних умінь та підготовки до 



8 

 

діяльності в інформаційному середовищі через розвиток творчо-

інтелектуальних умінь, які сприятимуть успішній самореалізації в суспільстві. 

Як бачимо тема дослідження актуальна, відповідає методичним розробкам на 

кафедрі. 

Необхідність впровадження та перевірки визначених завдань відображено 

в законодавчих актах: Законах України «Про освіту» [81], «Про повну загальну 

середню освіту» [82], Указі Президента України «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [174], «Про схвалення 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 

роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [175].  

Особливого значення в цих умовах набуває якісна географічна освіта, 

розвиток якої неможливий без застосування ІКТ, про що йдеться в 

розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року» [165]. У документі 

наголошено про необхідність забезпечення сучасного освітнього середовища, 

яке необхідно для якісного викладання природничих наук. Про підвищення 

рівня природничої шкільної освіти свідчать результати дослідження PISA 2018 

року [162], де українські школярі засвідчили низький рівень застосування 

теоретичних природничих знань на практиці. Аналіз вивчення результатів 

дослідження PISA дозволяє стверджувати, що це пов’язано зі зниженням у 

сучасних школярів зацікавленості до вивчення шкільних предметів, і як 

наслідок - в самостійному набутті вмінь і навичок самостійного навчання 

упродовж життя. Водночас, пізнавальні уміння учнів є необхідною 

передумовою ефективності освітнього процесу, високої якості його результатів 

[162], [186]. 

Необхідність подолання виявлених суперечностей, суттєва практична й 

теоретична значущість розв’язання проблеми формування пізнавальних умінь 

учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії, її недостатня 

дослідженість у теорії і практиці загальної середньої освіти зумовили вибір 
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теми дисертаційного дослідження «Формування пізнавальних умінь учнів 6-8 

класів у процесі навчання фізичної географії». 

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

Дослідження виконано відповідно до наукової тематики навчання фізичної 

географії учнів 6-8 класів. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у 

процесі навчання фізичної географії засобами творчих пізнавальних завдань. 

Відповідно до мети були сформульовані завдання дослідження: 

1. На основі аналізу й узагальнення філософської, психолого-педагогічної 

та методичної літератури з’ясувати стан розроблення проблеми формування 

пізнавальних вмінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії.    

2.   Обґрунтувати методику ефективного формування в учнів основної 

школи пізнавальних вмінь у процесі навчання фізичної географії.  

3. Розробити критерії ефективності методики формування в учнів 6-8 

класів пізнавальних вмінь у процесі навчання фізичної географії.  

 4. Перевірити шляхом педагогічного експерименту ефективність 

розробленої методики. 

Об’єкт дослідження – є освітній процес фізичної географії учнів 

основної школи.  

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та умови формування в 

учнів основної школи пізнавальних вмінь у процесі навчання фізичної 

географії.  

Для вирішення поставлених завдань було застосовано комплекс методів 

дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння, конкретизація та узагальнення 

змісту психолого-педагогічної літератури з метою з’ясування понятійно-

категоріального апарату дослідження, установлення суті визначеної проблеми 

та пошуку методів її вирішення; емпіричні – педагогічне спостереження, 

анкетування, тестування, бесіди, контрольні роботи, самооціювання, вивчення 

продуктів діяльності учнів; педагогічний експеримент із метою перевірки 
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ефективності методики формування в учнів основної школи пізнавальних вмінь 

у процесі навчання фізичної географії; статистичні – аналіз отриманих 

результатів педагогічного експерименту для перевірки рівня сформованості 

пізнавальних умінь учнів на основі критерію перевірки статистичних гіпотез  за 

критерієм Колмогорова-Смірнова та кутовим перетворенням Фішера, а також 

для підтвердження вірогідності й надійності отриманих експериментальних 

даних. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено на базі закладів середньої освіти: спеціалізована школа № 53 

з поглибленим вивченням німецької мови, середня загальноосвітня школа №58, 

міста Києва, загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 22 міста Біла Церква 

Київської області, загальноосвітньої школа № 1 с. Пляшева Рівненської області, 

Пробійницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Пробійнівка Івано-

Франківської області, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 м. Котовська 

Одеської області.  

Організація відбувалася впродовж 2013 – 2017 рр. за такими етапами: 

аналітико-констатувальний, формувальний і коригувально- узагальнюючий. На 

першому етапі – аналізувалася науково-педагогічна і методична література з 

проблеми дослідження. Визначалися мета і завдання наукового дослідження, 

розроблялися зміст анкет для вчителів та учнів, програма експериментального 

дослідження, визначалася експериментальна база для його проведення, 

проводилося анкетування. На другому етапі – продовжувалося опрацювання 

інформаційних джерел, проводився формувальний експеримент. Було 

розроблено та апробовано методику формування пізнавальних вмінь учнів 

основної школи у процесі навчання фізичної географії. На третьому етапі − 

здійснювалося узагальнення та систематизація одержаних результатів 

педагогічного експерименту; формулювалися висновки дисертаційного 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що:  
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- уперше: визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено умови, що забезпечують ефективність формування пізнавальних 

умінь учнів основної школи у процесі навчання фізичної географії; розроблено 

та теоретично обґрунтовано зміст методики формування пізнавальних умінь 

учнів основної школи у процесі навчання фізичної географії; модель 

формування пізнавальних умінь учнів основної школи на уроках географії, 

систему творчих завдань для формування пізнавальних умінь; 

- уточнено сутність понять: «пізнавальні уміння», «творчі завдання», 

«формування пізнавальних умінь»;  

- схарактеризовано ознаки творчих завдань, критерії оцінювання рівня 

засвоюваності учнями навчального матеріалу шляхом використання творчих 

завдань;  

- визначено: критерії вимірювання ефективності формування 

пізнавальних умінь учнів основної школи у процесі навчання фізичної 

географії; оцінювання рівня сформованості пізнавальних умінь учнів на уроках 

географії;  

- удосконалено форми, методи й засоби формування пізнавальних умінь 

учнів основної школи у процесі навчання фізичної географії;  

- подальшого розвитку набули: теорія і методика навчання учнів основної 

школи фізичної географії; наукові уявлення про сутність і структуру 

формування пізнавальних умінь учнів основної школи у процесі навчання 

фізичної географії. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у створенні й 

упровадженні в освітній процес основної школи методики формування 

пізнавальних умінь учнів у процесі вивчення фізичної географії, що забезпечує 

ефективність процесу навчання.   

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження висвітлені на науково-практичних конференціях різного рівня: ‒ 

міжнародних: 3; 

- всеукраїнських: 4. 
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Результати дисертаційної роботи впроваджено в освітній процес основної 

школи на уроках фізичної географії базових дослідно-експерементальних 

навчальних закладів. 

Публікації. Основні положення й результати наукового дослідження 

відображено у 7 публікаціях серед яких: 4 статей у фахових виданнях України 

(з них 3 одноосібних), 3 статті у зарубіжних виданнях; 7 тез та матеріалів 

доповідей на конференціях.  

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, 

всі ідеї та розробки, які стосуються проблеми дослідження, належать 

здобувачеві. Із наукових публікацій, які видано у співавторстві, у дисертації 

використано лише ті матеріали, які становлять індивідуальний доробок автора. 

Зокрема, у статті [192] автором розкрито теоретичний аналіз стану педагогічної 

проблеми формування пізнавальних умінь учнів у навчанні фізичної географії; 

у статті [177], [191], [193] авторові належить ідея педагогічного впровадження 

принципів сталого розвитку для формування пізнавальних умінь шляхом 

використання творчих завдань на уроках географії; у статті [189] автором 

охарактеризовано методичні основи формування пізнавальних умінь учнів 6–8 

класів процесі навчання географії; у статті [190] автором визначено та 

запропоновано для використання систему творчих завдання як засобу 

формування пізнавальних умінь учнів; у статті [178] автором охарактеризовано 

та проаналізовано результати анкетування вчителів щодо визначення 

педагогічної компетентності у формуванні пізнавальних умінь учнів 6–8 класів 

на уроках фізичної географії. У спільних публікаціях [176] авторові належить 

окреслення проблеми, розробка та опис  сформульовано мету та висновки, 

здійснено загальне редагування публікації та розробка моделі формування 

пізнавальних умінь учнів у процесі навчання фізичної географії. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається 

зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних 

літературних джерел - 212, додатків 15. Повний обсяг дисертаційної роботи – 
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192 сторінки, основний зміст викладено на 154 сторінках. Робота ілюстрована 

таблицями (37), рисунками (19), коловими та стовпчиковими діаграмами. 
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Розділ 1. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ У НАВЧАННІ 

ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

1.1 .Теоретичний аналіз стану педагогічної проблеми дослідження 

 

  Завдання, які постають перед шкільною освітою ХХІ століття, 

орієнтуються на оновлення системи освіти України, пошуки нових шляхів 

удосконалення навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи. Тому 

проблема модернізації шкільної освіти є глибоко соціальною і належить до 

пріоритетних завдань суспільного розвитку, що безпосередньо пов’язане із 

системою національних інтересів, підвищенням якості життя та національної 

безпеки.  

Як зазначається у  Національній доктрині розвитку освіти України в 

 ХХІ столітті, нагальною  стала потреба  у «розвитку пізнавальних умінь, 

навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти, самореалізації 

особистості та підготовки кваліфікованих кадрів, які можуть творчо 

працювати» [140]. Отже, навчання творчої особистості є головним завданням 

української школи. У зв'язку з цим перед науковцями і вчителями постало 

завдання оновлення змісту вітчизняної освіти та удосконалення організації 

шкільного навчально-виховного процесу. 

За твердженнями спеціалістів Національного інституту стратегічних 

досліджень освіта в Україні не має бути дзеркалом суспільних та економічних 

негараздів, а швидше інструментом їх усунення, вікном у майбутнє.  Шкільна 

програма має бути основним спрямованим і директивним впливом на 

свідомість учня у засвоєнні ним основних суспільних уявлень, норм та 

цінностей. Так є у більшості країн світу, де знання стали рушійною силою, де 

науці й освіті надають пріоритетного значення. Так має бути і в нашій державі 

[134], [135], [136].  

Проведені за кордоном освітні реформи орієнтовані на поточні й 

перспективні потреби суспільства, ефективне використання системи освітніх 

ресурсів. Україна не може і не залишається осторонь від таких загальносвітових 
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тенденцій. Комплексне й глибоке реформування шкільної системи освіти – це 

імператив освітньої політики України, її головний стратегічний напрям [29]. 

  Відповідно до положень висвітлених на Всесвітньому саміті ЮНЕСКО 

 «Стратегія освіти для стійкого розвитку», до якого Україна приєдналась з 2005 

року і стала однією з 55 країн-учасниць, освіта є навчальним, базовим 

елементом трансформації суспільства до сталого розвитку за рахунок 

забезпечення особистості можливістю втілити свої уявлення про суспільство у 

життя та застосувати свої уміння  у процесі їх практичної діяльності [180]. 

У відомому звіті французького діяча Жака Делора, що займався 

фінансовими та освітніми питаннями "Освіта: необхідна утопія" Комісії з 

освіти ЮНЕСКО зазначено: "Освіта дає навички навчитися: пізнавати, 

розвиватись, працювати та жити"[185]. Так, освіта вважається інструментом, 

спрямованим на вирішення важливих питань становлення та розвитку особи як 

конкурентоспроможного суб’єкта на світовому ринку праці, формування якого 

починається ще зі школи. 

  Освіта має бути елементом трансформації суспільства до сталого 

розвитку, який буде забезпечувати потреби людства у можливостях втілювати 

свої уявлення про такий розвиток у реальність. Вона повинна не тільки на-

давати наукові та технічні знання, а й забезпечувати відповідну мотивацію, 

завдяки формуванню умінь та здатності їх подальшого використання [5].  

Ключовим завданням освіти у XXI сторіччі є розвиток мислення, 

орієнтованого на перспективне майбутнє. 

Прогрес людства постійно стає дедалі динамічнішим, що змушує людину 

не тільки адаптуватись до нових умов життя, а й брати безпосередню участь у 

творенні прогресивних змін. Постає завдання формувати у системі освіти і поза 

нею, людину, здатну успішно функціонувати в умовах постійних змін, 

сприймати мінливість світу не як неприємну тимчасову особливість життя, а як 

сутнісну характеристику власної життєдіяльності. Звідси й виникає 

необхідність відповідної перебудови навчального процесу, що орієнтував би на 

вироблення умінь, навичок і бажання самостійно навчатися, оволодівати новою 
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інформацією, уміти використовувати здобуті знання у практичній діяльності 

під час засвоєння базових знань [71].  

Педагогіка основної школи пропонує різноманітні методи та форми 

роботи з формування пізнавальної активності учнів, уміння самостійно 

працювати, але сьогодні нагальною потребою розвитку особистості 

майбутнього спеціаліста є уміння вирішувати завдання, що поступово 

ускладнюються, виконувати не тільки репродуктивні дії, але й пропонувати 

елементи творчості. Формування пізнавальних умінь є  необхідною умовою 

саморегуляції діяльності учнів основної школи, їх самооцінки та самокорекції у 

майбутній діяльності [76], [142], [156], [181]. 

Суспільство ставить перед школою завдання: сформувати творчу 

особистість, яка спроможна реалізувати свій природний потенціал, здатна бути 

успішною, конкурентоспроможною та самостійно вирішувати суспільно- і 

особистісно-значущі проблеми.  

Пошук шляхів підвищення ефективності навчання географії в  

наш час тісно пов`язаний з виявленням методів, форм і засобів, які найбільше 

сприятимуть залученню учнів до пізнавальної діяльності у процесі навчання. 

Знання завжди були потрібні, проте сьогодні функція їх дещо змінилася. Як 

показує практика, накопичення багажу знань як сталого нерухомого майна є не 

достатньою без подальшого його застосування. На нашу думку, слід не 

забувати, що уміння завжди оперує надбаними знаннями, тобто відкидати їх 

остаточно не варто. Але потрібно зробити так, щоб знання були дієвими, 

працювали на формування навчальних умінь особистості, адже навчання - це 

насамперед складна діяльність, що потребує великих розумових, вольових 

зусиль, уяви та пам’яті [134]. Відображаючи всі істотні властивості навчально-

виховного процесу в основній школі, його двосторонність та спрямованість на 

всебічний розвиток особистості, навчання водночас має і специфічні якісні 

відмінності [11], [17]. Будучи складним та багатогранним спеціально 

організованим віддзеркаленням у свідомості учня реальної дійсності, навчання 

є не що інше, як специфічне пізнання, що спрямовується вчителем у потрібне 
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русло. Саме координуюча роль учителя, в основі якої лежить пізнавальна 

діяльність, забезпечує повноцінне засвоєння учнями знань умінь і навичок, 

розвиток їх розумових сил і творчих здібностей [91], [92], [94].  

Згадана роль вчителя сприяє функціонуванню пізнавальної діяльність, як 

єдність теоретичного мислення, чуттєвого сприйняття та практичної діяльності. 

Вона здійснюється протягом життя шляхом виконання різних творчих завдань. 

У процесі навчання пізнання набуває чіткого оформлення, властивого тільки 

людині [12], [30]. Навчальна діяльність завжди відбувається у спілкуванні і 

ґрунтується на вербально-діяльнісному підході [77], [79], [197]. Навчання 

пов’язане з рухом і має структуру, а отже, і рух у процесі навчання. Воно йде 

від розв’язання одного навчального завдання до іншого, просуваючи учня по 

шляху пізнання [78]. 

Оволодіння дидактичними уміннями навчальної діяльності і 

пізнавальними, зокрема, дадуть учням можливість у майбутньому знайти своє 

місце у житті, досягти успіху та самореалізуватися. Отож перед сучасним 

учителем постає дуже важливе завданням - «навчити учнів пізнавати», дати їм 

«інструмент» для формування пізнавальних умінь [13], [16]. 

Від пізнавальних умінь учнів під час вивчення шкільного курсу фізичної 

географії залежать результати знань, їх підготовка до роботи в сучасних 

умовах, до творчої діяльності. Цей факт потребує реалізації методів навчання, 

спрямованих на підвищення пізнавальної діяльності учнів у оволодінні 

знаннями. Він впливає на розвитку їх навичок до самоосвіти та його творчого 

використання в нових життєвих умовах. Через активну навчальну діяльність 

можна досягти міцного засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу, 

розвитку навичок його творчого використання. Активізація пізнавальних умінь 

учнів є багатоаспектним питанням. Характерними рисами є підвищення рівня 

активності та самостійності учнів, незмінно зростаючі працездатність та інтерес 

учнів до географії. Цього можна досягти завдяки вдосконаленню змісту 

запропонованого для вивчення матеріалу, подання його в зрозумілішій для 

учнів формі, де відображається практичне значення явищ та фактів [2]. 
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Вирішальне значення у формуванні пізнавального інтересу учнів у 

процесі навчальної діяльності серед визначеної сукупності особистісних 

якостей відіграють пізнавальні уміння. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних джерел інформації дозволяє 

виділити такі принципи організації пізнавальної діяльності учнів основної 

школи: 

 чіткість та зрозумілість завдань для пізнавального пошуку; 

 орієнтація завдання на зростання професіоналізму майбутнього фахівця; 

 систематичний поетапний контроль надбань пізнавального пошуку; 

 проблемний, творчий характер завдань для пізнавальної діяльності [179]. 

Таким чином, активізація навчальної діяльності вимагає такої організації 

процесу пізнання, коли взаємодія між вчителем та учнем основної школи 

створює передумови формування пізнавальних умінь. Даний процес навчально-

пізнавальної діяльності вимагає продуманого керівництва з боку вчителя, який 

покликаний впровадити у навчальний процес систему способів організації 

діяльності, що спрямована на формування в учнів необхідних умінь та навичок 

ефективно засвоювати матеріал. 

 Значна кількість психолого-педагогічних досліджень присвячена 

проблемі формування пізнавального інтересу та пізнавальної активності, які є 

складовими компонентами пізнавальної діяльності [189]. 

Теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми дослідження з 

метою визначення фенологічного змісту терміну «пізнавальні уміння» показав, 

що уміння – це важливий елемент освітньої функції навчання. 

 Проаналізувавши ряд концептуальних підходів до трактування терміну 

«уміння», зробимо деякі узагальнення. 

 На сьогоднішній день немає конкретного визначення цього дефініція 

навіть не дивлячись на те, що поняттям „уміння” досить давно користуються 

педагоги та психологи. Так, наприклад, у тлумачному словнику української 

мови дієслово „уміти” пояснюється як „ володіти умінням робити що – небудь” 

[173], а «уміння» як «здобута на основі досвіду, знання здатність належно 
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робити що-небудь». Дане трактування подібне до визначення поняття „уміння” 

в словнику російської мови С.І. Ожегова: „навичка в якійсь справі, володіти 

здатністю робити що – небудь на основі здобутого досвіду” [142].  

 У більш сучасних видання, є такі трактування „бути в змозі, мати хист, 

необхідні навички, знання, щоб зробити дещо” [171]. 

 В.В Лопатіна та Л.Є. Лопатін у своєму словнику зазначають, що «уміння 

– здатність робити що-небудь набута знанням і досвідом» [118]. У тлумачному 

словнику української мови дієслово «уміти» трактується як «мати хист, 

необхідні навички, знання щоб зробити дещо» [183]. 

 Психологи і дидакти ширше та повніше розкривають зміст поняття 

«уміння». Так, на думку, С.Д. Максименко, уміння - готовність людини, що 

ґрунтується на знаннях і навичках, успішно виконувати певну діяльність; і 

виділяє типи уміння, які диференціюються залежно від діяльності людини, а 

саме: розумове, мистецьке, спортивне, виробниче, мовленнєве [76], [120]. 

 У свій час О.В. Петровський глибоко досліджує це питання та вважає, що 

«уміння – це засвоєний суб’єктом спосіб виконання дій, який забезпечується 

сукупністю набутих знань і навичок. Уміння формуються шляхом вправ і 

забезпечують можливість виконання дій не лише у відомих, а й у нових 

умовах» [149]. 

 В.П. Зінченко та  Б.Г. Мещерякова у своєму психологічному словнику 

дають таке трактування цього поняття: «уміння – це проміжний етап 

оволодіння новим способом дій, що спирається на якесь правило і відповідно 

правильне використання цих знань у процесі вирішення певних завдань» [160]. 

А.В. Усова  розглядає уміння як «можливість виконувати дію відповідно 

до цілей та умов, у яких людині доводиться орієнтуватися» [188]. 

 Розглядаючи уміння як вид діяльності, А.І. Кочетов зазначає, що 

вони мать важливе значення для процесу навчання, розуміючи під цим 

самопізнання, практичні навички. У навчальній діяльності він виділяє такі типи 

уміння, як дидактичне, виховне та корекційне, включаючи загальне уміння в 

різних видах діяльності [100]. 
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За М.Д. Ярмаченком «уміння – це самостійна свідома дія для 

застосування (практичного чи теоретичного) набутих знань» [151], [152]. 

Уміння включає інтелектуальні якості, вольові, емоційні, чуттєві. Уміння – це 

комплекс розумових і практичних дій. 

У дослідженнях Г. А. Засобіної «уміння» визначається як здатність 

виконувати певну діяльність або дії в нових специфічних умовах, які 

утворились на основі раніше набутих знань і навичок [83 ].  

У працях Ф. Н. Гоноболіна,  В. О. Онищука, «уміння» трактуються як 

свідоме бажання виконувати дії на основі попередньо набутого досвіду у 

процесі розв’язання різноманітних нестандартних задач [58]. 

Відповідно до робіт  Д. М. Богоявленського [20], [21], [22], Н. О. 

Менчинської [126], поняття «уміння» ототожнюється з поняттям «прийом» 

(«спосіб дії»). Уміння включає в себе знання  про способи діяльності та 

практичне володіння цими способами. Більш складні уміння включають також 

системи прийомів. До розумових прийомів автори відносять дії логічного 

мислення (аналіз, синтез). А саме, В. А. Крутецький акцентує, що уміння – «це 

компонування знань у будь-якій комбінації, використання їх на практиці в 

умовах, обставинах, що відрізняються від тих, у яких вони формувались; 

уміння не можливе без знань. Уміння є процесом творчого мислення» [103]. 

Педагог Н. В. Кузьміна трактує «уміння» як набуту здатність на основі 

знань виконувати певні дії в умовах, що мають властивість стрімко 

змінюватись. Акцентується увага на тому, що «уміння» – це не комбінація 

механічних навичок, а кожного разу нова сукупність знань, навичок, 

цілеспрямованості й творчих можливостей особистості» [105], [106].  

У своїх працях Л. Ф. Спірін уміння розуміє як «інтегративну властивість 

суб’єкта навчальної  діяльності в структурі його світогляду, яка забезпечує 

успішність продуктивного вирішення ним широкого спектру задач в різних 

ситуаціях» [175].  



21 

 

На думку О. О. Абдулліної, всі уміння можна розглядати, як сукупність 

практичних та інтелектуальних дій, взаємопов’язаних і цілеспрямованих, що 

виконуються в певній послідовності [1].  

І. О. Зимньої, стверджує, що «уміння» представляють сукупність 

найрізноманітніших дій особистості [85], [86]. 

Педагогічна енциклопедія так пояснює це поняття: «уміння – можливість 

ефективно виконувати дії (діяльність) відповідно до поставлених цілей та умов, 

в яких доведеться діяти [150], [152]. «Уміння передбачають використання 

набутого досвіду та знань, без яких вони не можуть існувати. Знання і уміння 

дві неподільні і взаємопов’язані складові будь-якої цілеспрямованої дії. Якість 

вміло визначається знанням про виконання дій. Уміння також тісно пов’язані з 

навичками як способом виконання дій, але, на відміну від них, уміння можуть 

формуватися і без спеціальних вправ у виконанні якої-небудь дії» [124]. 

У психолого-педагогічній літературі поняття «уміння» трактується як 

заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати певну 

діяльність [6]. Уміння завжди спирається на активну інтелектуальну діяльність, 

свідомий контроль виконання тієї чи іншої дії. На думку психологів, 

сформоване уміння може стати властивістю особистості і умовою набуття 

нових знань, умінь і навичок, тобто показником інтелектуального розвитку 

особистості, здатності до перебудови засвоєних прийомів діяльності, до 

опанування знань і застосування їх в змінених умовах відповідно до 

поставленої мети. 

Психологічна природа умінь складна. На думку Є.А. Мілеряна, вона 

охоплює усі найважливіші процеси свідомості: інтелект, волю, емоції, які 

виявляються у свідомому, цілеспрямованому, успішному здійсненні «системи 

дій, що забезпечують досягнення поставленої мети діяльності в змінених 

умовах її протікання» [127], [128], [129]. 

С.У. Гончаренко розглядає уміння як «здатність належно виконувати 

певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і 

навичок» [59]. 



22 

 

В.В. Давидов, Р.С. Немов розглядають уміння як категорію діяльності. У 

межах такого підходу уміння визначається як знання в дії, тобто застосування 

знань в навчально-пізнавальній діяльності, як спосіб та якість діяльності. Увага 

приділяється операційному та змістовому компоненту і не розглядається 

особистісні характеристики учня [64], [65]. 

Н.О. Лошкарьова, О.М. Новиков, Д.Б. Ельконін у своїх наукових працях 

розглядають уміння як якість особистості, хист до ціленаправленої діяльності, 

заснованої на знаннях, здібність свідомо досягти поставленої мети [187]. 

С.І. Сокорева трактує поняття «уміння» як здатність застосовувати набуті 

знання на практиці і пропонує розрізняти у навчальній діяльності пізнавальні 

уміння за сприйняттям і обміркуванням вивченого матеріалу та навчальні 

уміння [174]. 

Обґрунтовують положення, що уміння формується у діяльності і 

розглядається як характеристика особистості, здібність та результат дії, Л.Б. 

Ітельсон, К.К. Платонов [155]. 

Пізнавальні уміння – це сукупність особистісних якостей учня: 

пізнавальних інтересів, позитивного ставлення до навчально-пізнавальної 

діяльності, воління, знань, загальнонавчальних умінь і досвіду навчально-

пізнавальної діяльності, – необхідних для ефективної продуктивної навчально-

пізнавальної діяльності, спрямованої на розв’язання типових проблем.  

Проаналізувавши предметно-наукові, психолого-педагогічні та 

навчально-методичні літературні джерела щодо змісту дефініції «уміння», ми 

узагальнили результати у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1.1.1. 

Дослідження змісту дефініції «уміння» 

 

Прізвища вчених-

дослідників 

Дефініція «уміння» 

Абдулліна О. О. як сукупність практичних та інтелектуальних дій, 

взаємопов’язаних і цілеспрямованих, що виконуються 
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в певній послідовності 

Богоявленський Д. М., 

Менчинська Н. О. 

 як знання  про способи діяльності та практичне 

володіння цими способами 

Гончаренко С.У. як здатність належно виконувати певні дії 

Гоноболін Ф. Н.,  

Онищук В. О. 

як свідоме бажання виконувати дії на основі 

попередньо набутого досвіду у процесі розв’язання 

різноманітних нестандартних задач 

Давидов В.В.,  

Немов Р.С. 

як категорію діяльності; як знання в дії, тобто 

застосування знань в навчально-пізнавальній 

діяльності, як спосіб та якість діяльності 

Засобіна Г. А. як здатність виконувати певну діяльність або дії в 

нових специфічних умовах, які утворились на основі 

раніше набутих знань і навичок 

Зінченко В.П., 

  Мещерякова Б.Г 

як проміжний етап оволодіння новим способом дій, що 

спирається на якесь правило і відповідно правильне 

використання цих знань у процесі вирішення певних 

завдань 

Зимня І. О. як сукупність найрізноманітніших дій особистості 

Ітельсон Л.Б., 

Платонов К.К. 

як характеристика особистості, здібність та результат 

дії 

Кочетова А.І. як вид діяльності, що має важливе значення для 

процесу навчання, розуміючи під цим самопізнання, 

практичні навички 

Кузьміна Н. В. як набута здатність на основі знань виконувати певні 

дії в умовах, що мають властивість стрімко 

змінюватись 

Крутецький В. А. Як компонування знань у будь-якій комбінації, 

використання їх на практиці в умовах, обставинах, що 

відрізняються від тих, у яких вони формувались 

Лопатіна В.В., як здатність робити що-небудь набута знанням і 
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 Лопатін Л.Є. досвідом 

Максименко С.Д. як готовність людини, що ґрунтується на знаннях і 

навичках, успішно виконувати певну діяльність 

Леонтьєв О.М., 

Гальперіна П.Я,  

Тализіна Н.Ф. 

як здатність, що формуються тільки в процесі взаємодії 

з навколишнім світом 

Лошкарьова Н.О., 

Новиков О.М., 

Ельконін Д.Б. 

як якість особистості, хист до ціленаправленої 

діяльності, заснованої на знаннях, здібність свідомо 

досягти поставленої мети. 

Мілерян Є.А система дій, що забезпечує досягнення поставленої 

мети діяльності 

Ожегова С.І. як навичка в якійсь справі, володіти здатністю робити 

що – небудь на основі здобутого досвіду 

Петровський О.В. як спосіб виконання дій, який забезпечується 

сукупністю набутих знань і навичок 

Спірін Л. Ф. як інтегративна властивість суб’єкта навчальної  

діяльності в структурі його світогляду 

Сокорева С.І як здатність застосовувати набуті знання на практиці 

Родигіна І.В. як спроможність особистості працювати з інформацією 

Усова А.В. можливість виконувати дію відповідно до цілей та 

умов, у яких людині доводиться орієнтуватися 

Ярмаченко М.Д. як самостійна свідома дія для застосування 

(практичного чи теоретичного) набутих знань 

 

О.М. Леонтьєв, П.Я Гальперіна і Н.Ф. Тализіна вважають, що всі 

навчальні уміння формуються тільки в діяльності. Під діяльністю розуміють 

процес взаємодії з навколишнім світом. Ця діяльність по-різному 

класифікується, але більшість авторів виділяють пізнавальну діяльність – 

навчання. Основною складовою навчання є дія – процес, спрямований на певну 

мету, результат, який має бути досягнутий. Дії складаються з операцій, тобто 
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способів їх здійснення. Спочатку кожна операція формується як дія, що 

передбачає певну мету. Але потім вона може включатись в інше, більш складну 

з операційного складу дії, стаючи одним із способів його виконання, тобто 

операцією [39],[40], [109], [110], [181], [182]. 

Для успішного формування навчальних умінь виконувати ту чи іншу дію 

самому вчителю, насамперед, слід провести аналіз структури дій, чітко уявити, 

з яких складових складається це виконання. Виділивши окремі елементи, 

необхідно визначити найбільш доцільну послідовність їх виконання і намітити 

систему вправ, що забезпечують впевнене, майже автоматичне виконання 

учнями простих дій, потім організовувати їх виконання [141]. 

Проаналізувавши літературні джерела, можна виділити серед сукупності 

навчальних умінь пізнавальні, що є невід’ємною запорукою для успішного 

навчання, уміння самостійно здобувати знання. Саме для учнів поповнення 

знань після закінчення навчального закладу, усвідомлення безперервної 

самоосвіти, що диктується швидкими темпами науково-технічного та 

соціального прогресу. В житті та діяльності людини трактування пізнавальних 

умінь не повністю відображає їх значення, тому потрібно переглянути 

визначення «пізнавальні уміння» з позиції теорії пізнання, яка досліджує 

принципи, механізми, умови, і форми пізнавальної діяльності людини. 

«Пізнання – це сукупність процесів отримання, перетворення та 

використання інформації про навколишній світ та саму людину в ньому» [10]. 

Український дидакт С.У. Гончаренко трактує пізнання як процес 

цілеспрямованого активного відтворення об’єктивного світу у свідомості 

людей, що є вищою формою відображення не лише сучасного, а й майбутнього. 

Тому пізнавальні  уміння можна розглядати як способи отримання інформації, 

які дістають своє відображення у свідомості учнів про навколишню дійсність 

[59]. 

І.В. Родигіна розглядає пізнавальні уміння  як «спроможність особистості 

працювати з інформацією (отримати її, аналізувати, структурувати, робити 

висновки тощо). Наявність практичних умінь свідчить про здатність 
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застосовувати отримані знання на практиці залежно від потреби. Це, зрозуміло, 

передбачає уміння попередньо проаналізувати зроблені виклики. Зрештою, 

«необхідне адекватне оцінювання – себе, світу свого місця у світі, конкретного 

значення, необхідності чи зайвості його для своєї діяльності» [164]. 

Відповідно до проведеного вище аналізу пізнавальних умінь, на наш 

погляд, важливими є також наступні чинники: 

 комунікабельність – уміння співпрацювати та спілкуватись в процесі 

вирішення проблем; 

 компетентність, обізнаність у процесі вирішення проблем; 

 бажання працювати на результат; 

 організованість – уміння планувати та організовувати роботу; 

 наполегливість у вирішенні проблеми; 

 ефективність досягнутих результатів. 

Формування в учнів пізнавальних умінь відбувається поетапно (розвиток 

рефлексивної здатності, творчого типу мислення, здатність правильно з 

інформацією у відповідності із вирішенням навчальних завдань різного типу: 

репродуктивних, продуктивних, евристичних, проблемних, психологічних, 

педагогічних. 

Виділяють такі типи пізнавальних умінь учнів: 

1.     за сприйняттям і розумінням матеріалу, що вивчається – концентрувати 

увагу при засвоєнні нового матеріалу і запам’ятовуванні, виділяти ознаки 

предметів і явищ, що вивчаються, поділяти ці ознаки на суттєві і несуттєві, на 

основі цього формулювати правила і певні теоретичні узагальнення, знаходити 

зв’язок із попередньо набутими знаннями, слідкувати за логічним викладенням 

матеріалу, робити висновки, ставити питання до вивченого; 

2.     за процесом запам’ятовування матеріалу, що вивчається – уміння розуміти 

внутрішню логіку навчального матеріалу, виділяти факти і робити на їх основі 

висновки, складати стислий чи розгорнутий план матеріалу, користуватися 

образно-схематичними засобами, застосовувати прийоми розподілу часу у 

процесі підготовки; 
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3.     за здатністю використовувати набуті знання на практиці – чітко 

відокремлювати практичні завдання, пов’язані із застосуванням знань на 

практиці, розділяти процес їх вирішення на етапи, пов’язувати практичні дії із 

відповідними теоретичними положеннями і висновками, здійснювати 

самоконтроль результатів рішення, відкривати нові аспекти у практиці, що 

поглиблюють теоретичне знання матеріалу тощо [153], [159]. 

Доцільно стверджувати, що розвинуті пізнавальні уміння гарантують 

якість навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, дають змогу 

людині успішно вирішувати поставлені перед собою завдання, дозволяють 

зберігати і використовувати власні сили, збільшувати продуктивність 

діяльності. 

Слід зазначити, що формування пізнавальних умінь проходить найбільш 

ефективно в ситуаціях, які стимулюють учнів до активних творчих пошуків, 

нових способів отримання знань, яких не вистачає. Пізнавальні уміння – такі 

уміння, реалізація яких здійснюється з використанням від чуттєвих і постійних 

пізнавальних дій, що опираються на раніше засвоєнні уміння і навички [154]. 

Пізнавальні уміння – складне та багатогранне утворення, що визначає 

місце людини у суспільстві та її здатність не лише до адаптації, а й до зміни 

зовнішніх умов. Це основа для саморозвитку та самоорганізації особистості, 

саме рівень сформованості пізнавальних умінь визначається креативними 

здібностями  та здатністю до творчої, продуктивної діяльності в майбутньому 

[7], [8]. 

 Отже, ми розуміємо «пізнавальні уміння» як здатність людини 

оволодівати новими знаннями, практичними прийомами, навчатися на основі 

досвіду, мати змогу адаптувати набуті теоретичні знання для вирішення 

раптових перешкод. Це комплекс розумових і практичних дій. 

Аналіз навчальних програм з географії показав, що формування умінь 

учнів на уроках закладене у змісті державних вимог до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів [134]. Уміння дуже важливі для навчальної діяльності, вони є 

інструментом дії й називаються в психології способами, в педагогіці – 
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уміннями. Щоб обточити деталь, охарактеризувати за планом природну зону, 

посадити рослину, написати твір, розв’язати задачу, потрібно вміти оперувати 

уміннями. Їх прищеплюють, вони формуються й розвиваються в діяльності. 

Формування пізнавальних умінь учнів залежить від попередньо набутого 

досвіду, їх життєвих та предметних знань та навичок, рівня їх розвитку [156]. 

Важливе місце відводиться також внутрішній та зовнішній мотивації учня до 

оволодіння знаннями та уміннями, прагнення реалізувати себе у продуктивній 

навчальній діяльності [67]. Від того наскільки успішно формуються пізнавальні 

уміння, залежить оволодіння новими знаннями й уміннями. Їхня оперативність 

та дієвість. Людина одержує знання з навколишнього світу, тобто потрібно 

формувати в учнів пізнавальні уміння, щоб вони стали для них методом 

одержання достовірних знань про навколишнє життя. Людина, що володіє цими 

уміннями, може помітити у здавалося б незначних повсякденних явищах 

прояви важливих властивостей матеріального світу, певні тенденції в різних 

сферах світового розвитку та використати ці знання з користю для себе. 

 

1.2. Творчі завдання як засіб впливу на формування пізнавальних умінь учнів у 

процесі навчання фізичної географії 

 

 У даний час вагоме значення набуває процес 8истості, яка спроможна 

реалізувати свій природний потенціал, уміння саморозвитку та 

конкурентоспроможності [39]. Використання творчих завдань у 

загальноосвітній школі є одним із способів формування такої всебічно 

розвиненої особистості. Адже, творче завдання - це взаємозв’язок 

пізнавального та розумового завдань. Його рішення вимагає від учня 

«застосовування раніше засвоєних знань та умінь у новій ситуації, їх 

комбінацію та перетворення, побудову їх на основі способу рішення, бачення 

нової проблеми в традиційній ситуації, бачення структури і нової функції 

об’єкта» [93].  

  Проаналізувавши результати педагогічного спостереження було 

виявлено, що на формування пізнавальних умінь під час навчання в основній 
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школі звертається недостатня увага. Слід зазначити, що дана проблема вимагає 

швидких змін  та має бути вирішена і  врахована у сучасних концепціях 

географічної освіти. Так, зокрема, у концепції змісту географічної освіти в 

загальноосвітніх навчальних закладах приділяється достатньо уваги 

формуванню знань і навичок учнів, їх здатності до пізнавальної діяльності, 

проте конкретизуються лише певні предметні уміння в рамках кожної окремої 

теми [201]. Крім того, в згаданій концепції знання, уміння і навички та 

здатність застосовувати теоретичний матеріал на практиці є кінцевою метою 

навчального процесу. Ведеться наукова дискусія стосовно пріоритетності одних 

перед іншими. З позиції завдань нашого дослідження сформованість 

пізнавальних умінь є завершальним етапом навчання, проте ми розуміємо, що 

як уміння, так і знання з навичками слугують для ширшого кола педагогічних 

завдань, що поставлені перед сучасними освітніми закладами. Це, зокрема, 

формування творчої особистості, здатної до швидкої адаптації в нових умовах 

та перетворення цих умов відповідно до поставлених проблем. Тобто 

пізнавальні уміння є одним  із необхідних засобів досягнення цих цілей поряд із 

предметними навичками, предметними знаннями і сформованими уміннями.  

Дидактичні можливості творчих завдань досліджувались психологами та 

методистами в рамках проблемного навчання. Необхідність розвитку творчих 

здібностей особистості в епоху науково – технічної революції зумовила 

інтенсивний пошук нових методів та методик навчання. Тоді ж було 

запропоновано вид проблемного навчання, що характеризувався особливим 

видом взаємодії змісту освіти, діяльності вчителя та діяльності учнів [61], [62], 

[63]. Діяльність вчителя стала спонукаючою, а не інформативною, як це мало 

місце при пояснювально – ілюстративному навчанні, що сприяло зростанню 

самостійності учнів в оволодінні новими знаннями.  

В основі кожної навчальної проблеми лежить певна суперечність 

об’єктивного чи суб’єктивного характеру. Суб’єктивні суперечності зумовлені 

рівнем знань учнів і найчастіше виникають під час подачі нового матеріалу, 

понять, а також тоді, коли учні застосовують свої знання в нових пізнавальних 
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ситуаціях. Об’єктивні ж зумовлені суперечністю між теорією та 

експериментальними даними, або навпаки. Проблемне навчання лягло в основу 

продуктивного (пошукового) методу навчання. „Однією з основних функцій 

проблемно – пошукових методів є формування в учнів самостійності мислення, 

готовності до творчої діяльності” [9], [104], [108], [184]. 

Під творчою діяльністю розуміють „...діяльність, результатом якої є 

створення нових матеріальних і духовних цінностей” [15]. Важливою ознакою 

творчості є новизна продукту, а особливо продукту навчальної діяльності. 

Т. Рібо стверджував, що творчий характер навчальної діяльності має 

суб’єктивну новизну. Тобто продукти учнівської діяльності не є новими в 

повному розумінні цього слова: вони є такими лише для самих учнів. Саме ця 

передумова дозволила з’ясувати роль проблемного навчання та ширше 

застосувати його при викладанні фізичної географії та інших шкільних 

предметів [9], [163]. 

Між пізнавальною і творчою діяльністю людини є певні відмінності, 

(таблиця 1.1.2.1): 

1) пізнавальна діяльність спрямована на вивчення причинно –

 наслідкових зв’язків між явищами та процесами, що відбуваються в природі, а 

творча – на створення та перетворення явищ, процесів, об’єктів; 

2) пізнання відбувається за допомогою органів чуття: слуху, нюху, зору, 

дотику, а творчість – на інтуїтивному несвідомому рівні мислення; 

3) пізнання супроводжується пізнавальними інтересами та потребами, а 

творчість може бути спонтанною, проте зумовлюється наявністю задатків та 

креативних здібностей [60]. 

Таблиця 1.1.2.1. 

Особливості відмінностей пізнавальної та творчої діяльності 

Ознаки Відмінності 

Пізнавальна діяльність Творча діяльність 

За способом 

спрямування та 

спрямована на вивчення 

причинно – наслідкових 

спрямована на створення та 

перетворення явищ, процесів, 
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розв’язання 

поставлених 

задач  

зв’язків між явищами та 

процесами, що відбуваються 

в природі 

об’єктів в природі 

За способом дії відбувається за допомогою 

органів чуття: слуху, нюху, 

зору, дотику 

відбувається на інтуїтивному 

несвідомому рівні мислення 

За способом 

необхідності 

досягнення цілі 

супроводжується 

пізнавальними інтересами та 

потребами 

може бути спонтанною, 

проте зумовлюється 

наявністю задатків та 

креативних здібностей 

 

Проте, не зважаючи на ці відмінності, ми бачимо великі можливості 

використання креативних технологій навчання у формуванні пізнавальних 

умінь, а поєднання цих видів діяльності дозволить сприймати та пізнавати світ 

цілісним та взаємопов’язаним. 

Не випадково дидакти і психологи І.Я. Лернер, М.І. Махмутов, 

І.Я. Пономарьов відзначають близькість проблемного навчання з структурою і 

логікою наукового пошуку при розв’язанні творчих завдань [111], [125]. 

Зокрема, М.І. Махмутов бачить спільність між ними в тому, що в обох процесах 

і вчитель, і учень мають справу з проблемою і гіпотезою, які зумовлюють 

подібну структуру пізнавальної діяльності у навчанні [119]. 

На думку Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко, як і інші представники 

асоціативної психології виявилися не в змозі пояснити закономірності процесу 

свідомого мислення, зокрема, творчого мислення, проте встановлені ними 

закони асоціацій є найбільшим досягненням психологічної науки ХІХ століття. 

Вони допомагають зрозуміти, наприклад, чому колишній досвід найчастіше 

може блокувати творчий підхід до розв’язку задачі (вирішення проблеми), а 

також пояснити загальновідомий факт успішної творчої роботи обдарованих, 

креативних учнів, які ще не володіють енциклопедичними знаннями [159]. 

О. Кюльпе, К. Марбе розглядали творчу діяльність як внутрішню дію для 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%AE.%D0%9E.,_%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92.%D0%86.%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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вирішення задач. Ними  було сформульоване визначення творчого мислення як 

активного процесу, де головну роль виконують думки без образів, в якості яких 

виступають знання неспостережного типу (усвідомлення правил, усвідомлення 

відносин, думки-інтенції), що й скеровують хід думок при вирішенні творчих 

завдань [146], [195] .  

На думку О. Зельца «мислення це функціонування інтелектуальних 

операцій. Розвиваючи свої уявлення про саме рішення задач, найбільше 

значення має першій фазі – утворенню „загальної задачі”, що формується в 

результаті обробки вихідного матеріалу. Головною її ланкою є взаємодія між 

елементами. Результатом такого виділення передбачається утворення 

проблемного комплексу розв’язання творчих завдань, у якому:  

– виділені характеристики відомого, 

– визначене місце невідомого, 

– виділені відносини між даним і шуканим» . 

Суть проблемності він бачив у незавершеності цього комплексу. 

Виявлення відносин між відомим і шуканим з наступним пошуком шуканого 

являє собою процес утворення загальної задачі. Таким чином, О. Зельц процес 

творчого мислення вважав процесом заповнення чи відновлення відсутніх 

ланок у цьому комплексі, а не ланцюжком асоціацій [151].  

Не можна залишити без уваги і психоаналітичний підхід до дослідження 

творчого мислення. У рамках цього підходу вперше була почата спроба 

виділення фактора, що лежить в основі розумової активності. Засновник 

психоаналізу і прихильник енергетичної теорії людини З. Фрейд вважав, що 

творчий продукт є результатом непрямого вираження внутрішньої й агресивної 

енергії, якій не дали виразити себе більш прямим шляхом у процесі розв’язання 

поставлених творчих задач. А. Адлер зміщує творчість трактував як 

специфічний спосіб компенсації комплексу неповноцінності [4]. 

Не випадково К. Юнг розглядав прагнення до творчості як частину 

базової енергії лібідо. У самому ж феномені творчості він бачив прояв 

архетипів колективного несвідомого, пропущених крізь призму 
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індивідуального досвіду і сприйняття творця. Психоаналіз вперше акцентував 

важливість проблеми мотивів і значимість несвідомого в мисленні [196]. 

Новий аспект мислення був виділений у працях представників 

М. Вертхаймера, К. Дункера, В. Келлера й інших. У їх роботах в основному 

проводилися експериментальні дослідження сприйняття, потім деякі висновки 

були перенесені на вивчення мислення. Основним положенням було 

твердження, що цілісний образ  – гештальт  – виникає не шляхом синтезу, а 

відразу як цілісний, коли особа свідомо вирішує творчі задачі. Сам гештальт 

витлумачувався як функціональний, тобто як деяка структура, що 

характеризується через функцію, а мислення – як діяльність послідовного 

переструктурування, що продовжується аж до досягнення необхідного 

гештальта (структури), що і було названо „інсайтом”, чи „осяянням” [11], [133]. 

Психологи Г. Олпорт, А. Маслоу вважали, що первісне джерело творчості 

 – мотив особистісного росту, бажання самостійно вирішувати труднощі по 

поставали перед особистістю, використовуючи надбаний попередньо життєвий 

досвід. За Маслоу  – це потреба в самоактуалізації, повної і вільної реалізації 

своїх здібностей і життєвих можливостей, креативного, тобто творчого підходу 

до вирішення завдань [121]. 

Творче мислення вивчалося також Дж. Гілфорда і Е.П. Торренса, що 

представляють креативність як універсальну пізнавальну творчу здатність. У 

рамках своєї концепції Гілфорд вважав операцію дивергенції (творчого 

мислення) поряд з операціями перетворення й імплікації, основою креативності 

як загальної творчої здатності особистості [209], [211], [212].  

Українськими науковцями було створено концепції виховання творчої 

особистості де важлива роль приділяється на те, що „саме творча, естетично 

багата особистість в змозі розв’язувати як щоденні виробничі, так і 

масштабні завдання, які забезпечуватимуть не просто виживання, а прогрес 

нації, здатної займати у співдружності народів чільне місце, створити 

кожному своєму громадянинові повноцінне економічне і культурне життя”  

[114], [123], [130].  



34 

 

У сучасних дослідженнях психолого-педагогічної сутності творчості 

прослідковується, що проблемою творчості займалась низка вітчизняних та 

закордонних вчених. Вони розглядали творчість у трьох  аспектах, а саме  

Г.Гиргинов, В.Жадько, В.Цапок у філософському, Г.Балл, О.Киричук, О.Лук 

у психологічному, В.Кан-Калик, Я.Пономарьов, С.Сисоєва у педагогічному 

[13] , [55], [119], [169], [170]. 

Основні трактування терміну структуровано в таблиці 1.1.2.2. 

Таблиця 1.1.2.2. 

Педагогічні та психологічні аспекти трактування дефініції «творчість» 

Прізвища вчених-

дослідників 

Дефініція «творчість» 

Андрєєв В. І. як тип особистості, для якої характерна стійка, високого 

рівня спрямованість, мотиваційно-креативна активність, 

яка дозволяє їй досягнути прогресивних, суспільно та 

особисто значущих результатів в одному чи декількох 

видах діяльності 

Бабанський Ю. К.. 

Сластьонін В. О., 

Щукіна Г. І. 

як стиль мислення, який формується у процесі 

життєдіяльності особи, та постійно виконуваним ним 

різного спектру задач 

Бердяєв М. як правом і обов'язком людини на самореалізацію; до 

творчості здатна кожна людина, життя якої наповнене 

елементарними формами праці 

Бодальов О. як спосіб дії, що виникає та тісно переплітаються з 

життєвою діяльністю в результаті пошуку людиною 

сенсу життя, необхідністю повної реалізації її 

потенційних можливостей. Вважає, що знаходження 

сенсу життя допомагає людині знайти своє місце в 

житті, самореалізувати свої потенційні можливості, 

тобто, повноцінно прожити своє життя. 

Виготський Л. як діяльність людини, спрямована на створення нового: 
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чи то речей зовнішнього світу, чи умовиводів або 

почуттів, властивих самій людині 

Гамезо М., 

Домашенко І. 

як певна діяльність людини, яка спрямована на створення 

нових, оригінальних суспільних цінностей, що 

відображає найвищу ступінь людської активності щодо 

створення продукту цієї діяльності 

Гольдентріхт С.,  

Даниленко Л. 

як сукупність особистісних якостей, які визначають і 

зумовлюють відношення людини до світу і до себе, 

спонукають її до самоутвердження. Критерієм такого 

виду творчості є становлення і розвиток особистості. 

Зязюн І. А., 

Тарасович Н. М. 

як механізм взаємозв'язку нестандартного мислення й 

креативної майстерності 

Клімов Є. А., 

Мерлін В. С., 

Пономарьов Я. О. 

як індивідуальний стиль діяльності особистості як 

найважливіша її ознака 

 

Кичук Н. В. як результат нестандартного мислення, розвиток якого 

передбачає наявність спеціально створених умов 

Лузіна Л. М., 

Рибалко В.В., 

Сущенко Т.І. 

як індивідуальна властивість людського організму 

притаманна всім, а для її розвитку важкими є 

використання засобів креативної діяльності, зокрема 

творчих завдань. 

Лісовська В. О., 

Поташник М. М. 

як властивість суб’єкта суспільства, що проявляється у 

його можливостях на основі досвіду вирішувати 

нестандартні різноманітні життєві питання.   

Маслоу А.,  

Роджерс К. 

як форму існування, необхідну для повноцінного життя 

людини. Зумовлений тим, що пошук сенсу життя 

невід’ємно пов'язаний із творчим відношенням людини 

до дійсності, необхідністю повної реалізації її 

потенційних можливостей 

Моляко В. як процес створення, відкриття нового, що раніше для 
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конкретного суб’єкта було невідомим 

П. С. Перепелиця, 

М. О. Холодна  

як якість особистості, найвищим рівнем якої є 

обдарованість 

Пономарьова Я. як сукупність креативних якостей(надзвичайну 

напруженість уваги, високу вразливість, цілісність 

сприйняття, інтуїцію, фантазію, вигадку, дар 

передбачення, великі за обсягом знання), уподобань, 

інтересів, мотивів діяльності та світогляду 

Рубінштейн С. як діяльність у створенні нового, оригінального 

Спіркін А. як мислення й практичну діяльність, результатом яких є 

створення оригінальних, неповторних цінностей, 

встановлення нових фактів, властивостей, 

закономірностей, а також методів дослідження та 

перетворення матеріального світу або духовної 

культури 

Стернберг Р. як здатність виконувати роботу, яка одночасно є 

новаторською, оригінальною, неочікуваною і 

відповідною, тобто корисною, відповідною вимогам 

завдання 

Цапок В. як сукупність дій, що сприяють розвитку особистості, її 

самореалізації в процесі створення матеріальних і 

духовних цінностей 

 

Філософський словник трактує «творчість» як процес людської 

діяльності зі створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей  

[194]. 

У енциклопедичному українському словнику «творчість» визначається 

як діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, 

оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. При цьому 
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зазначається, що творчість специфічна для людини, тобто завжди передбачає 

творця, суб’єкта творчої діяльності. 

У педагогічному словнику зазначено, що «творчість» – це свідома, 

цілеспрямована, активна діяльність людини, спрямована на пізнання та  

перетворення дійсності, створення нових, оригінальних предметів, які ніколи 

ще не існували, з метою вдосконалення матеріального та духовного життя 

суспільства [152]. 

Отже, творчість - одна з найбільш природних форм реалізації потреби 

людини в пошуку. Поряд з нею існують й інші мотиви творчості - потреби в 

самоствердженні, визнання іншими членами суспільства та ін. Для виконання 

творчих завдань учнями сам пошук нового, в силу психофізіологічних 

закономірностей, приносить велике задоволення. Творчою є будь-яка 

діяльність, в ході якої здійснюється пошук способів рішення проблем; творчою 

також є діяльність, яка виводить суб'єкт за рамки існуючих парадигм. 

Перетворенню діяльності в творчу сприятиме формування у суб'єкта певних 

умінь, здібностей творчого характеру. Творчості навчити важко, але перед 

педагогами постає питання спрямовано формувати і розвивати саме пізнавальні 

уміння на основі використання творчих завдання у процесі навчання. 

На думку Г.Гиргинова творчість представлена у двох рівнях: перший її 

рівень притаманний людському мисленню і людській практиці, а другий – 

пов'язаний із винахідництвом, науковою творчістю [55]. 

Т.Тардіф і Р.Стернберг стверджують, що все різноманіття наукових 

пояснень творчості можна звести до двох основних [54], [64], [113]: 

1. Творчість є окремим психологічним процесом, що відбувається в 

окремій особистості в певний момент часу, отже має розглядатися в 

особистісному контексті. 

2. Творчість є процесом, що залежить від системи соціальних зв’язків, 

проблемних сфер, критеріїв оцінки креативних продуктів, тобто має 

розглядатися в широкому соціальному контексті. 
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О.С. Сисоєва акцентує, що творчість окремої людини може бути 

розглянута у двох аспектах: як сутність якості особистості, в якій відбивається 

ставлення суб’єкту до самого себе і світу, а також спосіб її самоствердження; як 

діяльність певного характеру, яка відображає вищий ступінь активності 

людини, спрямованої на подолання певного протиріччя у відповідності з 

поставленою метою [158]. 

У психологічному словнику зазначено, що творча особистість виникає 

лише внаслідок наявності у неї „..здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки 

яким створюється продукт, який відрізняється новизною, оригінальністю, 

унікальністю”[150]. 

Отже, творча особистість відзначається перш за все такими особливостями, 

як бачити проблеми, готовність відкласти знайдене рішення та шукати нове, 

толерантність до невизначеності, прагнення до оригінальності, інформованість 

та достатньо високий рівень базових знань, працьовитість, самокритичність. 

Отже,  творчість – це діяльність, яка спрямована на створення якісно нових 

матеріальних і духовних цінностей суспільного значення. Творчість 

притаманна тільки людині – суб’єкту творчої діяльності, що розвивається в 

результат і виконання певної системи завдань, що вимагають креативного 

підходу. 

При цьому творчість розглядається у двох аспектах: 

1) діяльнісний (процес створення нового, нестандартне бачення проблеми, 

уміння знаходити оригінальні способи її розв’язування); 

2) особистісний (через суб’єктивну новизну). 

 Щоб краще зрозуміти природу творчості особистості, яка виникає в 

результаті систематичного виконання нестандартних дій, вченими було 

виділено підходи до її трактування. Схема 1.1.2.1. 

 Проаналізувавши ряд психолого-педагогічної літератури можна 

виділити науковій комплекс необхідних рис, якостей та властивостей 

особистості, що визначають становлення її як творчої особистості. До 

найважливіших відносять:  
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 зорієнтованість мотивації на творчість та інтелектуальну активність, 

спрямованість на евристичну діяльність (Н.Кичук);  

 відмову від загальноприйнятих шляхів і засобів вирішення проблеми, 

розвиненість уяви, цілісність сприйняття, наполегливість у доведенні 

запланованого до завершення (В.Андрєєв) [115];  

 легкість генерування ідей, гнучкість мислення, перенесення знань у нові 

умови, здатність до оцінювання (О.Лук);  

 допитливість, сміливість, самовідданість, емоційну активність, 

асоціативність мислення й пам’яті, здатність до винахідництва, 

дослідницької діяльності, здатність до подолання конфліктних ситуацій 

(С.Сисоєва);  

 високий рівень спостережливості, пам’яті, знань, досвіду,  регуляції 

емоцій і вольових актів (А.Шумілін). 

Схема 1.1.2.1. Основні підходи до розуміння природи творчості особистості (за 

Стаднюк Ю.Ю.) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психогенетичний підхід  

(В.Бехтєрєв, В.Енгельгард, 

В.Вільчек) 

 

Кожна людина має певний 

рівень природної обдарованості 

творчими здібностями. Творча 

здатність людини виступає як 

природжена потреба та 

реалізується за допомогою 

механізму наслідування 

Творча особистість 

Соціальний підхід 

(О.Лук, В.Моляко, Б.Нікітін, 

В.Чудновський, В.Дружинін) 

 

Оскільки людина народжується в 

світі соціальному, то процес її 

розвитку завжди 

супроводжується  впливом 

соціокультурного середовища. 

Соціальне обумовлює творчі 

можливості людини, сприяє їх 

реалізації, або гальмує їх прояв. 
 

Чуттєво-емоційний підхід 

(Г.Піхманець, Н.Рождественська, 

О.Галін, В.Дружинін) 

Творчість передбачає внутрішню 

(ментальну) активність особистості, 

тому що супроводжується емоційно-

чуттєвими реакціями особистості. 

Емоційні переживання можуть або 

спонукати особистість до творчості, 

або бути продуктом творчо-

діяльнісної активності. 

 

Аксіологічний підхід 

 (С.Грузенберг, 

В.Роменець) 

 

Цінності визначають зміст 

творчості. Творчість є 

цінною лише тоді, коли 

виражається в позитивній 

продуктивності 

Діяльнісний підхід 

(Л.Виготський, В.Моляко, 

О.Лук, Н.Лейтес, Б.Нікітін, 

О.Леонтьєв) 

Внутрішня активність 

особистості, як правило, має 

прояв в її зовнішній 

(діяльнісній) активності, мета 

якої – перетворення світу через 

власну діяльність 

Мотиваційний підхід 

 (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг, 

Г.Ассаджиолі, Г.Оллпорт, К.Роджерс, 

А.Маслоу.) 

До творчості особистості спонукає певний 

тип мотивації, тому творчість 

породжується специфічними внутрішніми 

прагненнями людини. Кожен із зазначених 

підходів послугував подальшому 

вивченню феномену творчості та сприяв 

розробленню основних концепцій 

творчості сучасними дослідниками  



40 

 

 Також існує п’ять творчих якостей людини: творча обдарованість, 

емпатія, здібність усвідомлювати обмеженість власного життя, почуття гумору, 

мудрість. 

У процесі навчання має бути знайдений такий навчальний матеріал, який 

залучив би учнів, що мають певний теоретичний багаж знань до конкретної 

діяльності, а саме до вирішення завдань, які неможливо виконувати механічно. 

Дж. Дьюї стверджує що навчений по справжньому вчиться тільки тоді, 

усвідомлює це, коли розуміє роль досліджуваних істин та отримує рішення 

різних проблем у процесі важливої для нього діяльності [80].  

Пізнання в дидактиці розглядається як отримання нового знання при 

виконанні творчих завдань у процесі практичної діяльності. У навчанні цей 

процес  можна прослідкувати при творчій  передачі якостей від учителя учневі 

під впливом ряду чинників. 

Чинники формування творчого потенціалу учня (за С.Д. Пінчук) [143]. 

 впевненість у своїх силах,  

 здатності вирішити поставлену проблему;  

 прагнення до самостійності у виборі цілей, завдань і шляхів їх вирішення;  

  виклик позитивних емоцій (радість, здивування, переживання успіху),  

 стимулювання процесу творчої діяльності; 

 формування критичного мислення та чутливості до суперечностей;  

 схильність до фантазування і розвитку уяви; 

 використання методів навчання, які стимулюють установку на самостійне 

відкриття нового знання.  

Аналіз наукових праць та психолого-педагогічних джерел дає змогу 

виділити комплекс заходів та специфічних умов розвиток творчості, як 

складного та суперечливого процесу та формування творчої особистості: 

1. Визнання цінності особистості, як суб’єкта розумової діяльності. 

Варто розуміти, що дана особистість цінна сама по собі в усіх її проявах. 

К.Ушинський наголошував, необхідно „...пізнати людину такою, якою вона є 

насправді, з усіма її слабкостями і в усій її величі, з усіма її буденними 
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дрібними потребами і з усіма її великими духовними вимогами”. 

2. Звільнення особистості від стандартного, загальноприйнятого мислення, 

оцінювання фактів і явищ, висловлювання здогадок, поведінки під час 

навчально-виховному процесу, перехід від пояснювально-ілюстративного 

навчання до проблемно-пошукового. Це сприяє розвитку особистості її 

самостійності та творчості, що забезпечується за допомогою спеціально 

організованого навчального процесу.  

3. Організація діяльності учня. Виконання проблемних пошукових завдань, 

виконання творчих робіт, проектів з використанням інноваційних педагогічних 

технологій. 

4. Стимулювання мотивованої творчої діяльності в учнів, врахування 

принципів індивідуального підходу до учнів та диференціації завдань у 

навчально-виховному процесі. 

Дослідженнями рівня креативності і залежності ступеня прояву 

креативності від факторів, що впливають на неї, займався Р. Стернберг. 

Відповідно до його концепції інтелектуальне відношення до зовнішнього світу 

може виражатися в адаптації, виборі типу зовнішнього середовища чи його 

перетворенні [18]. Якщо людина реалізує третій тип відносин, то при цьому 

вона виявить творчу діяльність, як зазначає В.М. Дружинін [145]. 

У зв’язку з зародженням інформаційних технологій дослідження 

творчості стало розвиватися також у новому напрямку: з’явився так званий 

інформаційний, чи когнітивний підхід. Уперше зазвучала ідея „штучного 

інтелекту”, що знайшла відображення в дослідженнях А. Ньюелла, Г. Саймона, 

М. Мінського і Дж. Маккарті. В когнітивній психології людина стала 

розглядатися як засіб переробки інформації. Основним завданням в когнітивній 

психології виступало вивчення перетворення інформації, що відбувається з 

моменту надходження сигналу до одержання відповіді. При цьому фахівці 

виходили з уподібнення процесів переробки інформації людиною й 

обчислювальним пристроєм [7].  

Цей напрямок продовжує розвиватися і зараз. Проведені в рамках 
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когнітивного підходу дослідження об’єднані тематикою, що у самому 

загальному виді можна охарактеризувати як аналіз різних аспектів розумової 

діяльності індивіда, широким використанням експериментальних даних, а 

також досить загальним уявленням про значимість для аналізу розумової 

активності методів.  

Визначний педагог і психолог Л.С. Виготський розглядає процес 

творення як процес багаторазової комбінації засвоєних суб’єктом образів, в 

результаті чого утворюються нові об’єкти, в яких можна знайти елементи 

відомих. На цьому процес комбінації не припиняється і в результаті 

багаторазових перекомбінувань утворюється зовсім новий, досі невідомий 

об’єкт. Для більшої кількості „сировини” для творення (комбінування), на 

думку Виготського, потрібно збагачувати життєвий досвід, що можливе 

завдяки виконанню творчих завдань [38]. 

Одним з найвідоміших дослідників творчих здібностей є 

Я.О. Пономарьов. У своїх роботах він підкреслює принципову відмінність 

людського мислення від „мислення машинного”. Відповідно до його концепції 

первинних і вторинних об’єктних і суб’єктних моделей дійсності, що 

представляють собою різні структурні рівні взаємодії суб’єкта й об’єкта, для 

вирішення творчих завдань у першу чергу потрібна „здатність діяти в умі”, 

обумовлена високим рівнем розвитку внутрішнього плану дій. Як ментальну 

одиницю оцінки творчості мислення Пономарьов пропонує розглядати різницю 

рівнів, що домінують при постановці і вирішенні завдань [69]. Творчий продукт 

він розглядає як побічний. 

У контексті теорії особистісних рис виникла модель творчості 

Дж.Гілфорда: для творчості необхідний дивергентний стиль мислення, що 

складається з таких властивостей, як швидкість, оригінальність (здатність 

продукувати незвичні, віддалені асоціації), гнучкість (здатність виявити 

основні та нові властивості об’єкта і запропонувати нові способи їх 

використання) та складність (здатність продукувати різноманітні ідеї в 

регламентованій ситуації).  
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Аналіз робіт Дж. Гілфорда дозволив В.М. Дружиніну виділити 6 

параметрів креативності на основі знаходження шляхів вирішення творчих 

завдань [209]: 

 здатність до виявлення і постановки проблем; 

 здатність до генерування великого числа ідей; 

 гнучкість  – здатність продукувати різноманітні ідеї; 

 оригінальність  – здатність відповідати на подразники нестандартно; 

 здатність удосконалити об’єкт, додаючи деталі; 

 здатність вирішувати проблеми, тобто здатності до синтезу й аналізу. 

Як стверджують у своїх працях Л.І. Божович, Д.Б.Ельконін, 

Т.В.Драгунова, А.П. Краковський, І.Ф. Мягков для школярів 6-8 класів 

характерна допитливість, прагнення зрозуміти процеси і явища, що 

відбуваються в  географічній оболонці, аналізувати, ставити запитання та 

помічати певні особливості різноманітних процесів, в цілому характерна творча 

спрямованість на вивчення навколишнього світу [23], [24] . 

Педагоги та психологи визначають здатність до творчості по - різному, але 

загальним в понятті є те, що здатність до творчості бачиться у створенні щось 

нового, оригінального [19]. Критерієм творчості при цьому є не якість 

результату, а характеристики та процеси, що активізують творчу 

продуктивність - саме це називається креативністю стверджував Е.М. Фромм 

[26].   

Незважаючи на дану від природи здатність до творчої діяльності, тільки 

цілеспрямоване навчання дає можливість забезпечити високий рівень розвитку 

закладених здібностей на сонові застосування творчих завдань (М.Н.Скаткін).  

Формування цих здібностей слід починати саме в основній школі в умовах  

навчального процесу [172]. 

За Л.Н. Колесниковою завдання вчителя полягає у використанні та 

розробці методики і технологій, спрямованих на становлення і вдосконалення 

пізнавальних умінь, розвиток  здібностей і, в кінцевому підсумку, на 
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формування творчо орієнтованої особистості з урахуванням результатів 

діагностики індивідуальних її особливостей [3]. 

Творчий підхід до виконуваної роботи не можливий без правильного 

застосування накопичених знань, різнобічного аналізу поточної інформації, 

зіставлення варіантів її використання.  

Чинники, що сприяють формуванню творчої особистості (за Л.Н. 

Колесниковою): 

• уміння налагоджувати міждисциплінарні зв'язки,  

• виховання творчого ставлення до вивчення дисципліни,  

• уміння виділяти головне і критично осмислювати пройдений навчальний 

матеріал,  

• розвиток в учнів здібностей, умінь і навичок аналізу, синтезу, узагальнення, 

класифікації,  

• уміння оцінювати практичні ситуації [3].  

На думку С.Л. Рубінштейн, творчість - діяльність людини, що створює 

нові матеріальні і духовні цінності, що володіють суспільною значущістю [155].  

Творчість передбачає наявність у особистості умінь, здібностей, мотивів, 

завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, 

оригінальністю, унікальністю.  

 І.Я. Лернер припускає, що формування пізнавальних умінь можливий 

при навчанні учнів самостійному перенесенню засвоєних знань та 

впровадженні в новій життєвій ситуації, баченні в звичних умовах нової 

функції знайомого предмета, нової структури об'єкта, альтернативного способу 

розв'язання творчих завдань, використання нового способу їх рішень з числа 

відомих [111]. 

Розглянувши психологічні аспекти проблеми формування умінь за 

допомогою таких засобів, як творчі завдання чітко вимальовується тенденція до 

пошуку засобів розвитку розумових здібностей, пов'язаних з творчою 

діяльністю учня. При всьому різноманітті підходів можна розділити їх на дві 

групи [27], [37], [56], [130] :  
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1. Розвиток пізнавальних умінь через створення спеціальних умов у 

різних видах діяльності.  

2. Цілеспрямований розвиток пізнавальних умінь за допомогою активних 

методів навчання із застосуванням творчих завдань.  

Досліджуючи творчі здібності особистості та навчально-творчу діяльність 

учнів, звертають увагу на наявність протиріч і бар'єрів, що стоять на їх шляху.  

З точки зору системного підходу В.І. Андрєєва можна виділити 3 групи 

протиріч розвитку творчої особистості за умов використання творчих завдань. 

Схема 1.1.2.2. 

Схема 1.1.2.2.  Класифікація протиріч розвитку творчої особистості за 

умов використання творчих завдань (за В.І. Андрєєвим) 

 

 

 

Схема 1.3. Класифікація протиріч розвитку творчої особистості за умов 

використання творчих завдань (за А.М. Матюшкіним) 
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За А.М. Матюшкіним класифікація протиріч розвитку творчої 

особистості за умов використання творчих завдань, передбачає [124]: 

1. Суперечність між тим, що знає і вміє учень, і тим, на що він здатний в 

процесі вирішення творчих задач; кого навчають вимагається актуалізація 

досвіду переконструювання знань, мобілізація творчих здібностей і допомогу з 

боку педагога, щоб поставленні цілі відповідно до навчальної  програми були 

вирішені;  

2. Суперечність між предметним навчанням і необхідністю системного 

застосування наукового знання в умовах вирішення творчого завдання;  

3. Протиріччя, що виникає при організації колективної навчальної 

діяльності, коли необхідним є реалізація групових інтересів та індивідуальних 

інтересів особистості кожного учня, єдині педагогічні вимоги, в тому числі і 

творчі завдання, не можуть бути виконані усіма учнями  з одним і тим же 

результатом.  

Вимоги до освітнього процесу і творчість в освіті вказують на єдність 

протилежностей, в якому нормативні знання служать основною для їх творчого 

рішення. Зміст освіти має поєднувати знання і елементи творчості.  

Становлення творчої особистості учня суперечливо в своїй основі. 

Теоретичний аналіз педагогічних протиріч дозволяє відшукати психолого-
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педагогічні підходи і стратегії вирішення цих проблем і, тим самим 

сформулювати відповідні принципи творчої діяльності при формуванні умінь 

шляхом виконання творчих завдань.  

Багато педагогів вказують на те, що їхня робота не може бути зведена до 

шаблонів, вона передбачає навчальну діяльність, яка спрямована на розвиток 

пізнавальних умінь із застосуванням творчих завдань [156]. 

Проаналізувавши особливості творчості та творчого мислення, їх 

розвитку та впливу на становлення особистості, варто звернути увагу на 

класифікацію творчих завдань. 

У педагогіці розрізняють навчальні, навчально-творчі, творчі завдання 

(Схема1.1.2.4).  

Схема 1.1.2.4. Класифікація педагогічних завдання (за Стаднюк Ю.Ю.) 

 

 

 І. Ю. Шахіна, що займається дослідженням методики формування 

креативності дає таке визначення «навчально-творчого завдання», як форма 

організації змісту навчального матеріалу, за допомогою якої вчитель створює 

учням творчу ситуацію, ставить мету, умови та вимоги до навчальної 

діяльності, які і спонукають до подальшого їх вирішення. Діяльність учнів у 
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Засіб навчання, що 
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стимулює їх вирішення  
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процесі розв’язання навчального завдання як форми організації змісту 

шкільного матеріалу передбачена після того, як сформульовано мету та умову 

завдання. Навчально-творче завдання – передбачає діяльність у два етапи: 

формулювання проблеми та її розвиток. Спільним для навчальних та 

навчально-творчих завдань є те, що під час їх розв’язування для учнів можуть 

бути створені як репродуктивні, так і творчі ситуації [200]. 

Що стосується дослідження застосування творчих завдань, то в 

педагогічних джерелах наголошується, що загальну теорію й класифікацію їх 

ще не створено, проте висувається ряд підходів до їх визначення. Так, 

В. О. Моляко [131] стверджує, що головною особливістю творчого завдання є 

застосування повної або часткової новизну для суб’єкта, що й складає для нього 

предмет спеціального пошуку нового принципу рішення за умов затрати 

значних розумових зусиль.  

В.Ф.Шаталов називає творчим завдання, „дії для виконання яких потрібна 

зміна вивчених правил або самостійне нових правил і в результаті рішення 

складають суб’єктивно або об’єктивно нові системи – інформація, конструкції, 

речовини, явища, твори мистецтва” [199] . Він розрізняє малі творчі завдання 

(завдання на кмітливість), навідні завдання (що вивчають чутливість до 

підказки, що міститься в навідному завданні і допомагає вирішити основну), 

«багатошарові» завдання (у результаті вирішення серії однотипних завдань 

можна відкрити загальну закономірність, що лежить в основі їх рішення).  

Відзначимо, що Д. Б. Богоявленська вважає креативними саме 

«двошарові» завдання [20]. Формулюються вимоги, що пред’являються до 

творчих завдань: вони повинні бути достатньо складними для учнів, 

відповідати їх пізнавальним можливостям, містити нову ідею рішення [191]. 

Особливо відокремлюються дослідницькі завдання. В. Ф. Шаталов 

відзначає, що в теорії творчості разом з поняттям „творче завдання” існує 

поняття „дослідницьке завдання”: для його вирішення необхідно виконати одну 

або декілька дослідницьких операцій [199]. І. С. Волощук розрізняє два класи 

творчих завдань: завдання першого класу складаються за навчальною метою, 
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завдання другого класу – реально наукові завдання, вирішення яких посильно 

учням, які мають високий рівень навчальних досягнень і вимагають не тільки 

творчих здібностей, але й глибоких, широких знань у галузі розумової 

діяльності. Акцентується, що одне й те ж завдання може бути одночасно як 

творче, так і не творче, залежно від того, хто його розв’язує  [34]. 

За В. Ф. Шаталовим серед творчих завдань розглядаються завдання 

„відкритого типу”: вони не мають якогось одного правильного рішення і 

допускають необмежене число рішень [199]. Розгорнену характеристику таких 

завдань дає А. Гін: відкритим він вважає завдання, що має розмиту 

(недостатню/надлишкову) умову, яку учню необхідно трактувати, осмислити, 

доповнити самому; відкрите завдання може мати безліч рішень, вірогідну (а не 

точну) відповідь [54]. 

Формулюючи психолого-педагогічні умови творчих завдань для учнів, 

необхідно враховувати спрямованість таких завдань на розширення 

компетентності майбутніх фахівців, на формування їх пізнавальних умінь, і 

подальшому їх використанню у вирішенні питань повсякденного життя. 

Проаналізувавши ряд концептуальних підходів до трактування терміну 

«творчі завдання» можна зробити узагальнення, що це  визначений, для 

виконання обсяг розумової та пізнавальної діяльності, який передбачає 

використання знань, умінь, навичок у новій ситуації що були отримані у 

процесі навчання. 

Творчі завдання у педагогічному процесі проявляється через їх 

виконання, розвиток творчих здібностей учнів і формується за допомогою 

організації пошукової діяльності. Навчально-творча діяльність учнів основної 

школи орієнтована на вирішення навчальних проблем, творчих завдань, адже 

це педагогічно керована діяльність, здійснювана переважно на основі 

непрямого і перспективного управління.  

За Є.І. Білоус успішність навчально-творчої діяльності часто залежить не 

стільки від рівня розвитку формально-особистісних, скільки від евристичних, 

інтуїтивних способів інтелектуальної діяльності [122]. 
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В даний час актуалізовані основні принципи творчої діяльності Торренса 

на основі рішення творчих завдань:  

1. Залучення всіх невикористаних  можливостей, для вирішення проблеми,  

2. Повагу бажання учня працювати самостійно,  

3. Уміння утримуватися від втручання в процес творчої діяльності,  

4. Надання учню свободи вибору способів досягнення мети,  

5. Індивідуальне застосування навчальної програми залежно від особливостей 

учнів,  

6. Створення умов для конкретного втілення ідей,  

7. Надання можливостей вносити вклад у загальну справу класного колективу,  

8. Заохочення роботи над проектами, запропонованими самими учнями,  

9. Виняток будь-якого тиску на учнів,  

10. Підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей,  

11. Повагу потенційних можливостей відстаючих,  

12. Демонстрація ентузіазму,  

13. Створення ситуацій, при яких більш встигаючі працюють зі слабшими 

учнями,  

14. Пошук можливих точок дотику ідеального з реальним,  

15. Схвалення результатів діяльності учнів в якійсь галузі з метою спонукання 

бажання випробувати себе в інших видах діяльності,  

16. Надання авторитетної допомоги учням, що висловлює відмінну від інших 

думок, що зазнають тиск з боку своїх однолітків [132]. 

Отже, організація принципів творчої діяльності Торренса на основі 

рішення творчих завдань створює спеціальну атмосферу під час навчального 

процесу, використовуючи елементи творчості, зокрема творчі завдання чим 

забезпечуючи процес формування пізнавальних умінь учнів основної школи. 

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу з проблеми 

формування пізнавальних умінь учнів та використання в навчально-виховному 

процесі творчих завдань, узагальнивши передовий педагогічний досвід ми 

прийшли до наступних висновків, що творче завдання - це елемент змісту 
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освіти, що обумовлює засвоєння і творче застосування знань у нестандартних 

ситуаціях. В освітньому процесі творчі завдання мають такі характеристики:  

 знаходяться в зоні найближчого розвитку учня і відповідають його 

можливостям;  

 актуалізують теоретичний матеріал одночасно декількох навчальних тем і 

вимагають учня самостійного пошуку і систематизації додаткової теоретичної 

та практичної інформації з досліджуваної проблеми;  

 зміст завдань обумовлює провідну роль продуктивних дій учнів у 

навчальній діяльності, визначаючи її творчий характер;  

 завдання не мають однозначних результатів їх виконання і відображають 

ступінь творчого самовираження учня, що допоможе йому у вирішенні різних 

життєвих ситуацій в майбутньому [57], [129], [144], [202]. 

У сучасних умовах творча особистість стає необхідною для суспільства 

на всіх ступенях її розвитку. Кількість змін в житті, що відбуваються за 

невеликий відрізок часу, настійно вимагають від людини якостей, що 

дозволяють творчо і продуктивно підходити до будь-яких перетворень, які 

виникають з плином часу. Для того, щоб вижити в ситуації постійних змін, щоб 

адекватно на них реагувати, учень має активізувати свій творчий потенціал [4], 

[29], [36], [38], [203]. 

Опрацювавши низку психолого - педагогічних та дидактичних джерел 

виявлено, що наявність і рівень інтелектуальних здібностей можна зафіксувати 

в учня при вирішенні ним творчих завдань. Але, це вимагає наявності високого 

рівня уяви і сформованості розумових засобів і дій різного неординарного, 

тобто творчого характеру.  

Нові стандарти освіти висувають нові вимоги до результатів освоєння 

учнями основної освітньої програми. Основне місце в нових стандартах 

відводиться формуванню умінь і способам діяльності, розвитку універсальних 

навчальних дій. Формальне запам'ятовування і автоматичне вирішення типових 

задач під час навчання в основній школі  являє собою великий недолік, тому 

відповідно до стандартів розвитку освіти пропонується застосовувати 
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теоретично набуті знання на практиці в нових умовах. Вчити учнів 

використовувати досліджуваний матеріал, розвивати в учнів рухливість 

мислення, креативність в прийнятті рішень [66], [67]. 

Одним з методів оволодіння універсальними навчальними діями можна 

вважати пошук можливих варіантів рішення творчих завдань.  

Розглянемо, яке завдання можна вважати творчим.  

Визначення творчого завдання в середовищі сучасних практиків педагогіки - це 

предмет численних дискусій і суперечок [131]. По-перше, існує безліч підходів 

до визначення самого творчого завдання та його функції у розвитку мислення 

учнів. По-третє, існують різні класифікації творчих завдань.  

Але загальна ознака для поняття творчого завдання - це суб'єктивна 

новизна досліджуваного матеріалу для самого учня [70], [71]. 

Зупинимося на такому визначенні творчого завдання.  

Творче завдання - це форма організації навчальної інформації, в якій 

поряд з заданою умовою і невідомими даними, міститься вказівка учням для їх 

самостійної творчої діяльності, спрямованої на реалізацію їх особистісного 

потенціалу та отримання необхідного освітнього результативного продукту. 

Слід зазначити, що розвитком творчого мислення учнів педагогічна наука 

займаються вже багато років. Змінюються тільки назви понять.  

У сучасній педагогічній практиці всі творчі завдання ділять на завдання 

відкритого і закритого типу. Таблиця 1.1.2.3.  

Таблиця 1. 1.2.3 

Види творчих завдань в сучасній педагогіці 

Завдання закритого типу Завдання відкритого типу 

- мають однозначне рішення, 

- сприяють поглибленню та 

розширенню знань з предмета, 

- допомагають учневі проявляти 

активність, точність, самостійність,  

- розвивають увагу,  

- розвивають навички самоорганізації,  

- не мають однозначного рішення, 

-  сприяють поглибленню та 

розширенню знань з предмета,  

- є причиною накопичення нового  

досвіду творчої діяльності, 

- розвивають увагу,  

- розвивають навички самоорганізації, 
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- формують мислення і комунікативні 

уміння, 

- застосовувати теоретичні знання на 

практиці, 

- сприяють розвитку уміння 

самостійно вирішувати поставленні 

проблеми 

- формують мислення і комунікативні 

уміння,  

- сприяють розвитку уміння 

самостійно шукати рішення 

навчальних проблем,  

- допомагають розвивати творчий 

потенціал 

 

Так, наприклад, завданням закритого типу, можна вважати таке питання 

«Які особливості формування пустель в Африці». При переведенні його в 

завдання відкритого типу ми можемо запропонувати учням таке завдання: 

опишіть елементи із вашого щоденник про життя у пустелі Сахара.  

Свою класифікацію творчих завдань пропонує Андрій Вікторович 

Хуторський [198]. Він творчі завдання ділять на когнітивні, креативні та 

методологічні. Таблиця 1.1.2.4. 

Таблиця 1.1.2.4 

Класифікація творчих завдань за А.В. Хуторським 

Назва Особливості 

 

Когнітивні завдання 

спрямовані на формування і розвиток пізнавальних 

умінь учнів у процесі навчання. Це уміння ставити 

запитання, уміння застосовувати  теоретичні знання у 

практичній діяльності, проводити досліди і 

експеримент, відшукувати рішення поставлених 

проблем.  

 

Креативні завдання 

забезпечують формування в учнів креативних 

властивостей особистості: уміння робити прогноз, 

аналізувати та пояснювати протиріччя, гнучкість, 

фантазію, уміння придумати нове.  

 формують здатність усвідомлювати і формулювати 

мету своєї навчальної діяльності, організовувати 
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Методологічні 

завдання 

власний саморозвиток, уміння усвідомлювати 

результати свого навчання, давати оцінку діяльності 

суб’єктів навчальної діяльності. 

 

Шелонцевий В.О., Ждан Н.А. пропунують класифікації творчих завдань 

відповідно до 4 рівневого ступення градації завдань різного характеру, що є 

досить популярним та поширеним в основній школі [35], [166]. Таблиця 1.1.2.5. 

Таблиця 1.1.2.5 

Класифікація творчих завдань (за Шелонцевим В.О., Ждан Н.А.) 

 

Типи творчих завдань Види творчих завдань 

За функціями За дидактичними 

цілями 

Конвергентного 

характеру 

1-го рівня по 

оволодінню 

теоретичними та 

практичними 

знаннями  

2-го рівня з набуттям 

необхідних умінь і 

навичок 

малюнок, повідомлення, 

чайнворди, кросворди, ребуси, 

ігри, синквен  

 

  

дізнайся об'єкт, складання 

оповідання 

Дивергентного 

характеру 

3-го рівня з розвитку 

логічного мислення 

розповідь з помилками, речення з 

пропущеними словами, складання 

алгоритмізованих логічних 

ланцюжків 
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4-го рівня з розвитку 

творчого мислення 

виконання географічних завдань на 

моделювання та проектування, 

 складання образних характеристик 

території, подорожей, творів, 

віршів  

 

Одна з серйозних проблем основної школи сьогодні - відсутність зв'язку 

між теорією і практикою. Учні не можуть застосувати отримані загальні знання 

на вивчення регіональних територій, не здатні переходити від загального до 

конкретного і навпаки, будувати причинно-наслідкові зв'язки. Не розвинені 

навички читання карт як джерела мисленнєво - аналітичної діяльності. 

Рішенням даного питання є розвиток інтелектуального потенціалу учнів 

застосовуючи у процесі навчання творчі завдання [76], [77], [107]. 

Як показує власний досвід роботи в закладах загальної середньої освіти. 

уроки географії надають прекрасну можливість створювати модель географічно 

освіченої людини, що володіє критичним мисленням, зрілої громадянської 

позицією і екологічним світоглядом.  

Кожен творчий учитель прагне до формування пізнавальних умінь, які 

сприятимуть пізнанню, розширенню кругозору знань з предмета. Географія - 

найцікавіший предмет, що дозволяє учням не тільки дізнаватися про 

навколишній світ, а й розвивати свій творчий потенціал. Творчий потенціал - 

внутрішні можливості, що дозволяють створювати нові за задумом культурні 

або матеріальні цінності. У кожного школяра є здібності і таланти [19]. 

Завдання вчителя - керувати діяльністю своїх учнів, щоб вони могли проявляти 

свої обдарування, сприяти розвитку творчих здібностей, максимально залучити 

учнів до процесу пізнання навколишнього світу, сприяти формуванню 

пізнавальних умінь засобами творчих завдань під час вивчення географії в 

основній школі.  

Якщо у процесі навчання школярів буде використана система, що 

дозволяє розвивати творчий потенціал школяра, то підвищиться якість освіти 
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випускників і буде вихована суспільно - активна творча особистість, здатна 

примножити суспільну культуру [115] . Тому в основу підготовки навчального 

занять в школі мають бути покладені принципи цікавості і система творчих 

завдань, так як вони сприяють розумовому розвитку особистості [28]. Таблиця 

1.1.2.6. 

Таблиця 1. 1.2.6 

Вплив різних видів завдань на розвиток творчого потенціалу учня 

Типи творчих завдань Сприяють розвитку 

психологічних 

властивостей 

Репродуктивний 

рівень 

Малюнок уяву 

Повідомлення. Доповідь усне мовлення, пам'ять 

Чайнворди, кросворди, 

ребуси, синквени  

мислення, пам'ять, увага 

Гра «термін - значення» пам'ять, увага 

Частково – 

пошуковий рівень 

Повідомлення з помилками, 

пропущені слова у реченнях 

увага, пам'ять 

Складання логічних 

ланцюжків 

увага, логічне мислення 

впізнай об'єкт (по контуру, 

фрагменту карти, за описом) 

увага 

Творчий рівень 

Подорож  увага, логічне мислення, 

уява 

Вирішення географічних 

задач, вправ 

увага, пам'ять, логічне 

мислення, уява 

Соціологічне опитування увага, мислення 

Власне питання увага, уява, пам'ять, 

мислення  
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В Національній стратегії розвитку освіти України зазначається, що 

«найважливішим для держави є виховання людини інноваційного типу 

мислення та культури з творчим мисленням, проектування освітнього простору 

з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб 

суспільства і держави. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення 

сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його 

інституцій, гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових 

життєвих орієнтирів особистості» [98], [139]. У зв'язку з цим одним із 

найважливіших завдань, що стоять перед суспільством і школою, є створення 

сприятливих умов для розвитку самодіяльності особистості [7], [135].  

Отже, особливу роль у вирішення проблеми активізації продуктивної 

розумової діяльності учнів набувають дослідження творчості, а саме 

використання творчих завдань, метою яких є розробка методів, що дозволяють 

підвищити ефективність творчої діяльності у процесі навчання географії в 

основній школі. Тому для переходу до усвідомленого володіння розумовими 

прийомами та операціями потрібно змінити методику викладання та 

організувати навчальний процес на основі більш широкого застосування 

методів стимулювання розумової діяльності за рахунок використання творчий 

завдань в процесі навчання учнів основної школи. А саме методи активізації 

розумової діяльності - це спеціальні практичні психолого-педагогічні прийоми, 

спрямовані на підвищення ефективності протікання процесу навчання, його 

продуктивності в процесі розвитку пізнавальних умінь. Розробка методу 

обумовлена тим чи іншим теоретичним підходом до розуміння продуктивної 

природи мислення, його механізмів [25], [30], [51], [56] 

 

1.3. Психолого-педагогічні умови формування пізнавальних умінь учнів у 

процесі навчання фізичної географії 

 

Роль і місце пізнавальних умінь ще повністю не визначені. Так, у 

педагогіці виділяють загальні навчальні уміння, до яких відносяться уміння 
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складати план відповіді, працювати з навчальною літературою й інші уміння, 

специфічні для конкретних навчальних предметів. Поділ умінь на загальні та 

спеціальні зустрічається в працях багатьох авторів. 

Формування умінь учнів залежить від попереднього життєвого досвіду, їх 

життєвих і предметних знань та навичок, рівня їх розвитку. Важливими також є 

внутрішня та зовнішня мотивація учнів до оволодіння знаннями та уміннями, 

прагнення реалізувати себе у продуктивній навчальній діяльності [22], [55]. 

[88]. Від того наскільки успішно формуються пізнавальні уміння, залежить 

оволодіння новими знаннями й уміннями, їхня оперативність і дієвість. 

Вирішення цієї загальної педагогічної проблеми можливе за умови реалізації 

цілого комплексу задач [68], [72], [182]. 

Узагальнивши всі вище пояснення щодо тлумачення дефініція 

«пізнавальні уміння» можна дати таке визначення: сукупність способів 

виконання дій, отримання інформації і її творчого перетворення у свідомості 

учнів, що забезпечується сукупністю попередньо набутих знань і навичок та 

можливістю їх подальшої реалізацій в різноманітних життєвих ситуаціях.  

Використовуючи таке узагальнене трактування можна трохи ширше 

розглянути проблему формування пізнавальних умінь учнів в процесі навчання 

фізичної географії, спираючись на сучасні вимоги щодо формування творчої 

особистості та ширше розкрити роль і практичне значення цих умінь порівняно 

з іншими уміннями. Узагальнене визначення дефініції «пізнавальні уміння» не 

вичерпує багатогранної структури цього елемента пізнавальної діяльності, але 

розгляд в такому контексті дозволить  конкретніше та об’єктивніше вивчити їх 

з позицій гносеологічної теорії та сучасних досягнень психології творчості. 

Знання актуальних питань сучасного розвитку світового простору і 

шляхів їх реалізації на практиці є необхідною умовою формування в учнів  

суспільної, пізнавальної активності. 

В шкільній освіті учнів сучасної школи, в їх майбутній професійній 

орієнтації важливу роль відіграє фізична географія. Цей курс передбачений для 
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вивчення матеріалу протягом трьох років відповідно до чинної навчальної 

програми [71], [128]. 

Під час вивчення курсу «Загальної географії» учнями 6 класу в них 

формуються необхідні практичні уміння і навички роботи із навчальним 

матеріалом,  розуміння основних географічних уявлень загальної географічної 

картини світу, роботи з географічними картами, географічними вправами, 

комп’ютерними програмами Google  Earth та SMART Geography, тобто вони 

самі вчяться самостійно здобувати знання з допоміжних джерел [60]. Крім того, 

початковий курс географії включає відомості про подорожі та дослідження 

Землі, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і 

розміщення населення земної кулі, людські раси, положення України та 

окремих держав на політичній карті світу [84], [90], [130].   

Для учнів 7-го класу  передбачено вивчення курсу «Географія материків і 

океанів» що є логічним продовженням курсу географії шостого класу й 

значною мірою базується на його матеріалі. Головною метою вивчення 

географії у 7-му класі є формування географічних знань про природу материків 

та океанів, їх цілісність і диференціацію, про населення та його життєдіяльність 

у різних природних умовах. Водночас розширюються знання про географічну 

оболонку та її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для 

розуміння учнями ролі географічної оболонки у житті людей і впливу 

суспільства на природні умови [129],  [91]. 

Під час вивчення курсу «Фізична географія України» у 8 класі учні 

знайомляться з особливостями природи як умовами життя та господарської 

діяльності людини. Вивчення навчального предмету розпочинається з 

адміністративно-територіального поділу України, адже при подальшому 

знайомстві з фізико- та економіко-географічними об’єктами доводиться 

постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходячи їх на 

географічних картах. Ураховуючи, що географія 8-го класу є завершальним 

курсом шкільної природничо-географічної освіти, значну увагу вчитель 
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приділяє поглибленню й узагальненню теоретичних знань з фізичної географії 

[92], [130].  

Саме ці особливості вивчення географії в основній школі і дають підстави 

на акцентування уваги використання творчих завдань під час вивчення курсу 

фізичної географії. Крім того набуті знання із фізичної географії є важливою 

базою для вивчення курсу «Економічної та соціальної географії України та 

світу». Отже курс фізичної географії має великі можливості для всебічного 

розвитку та виховання школярів, для формування у них пізнавальних умінь 

 У роботі висвітлюються шляхи формування пізнавальних умінь учнів у 

процесі навчання фізичної географії в 6-8 класах. За роки незалежності нашої 

держави курс фізичної географії посів гідне місце в системі географічних наук. 

Всі досягнення відображені в системі шкільного курсу географії. Вивчення 

курсу фізичної географії в основній школі має забезпечити формування 

пізнавальних умінь та інтересу до навчання учнів.  

Останнім часом у педагогічній і науковій літературі дедалі частіше 

порушується питання про значення роботи над формуванням компетентностей, 

що відображають ступінь розвитку тієї чи іншої галузі знань. Під 

компетентностями розуміємо здатність до навчання розвитку тобто  пізнавальні 

уміння [116], [117]. 

Згідно з теорією поетапного формування розумових дій виокремлено 

відповідні етапи формування в учнів пізнавальних умінь, а саме:  

1. Підготовчий (мотиваційний) етап, який передбачає попереднє 

ознайомлення учнів з метою навчання та його умовами, формує мотивацію до 

пізнавальної діяльності.  

2. Формувальний етап включає складання схеми навчальних дій – учні 

пізнають предмет навчання й послідовність виконання орієнтовних, виконавчих 

і контрольних дій. Саме на цьому етапі відбувається початкове формування 

пізнавальних дій: встановлення причинно-наслідкових зв’язків, планування, 

висунення гіпотез, припущень й аналізу з відповідних тем.  
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3. Етап удосконалення пізнавальних умінь передбачає їх поступове 

ускладнення від дій з конкретними предметами до узагальнених, які поступово 

стають внутрішнім розумовим процесом та виконуються автоматично.  

4. Оцінка досягнутих результатів завдяки організації рефлексії  учні 

пізнають та аналізують, чому вони навчились і які уміння в них сформувалися.  

Основними засобами формування пізнавальних умінь є творчі завдання, 

що вимагають на підставі певних знань закономірностей чи спостереження 

висловити припущення, обґрунтувати його та сформулювати власну думку 

підвереджуючи її конкретними аргументами. Нами пропонувалися завдання на 

формування різних типів навчальних дій: це творчі завдання на встановлення 

причинно-наслідкових взаємозв’язків, географічних вправ, створення 

картографічного матеріалу, виконання завдань в комп’ютерній системі Google  

Earth та SMART Geography. 

 Серед методів навчання перевага надавалася загальнологічним (індукція, 

дедукція, аналогія, аналіз, синтез, порівняння, моделювання та прогнозування.), 

загальнопедагогічним (розповідь, опис, бесіда, самостійна робота тощо), 

дидактико-методичним, які включають методи географічного спостереження: 

спостереження географічних  явищ, процесів, моделювання взаємодії 

природних комплексів та компонентів, пояснення географічних фактів та 

протиріч,. З урахуванням мети навчання особливо ефективними визнано 

проблемний і дослідницький методи та інтерактивні комп’ютерні технології 

навчання [26], [59]. Серед форм організації навчання увагу приділено урокам, 

що передбачають пізнавальну діяльність учнів: урок-дослідження, прес-

конференція, наукова конференція,  комбіновані уроки, отримання нових знань, 

узагальнення.  

Організацію діяльності учнів на уроці здійснювали у різних формах: 

індивідуальній (під час виконання творчих завдань), фронтальній (під час 

вирішення проблемних питань творчого характеру), а також груповій (під час 

практичних робіт та дослідницьких із пізнавальним змістом). Щоб навчання 

фізичної географії проходило успішно, треба враховувати глибину змісту 



62 

 

навчальної програми, рівень розумового розвитку підлітків, своєрідність 

методики навчання та формування пізнавальних умінь [91,93]. 

Загальні положення методики формування пізнавальних умінь можна 

звести до: 

1. Основні вимоги до формування пізнавальних умінь – спостереження 

предметів та явищ, виділення істотних ознак природних комплексів та 

компонентів, навчання відповідно до змісту навчальної програми, поглиблення 

та застосування вивченого матеріалу; 

2. Виявлення співвідношення тем фізичної географії та їх міжпредметні 

зв’язки, що дасть можливість на базі вже існуючих знань закріпити нові та 

розширити їх, маючи на це більше часу; 

 3. Вибір шляху формування пізнавальних умінь (індуктивного, 

дедуктивного); 

4. Застосування прийомів розумової діяльності – порівняння, аналіз, 

синтез, абстракція, узагальнення, аналогія, гіпотеза. 

Успішному формуванню пізнавальних умінь сприяють деякі психолого-

педагогічні умови [23]. Під психолого педагогічними умовами слід розуміти 

дидактичні основи навчального процесу, а саме: зміст освіти, принципи 

навчання, його методи та організаційні форми, розвиток навчального інтересу і 

здібностей учнів, формування пізнавальних умінь, зв'язок навчання з вимогами 

сучасності, підготовка школярів до майбутньої практичної діяльності, до 

здобуття подальшої освіти, до самоосвіти, а також психологічні особливості 

учня (розвиток уваги, пам’яті, уяви, мислення і мови) [205]. 

Виходячи із специфіки процесу навчання фізичної географії і 

психологічних особливостей школярів, в процесі формування пізнавальних 

умінь треба додержуватись таких психолого-педагогічних умов: 

 Чіткість визначення змісту завдання для формування пізнавальних умінь; 

 Попереднє виявлення знань учнів та застосування набутих знань; 

 Певна послідовність етапів у формуванні пізнавальних умінь, а саме:  
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1) сприяння вчителем розвитку в учня уявлень про природні компоненти та 

комплекси;  

2) усвідомлення істотних ознак про дію природних явищ та процесів; 

3)закріплення, розширення і поглиблення вивченого через систему 

вправ(розв’язування географічних вправ, завдань з географічними картами, 

причинно-наслідкових завдань, завдань у системі комп’ютерної програмами 

Google  Earth та SMART Geography)повторення та узагальнення матеріалу, що 

сприяє отриманню знань у шкільній освіті;  

4) перевірка знань і здатності застосовувати свої уміння в нестандартних 

умовах – у творчих, практичних роботах, під час екскурсій;  

5) застосування прийомів активізації розумової діяльності учнів у процесі 

засвоювання нових знань. 

Як показує практика роботи учителів, однією з найважливіших умов 

успішного формування пізнавальних умінь є чітке визначення конкретних 

завдань на уроці. Щоб виконати її, вчитель повинен установити конкретні 

вимоги з урахуванням вікових особливостей дітей, їх попередньої підготовки та 

рівня розвитку навчальної діяльності [148]. 

Дидактичними умовами схарактеризовано необхідні обставини, які 

сприяють здійсненню процесу формування пізнавальних умінь в учнів через 

зміст освіти, методи, засоби й форми організації навчання [2]. Такими умовами 

є: формування провідних напрямів навчальних пізнавальних дій; використання 

засобів формування пізнавальних умінь – творчих завдань, географічних вправ, 

завдань, що передбачають роботу з картографічним матеріалом та 

безпосереднім створенням авторських карт; використання дослідницьких, 

проблемних методів, інтерактивних, комп’ютерних технологій; упровадження 

форм організації навчання самостійного дослідницького і практичного 

характеру реалізація дидактичних підходів: системного, діяльнісного, 

проблемного, особистісно зорієнтованого та дидактичних принципів; 

обов’язкове проходження етапів формування пізнавальних умінь; методична 

підготовка вчителя до організації пізнавальної діяльності. Забезпечення цих 
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дидактичних умов у процесі навчання географії у 6-8 класах дозволить 

запровадити розроблену методичну систему формування пізнавальних умінь і 

здійснити системний підхід до організації творчої діяльності учнів[18]. 

Важливою умовою успішної роботи над засвоюванням навчального 

матеріалу є формування просторово-географічних уявлень, не за допомогою 

розповіді, бесіди, а в процесі самостійного пошуку відповідей на поставленні 

завдання та знаходження додаткової інформації і подальша її презентація на 

широкий загал як в урочний так і позаурочний час [94].  

З нашого дослідження виходить, що у результаті формування 

передбачено не лише засвоєння нового матеріалу, а й застосування при 

розв’язанні різних дослідницьких, практичних, теоретичних робіт, де учень 

може повністю розкрити свій творчий потенціал та вже отриманні знання. На 

нашу думку, тільки в такому поєднанні в учнів виробляється в учнів 

виробляється здатність логічно мислити. Через те продумана система завдань і 

вправ для формування пізнавальних умінь – запорука успішного засвоєння 

необхідних знань. 

 Одна із найважливіших умов успішного формування пізнавальних умінь 

– активізація розумової діяльності учнів [42], [96]. Тут слід правильно 

спрямувати логічне мислення та творчий потенціал школярів: у процесі 

вивчення нового матеріалу ставити питання, що потребують аналізу і синтезу, 

порівнянь, встановлення предметно-наслідкових зав’язків, узагальнень; 

систематичного використання різних засобів навчання, особливо завдання у 

системі комп’ютерних програм Google  Earth та SMART Geography, що 

розвивають творче уявлення учнів та стимулюють до швидкого 

запам’ятовування необхідного матеріалу з курсу фізичної географії. Треба 

пам’ятати, що застосування того чи іншого логічного прийому під час викладу 

навчального матеріалу – приклад, на якому учні поступово вчяться 

користуватись ним самостійно і не будуть боятись роботи з різними технічними 

засобами навчання, так як на уроках географії були ознайомлені з системою 

операційних програм географічного змісту [88], [108]. 
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Такі прийоми логічного мислення, як аналіз і синтез, порівняння, 

узагальнення і абстрагування, аналогія та гіпотеза, що сприяють активізації 

розумової діяльності учнів, найбільш прийнятні коли виділяються істотні 

ознаки природних процесів та явищ, взаємодії природних комплексів та 

компонентів, виявлення взаємозв’язків між ними та причинно-наслідкових 

зав’язків, розширюється коло знань учнів та закріплюється вивчений матеріал 

саме у процесі формування пізнавальних умінь. 

Отже,  поняття «формування» ми розглядаємо як процес. Для 

ефективності дії потрібне особливе освітнє середовище: сучасне, навчально-

розвивальне, комфортне. На нашу думку, для успішного формування 

пізнавальних умінь учнів має бути розуміння учнями змісту творчих завдань і 

способів їх виконання. Виходячи із цього, педагогічними умовами нами обрано: 

інструктаж до творчих завдань (тобто пояснення змісту завдання), алгоритм 

(тобто покрокова інструкція виконання завдання), парадигма завдання (тобто 

модель або зразок кращих виконаних раніше завдань). Наведемо приклади 

педагогічних умов до запропонованих вище творчих завдань в основній школі 

на уроках географії (таблиця 1.1.3.1). 

Таблиця 1.1.3.1 

Педагогічна умова Приклад дій  

Інструктивна карта 

для виконання 

завдань творчого 

характеру для учнів 

6-8 класів: 

 

1. Підготуватись відповідно до теми уроку. 

2. Зрозуміти та розібратись у формуванні цілей 

уроку разом із вчителем. 

3. Організувати своє робоче місце та 

підготувати необхідні матеріали для навчання: 

географічна карта, підручник, робочий зошит учня, 

опорні схеми та конспект. 

4. Уважно вислухати вчителя, його рекомендації 

для виконання творчого завдання. 

5. Вдумливо прочитати завдання, осмислити 

його та приступати до виконання. 

6. Уявити, спроектувати, запропонувати 

варіанти вирішення поставлених завдань 

застосовуючи матеріал попередньо набутих знань. 
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Алгоритм для 

виконання завдань 

творчого характеру 

для учнів 6-8 класів: 

 

1. Прослухати розповідь, рекомендації та 

настанови вчителя щодо виконання завдання 

творчого характеру. 

2. Підготувати вдома попередньо додаткову 

інформації з теми наступного уроку (інтернет 

ресурс, довідники, енциклопедії та ін.). 

3. Приступити до виконання завдання (продумати 

план дій для якомога кращого результату). 

4. Застосовувати попередньо набуті знання на 

уроках географії. 

5.  Використати знання з міжпредметних зав’язків. 

6. Приступити до безпосереднього виконання 

завдання.  

Парадигма для 

виконання завдань 

творчого характеру 

для учнів 6-8 класів: 

Приклад виконання творчих завдань причинно-

наслідкового характеру для учнів 8 класів  

Розділ «Природні умови і ресурси України», тема: 

«Ландшафти України» 

  Встановіть причини фізико-географічних 

процесів та явищ, якщо відомі наслідки: 

№ Наслідки Причини 

1 Одним із 

найважливіших 

завдань науки є 

систематизація 

знань. У фізичній 

географії 

систематизація 

знань про природні 

об’єкти 

здійснюється у 

вигляді фізико-

географічного 

районування. Чому? 

Поясніть причини. 

1.Фізико-географічне 

районування – 

виділення й описування 

великих територій, для 

яких характерна певна 

єдність і неповторність 

рис природи; 

2.Комплесні 

дослідження 

ландшафтів потребують 

їхнього узагальнення, 

поєднання за 

розмірами, 

особливостями 

природних умов та 

іншими особливостями; 

3. На основі 

генералізації фізико-

географічних 
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досліджень ландшафтів 

складають карти 

фізико-географічного 

районування. 

Наведемо приклади творчих завдань 

пізнавального характеру для восьмикласників. 

Розділ «Природні умови і ресурси України», тема: 

«Ландшафти України»  

Що було б з природними особливостями України, 

якби Дніпровський льодовик не зупинився, а 

продовжив свій рух далі? Відповідь обґрунтуйте. 

Відповідь: 

1. Для форм рельєфу будуть характерні 

морени, ози, кари, цирки на рівнинних 

територіях Україдни,що є наслідком 

проходження льодовика. 

2.  Дніпровське зледеніння  — ймовірний 

період максимального розвитку зледенінь на 

Східноєвропейської рівнини, де буде значна 

кількість осадових порід, на основі яких можна 

будувати підприємства з будівельних 

матерііалів. 

3. В північнічній півкулі будуть нижчими 

показники урожайності що порвязорано з 

холодними кліматичними умовами 

максимальним за площею поширенням 

льодовиків Східноєвропейської рівнини на 

період проходження льодовика. 
 

 

 Психологічні умови представлені емоційним станом, доброзичливою 

співпрацею суб’єктів та комфортом. В сукупності усе перераховане вище має 

вплив на ефективне формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів з фізичної 

географії. 
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Розділ 2. МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ 

УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З ГЕОГАФІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ 

2.1. Методика створення творчих завдань з географії для формування 

пізнавальних умінь учнів основної школи 

Прискорення темпів розвитку суспільства спричинило необхідність 

підготовки людей до життя в швидко мінливих умовах спричинило зростання 

потреб суспільства в людях, здатних творчо підходити до будь-яких змін, 

нетрадиційно і якісно вирішувати існуючі проблеми. Чим конкретніша потреба 

суспільства в творчій ініціативі особистості, тим гостріше постає питання 

необхідності у теоретичній розробці проблем творчості, вивченні її природи і 

форм прояву, її джерел, стимулів і умов. Стратегія розвитку сучасної освіти в 

Україні полягає в наданні можливості всім учням проявити свої таланти і 

творчий потенціал, що припускає можливість реалізації особистих планів. Ці 

позиції відповідають тенденціям розвитку сучасної школи, для якої характерна 

орієнтація діяльності педагогів на особистісні можливості учнів їх 

безперервного розвитку.  

Головним завданням сучасної освіти полягає в оволодінні фахівцями 

методологією творчого перетворення світу. Процес творчості включає в себе 

насамперед відкриття нового: нових об'єктів, нових знань, нових проблем, 

нових способів їх вирішення.  

Одним з основоположних принципів оновлення змісту освіти є її 

особистісна орієнтація, що припускає опору на суб'єктний досвід учнів, 

актуальні потреби кожного з них. У зв'язку з цим гостро постало питання про 

організацію пізнавальної та творчої діяльності учнів, як основи, без якої 

самореалізація особистості на наступних етапах безперервної освіти стає 

малоефективною. Питання творчості набувають все більшого значення в 

системі освітнього простору. На сьогоднішній день актуальна проблема пошуку 

засобів розвитку пізнавальних умінь, пов'язаних з використанням творчих 

завдань.  
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За А. Маслоу навчання не може бути зведене лише до придбання знань, 

воно є засобом для досягнення свого вищого значення, самоактуалізації та 

самовираження у творчості [95]. 

Незважаючи на велике різноманіття думок про те, що таке творчість, все 

сходиться на одному, що результатом творчої дії є щось нове.  

Творча діяльність учнів допомагає визначенню її особистісних якостей, 

таких як активність, відповідальність, самостійність, нестандартний підхід до 

справи, рівень розвитку інтелекту, уміння ясно висловлювати свої думки та ін.  

Існують багато факторів, які передбачають творчий підхід до самого 

процесу навчання. Безпосередньо навчити творчості не можливо, а можливо 

лише створити умови та сприяти творчій діяльності, зокрема завдяки 

використанню творчих завдань у процесі навчання. 

Удосконалення системи уроків із курсу фізичної географії в 6-8 класах та 

методів їх проведення, опанування  прийомів узагальнення географічного 

матеріалу за допомогою тестових завдань, завдань з географічними картами, 

типових географічних вправ, причино-наслідкових задач, завдань в системі 

комп’ютерних програм Google  Earth та SMART Geography спрямованих на 

засвоєння в учнів наукових знань передбачених чинно навчальною програмою 

для учнів 6-8 класів [134], [157]. Цей процес починається з цілеспрямованого 

вивчення навколишнього середовища та особливостей географічної оболонки 

Землі і закінчується застосуванням знань під час розв’язання різних 

дослідницьких, практичних, теоретичних робіт відповідно до методичних 

рекомендацій навчання фізичної географії в основній школі [128], [129]. 

Засвоюючи навчальний матеріал в 6-7 класах з курсів «Загальна 

географія» та «Географія материків і океанів», потрібно спиратись на певну 

систему набутих знань учнів, ще в 5 класі у процесі вивчення пропедевтичного 

курсу «Природознавства», що відображають загальні закономірності взаємодії 

всіх компонентів географічної оболонки Землі. Кожна нова тема стане для них 

чимось невідомим і потребуватиме запам’ятовування індивідуальних 

характеристик з величезною кількістю фактів. Водночас засвоювання базових 
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курсів фізичної географії допомагає вдосконалювати й конкретизувати загальні 

знання отриманні у процесі навчання учнів.   

Формуючи пізнавальні уміння вчитель має враховувати, що учні 6-8 

класів вже мають певні знання з інших  шкільних предметів проходили 

пропедевтичний курс географічної освіти ще в початковій школі. Шести- та 

семикласники мають достатній рівень сформованості мислення, деякий 

життєвий досвід і практичні навички. Для них характерне усвідомити 

взаємозв’язок між природними процесами, самостійно розібратись і зрозуміти 

принцип дії нових явищ та певні факти в системі географічної освіти.  

Знання учнів з кожним навчальним роком збільшуються, диференціюють, 

прогресують і важливим є щоб це все не ставало пасивним багажем у головах 

школярів, тому є необхідним формування пізнавальних умінь, що сприятимуть 

творчому розвитку особистості учня у процесі виконання системи завдань та 

активізації набутих знань учнів та постійному їх перебуванні в активному 

використанні. До усвідомлення нового матеріалу, вони йдуть переважно 

шляхом логічного аналізу природних об’єктів та явищ і абстрагування їх 

конкретних ознак.  

Варто зазначити, що значного розвитку досягає самостійність думки. 

Здатність логічно обґрунтовувати свої міркування, доводити правильність чи 

помилковість ти чи інших тверджень, робити глибокі висновки та узагальнення, 

що і являється результатом сформованості пізнавальних умінь учнів, що чітко 

проявляються в учнів 8 класі під час вивчення курсу «Фізична географія 

України», на базі тих знань що були здобуті у процесі навчання в 6 та 7 класах. 

Названі вище психологічні особливості розвитку особистості учня 6-8 класу є 

підставою для застосування дедуктивного шляху  у формуванні пізнавальних 

умінь. 

Попередня предметна підготовка учнів дозволяє здійснювати логічний 

підхід під час розкриття істотних ознак географічних об’єктів, наприклад коли 

виявляються причини виникнення явищ, зміна структури шарів земної кори їх 

причинно-наслідкові зв’язки з іншими сферами поширення та взаємодії 
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природних компонентів. 

«Використання творчих завдань на уроках географії, педагогічними 

вимогами яких є доступність, зв’язок із програмою, відповідність віковим 

особливостям учнів, є невід’ємною частиною здобуття знань. На заняттях 

географії, із метою розвитку творчої особистості, можна використовувати 

завдання чотирьох типів:  

1) завдання на формування здібностей бачити протиріччя (проблеми): 

постановка проблемних питань до теми, розділу тексту і т. п.;  

2) завдання спрямовані на самостійне оцінювання процесу, географічного 

об’єкту і т. п.;  

3) завдання спрямовані на функціонування логічного мислення: 

формування гіпотези розв’язання певної проблеми;  

4) завдання спрямовані на розвиток творчості, креативності у розв’язанні 

нестандартних  завдань» [14], [30], [207]. 

Застосування на уроках географії методів проблемного навчання в їх 

взаємозв’язку з інноваційними технологіями сприяє активізації навчально-

виховного процесу, удосконаленню форм і методів сучасного уроку, відкриває 

нові можливості широкого впровадження в навчальний процес самостійної 

діяльності, що сприяє формуванню пізнавальних умінь учнів, дозволяє 

залучити всіх учасників навчального процесу до активного набуття знань, до 

творчої діяльності, коли всі учні стають здатні навчатись під керівництвом 

вчителя [2]. 

Використання творчих завдань під час навчання географічного курсу 

значно підвищує ефективність навчання. Творче завдання - це завдання, при 

вирішенні якого необхідно знайти новий алгоритм розв'язання. Умови таких 

завдань безпосередньо не говорять про те, які знання знадобляться для їх 

вирішення, тому діяльність учнів спрямована на їх виявлення і підбір 

необхідних відомостей. При вирішенні таких завдань можуть знадобитися 

знання з інших навчальних предметів та здатність використати їх. Основною 
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ознакою творчого процесу служить відмова від традиційного підходу до 

інтерпретації існуючих даних [206]. 

Творчі завдання на уроках географії дозволяють: 

узагальнити, повторити і засвоїти навчальний матеріал; 

ознайомити учнів з досягненнями в галузі природничих наук; 

розвивати творчі здібності учнів, інтерес до предмету, абстрактне і логічне 

мислення; 

формувати навички спільної роботи; 

встановити міжпредметні зв'язки [208]. 

Проводити уроки, на яких використовуються творчі завдання набагато 

важче, зате ці заняття мають позитивний вплив на учнів, формуючи у них 

бажання вивчати предмет, розвиваючи творче мислення. 

 У творчих завданнях можуть використовуватися протиріччя в наукових 

фактах, протиріччя між життєвими уявленнями і науковими фактами, а також 

нові факти, яким важко знайти пояснення на основі наявних знань. Завдання 

інноваційного типу з використанням комп’ютерних програм пов'язані з 

усвідомленням школярами нових для них фактів та ідей на основі загальних 

закономірностей і логічних умовиводів.  

Формуванню пізнавальних умінь значною мірою сприяє виконання 

географічних вправ, що передбачають розвиток уяви та вимагають 

використання життєвого досвіду і повсякденних спостережень. Життєвий 

досвід часто вступає в протиріччя з отриманими на заняттях відомостями, 

породжуючи проблемні ситуації, дискусії, суперечки, що є передумовою для 

створення творчої атмосфери на уроці, та дає можливі учням самостійно 

проявити весь потенціал у процесі усної відповіді або ж виступу з попередньо 

підготовленим з додаткових джерел інформації матеріалу, його аргументації та 

доцільного викладу [210]. 

На нашу думку, вивчення географії є не можливим без використання 

картографічного матеріалу, а ще більш ефективнішим воно стає коли учні 

самостійно повністю або частково створюють власні авторські тематичні 
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географічні карти.  Важливе значення у формуванні пізнавальних умінь учнів 

6-8 класів мають творчі завдання на встановлення причинно-наслідкових 

зв'язків, які спроможні розвинути здатність нестандартно мислити, збуджують 

інтерес до пізнання [146].  

 

2.2. Методика впровадження у навчальний процес з фізичної географії 

моделі формування пізнавальних умінь учнів 

 

Ефективність формування пізнавальних умінь учнів на уроках географії 

можлива за умов використання нестандартних форм навчання, творчих завдань, 

мотивації до фізичної географії, свідомого бажання вчитися, активної 

самостійної діяльності учнів основної школи. 

Закономірності творчого процесу накладають певні вимоги до викладання 

і відбору змісту навчального предмета, до організації творчої навчальної 

діяльності. Вимоги до проектування технології викладання навчального 

предмета, які забезпечують підвищення результативності розвитку творчих 

можливостей учнів, можна сформулювати таким чином: навчальна програма 

повинна враховувати деталь, не і поглиблене вивчення найбільш важливих 

вузлових проблем, ідей і тем, які сприяють розвитку пошуково-

перетворюючого стилю мислення.  

Як показує досвід, цікава подача навчального предмету забезпечує якісне 

засвоєння базових знань, умінь і навичок. Викладання навчального предмета 

передбачає розвиток дивергентного мислення і навичок його практичного 

застосування, що дозволяє переосмислити одержані знання та генерувати нові 

ідеї.  

Вивчення курсу географії в основній школі має забезпечувати учням 

можливість одержувати нову інформацію, прищеплювати їм потяг до 

самостійного набуття знань. Важливу роль у набутті знань відіграє, також 

матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, наявність і вільне 

використання учнями відповідних літературних, наукових і навчальних джерел. 
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Заохочення в процесі викладання предмету ініціативи та самостійності у 

навчанні та розвитку здобувачів освіти. Надання особливої уваги діяльності з 

розвитку в учнів здатності до творчості та виконавської діяльності. Сприяння в 

процесі викладання предмету, розвитку свідомості і самосвідомості учнів, 

розумінню ними своїх зв'язків з іншими людьми, природою, культурою тощо. 

Важливим є контроль одержаного результату, що полягає в оцінюванні 

викладання навчального предмету відповідно до висунутих вимог [29], [31]. 

Кожен школяр, індивідуальність, тому виконувати запропоновані творчі 

задання буде на різному рівні [17], [158]. Для того щоб вчителю було легше 

оцінити учня, та дізнатись рівень сформованості пізнавальних умінь школяра, 

було розроблено критерії оцінювання рівня сформованості пізнавальних умінь 

учня, шляхом розв’язання ними творчих завдань на уроках фізичної географії. 

Опрацювавши методичні рекомендації МОН України, щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів у процесі отримання шкільної освіти, було 

запропоновано оцінювати рівень сформованості пізнавальних умінь, що сприяє 

покращенню запам’ятовуванню  школярем більшої кількості інформації за 

коротший період часу, та стимулює учнів до висловлення власних умовиводів 

при рішенні низки творчих завдань [137]. Аналіз педагогічної літератури 

показав, що оцінці рівня сформованості умінь приділяється значно менша уваги 

ніж перевірці навчальної успішності та засвоєності знань учнями. Так окремі 

автори вказують на необхідність контролю за пізнавальною діяльністю учнів та 

ступенем сформованості практичних навчально – пізнавальних умінь, проте як 

метод контролю вони виділяють лише спостереження за діями учнів в окремих 

ситуаціях під час уроку, екскурсій, позакласних та позашкільних занять. Лише з 

переходом до 12 – бальної системи оцінювання досягнень учнів було виділено 

практичні уміння та визначено критерії для їх оцінювання [14], [32], [111], 

[127], [204].  

Аналіз даних критеріїв показав, що тут не враховані  всі основні 

пізнавальні уміння, а тому є потреба в удосконаленні системи їх оцінювання. 

Для правильної оцінки сформованості таких умінь необхідно насамперед  
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визначити критерії, загальні для усіх видів пізнавальних умінь, а потім на їх 

основі – критерії і рівні для груп умінь, розробити нові та вдосконалити існуючі 

методи контролю за рівнем сформованості пізнавальних умінь. 

У методиці викладання географії найдоцільнішим для перевірки 

пізнавальних умінь буде метод поточного контролю навчальних досягнень. 

Проте даний метод не дозволить в повній мірі визначити ступінь сформованості 

пізнавальних умінь [65], [75]. 

Дані критерії відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами 

діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: 

початковий, середній, достатній, високий. Оцінювання відбувається від 1 до 12 

балів. Такі ж рівні використовуються при оцінюванні загальних навчальних 

досягнень учнів, тому використання таких самих рівнів для оцінювання умінь 

буде зручним і зрозумілим усім учителям. Розроблені нами критерії 

оцінювання рівня сформованості пізнавальних умінь розміщені. 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, 

середній, достатній, високий. 

І  початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу 

учень:  

• називає об’єкт вивчення (географічне правило, вираз, формули, геометричну 

фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його 

зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо; 

• вчитель підводить учня до відповіді на елементарні завдання. 

ІІ  середній рівень, коли учень може відтворити інформацію, операції, дії, 

засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком, 

підготувати невеликий виступ у вигляді доповіді. 

ІІІ  достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє помилки, вміє виконувати певні операції, 

підтверджує свої знання відповідними аргументами.. 
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IV  високий рівень, коли учень здатний пропонувати нові, невідомі йому 

раніше розв’язання задач, дає вичерпну, правильну відповідь, повністю 

розкриває зміст понять, грамотно і творчо використовує картографічний 

матеріал, може самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати 

план дій і виконувати його, тобто його діяльність має дослідницький характер. 

Кожен наступний рівень критеріїв оцінювання включає збільшення вимоги 

до попереднього із додаванням нових.  

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів 

навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних 

досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), 

письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна 

робота, тестування, та інші). Пропонуємо на основі аналізу «Положення про 

оцінювання навчальних досягнень учнів» авторську розробку оцінювання рівня 

сформованості пізнавальних умінь учнів на уроках географії. Таблиця 2.2.1.1. 

Таблиця 2.2.1.1 

Оцінювання рівня сформованості пізнавальних умінь учнів на уроках 

географії (за Стаднюк Ю.Ю.) 

 

Рівень навчальних 

досягнень учня 

Дидактичні цілі 

використання 

творчих завдань 

Характеристика навчальних 

досягнень учня(учениці) 

Початковий 

(1-3 бали) 

1-го рівня по 

оволодінню 

теоретичними та 

практичними 

знаннями 

Характеризується фрагментарним 

володінням учнем навчальним 

матеріалом. Учень може розпізнавати 

окремі географічні об’єкти, 

намагається давати їм визначення, за 

допомогою вчителя знаходить їх на 

карті, розв’язувати чайворди, 

кросворди, ребуси, складати 

синквени, частково вирішувати 

тестові завдання. 

Середній 

(4-6 балів) 

2-го рівня з 

набуття 

Передбачає, що учень може 

відтворити (повторити) інформацію, 
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необхідних умінь і 

навичок 

підготувати невеликий виступ у 

вигляді доповіді. Він розуміє 

основний матеріал, за допомогою 

вчителя визначає поняття і 

закономірності, частково пояснює 

взаємозв’язки у природі та 

суспільстві, використовує 

картографічний матеріал, розпізнає 

окремі географічні об’єкти за їх 

контурними обрисами. 

Спостерігаючи за природніми та 

суспільними явищами, виділяє лише 

окремі їх особливості. 

Достатній  

(7-9 балів) 

3-го рівня розвитку 

логічного 

мислення 

Передбачає, що учень достатньо 

володіє програмним навчальним 

матеріалом, самостійно виправляє 

допущені помилки підтверджує свої 

знання відповідними аргументами, 

здатен застосовувати набуті знання 

на практиці. Правильно відбирає 

джерела необхідних знань для 

розв’язання проблем у типових 

ситуаціях, здатен складати 

алгоритмізовані логічні ланцюжки 

географічних явищ та процесів. 

Високий  

(10-12 балів) 

4-го рівня розвитку 

творчого мислення 

Передбачає вичерпну, правильну 

відповідь, повне розкриття змісту 

понять, закономірностей і 

географічних взаємозв’язків 

виконання географічних завдань на 

моделювання та проектування, 

підтверджує їх прикладами. Учень 

грамотно творчо використовує 

картографічний матеріал та інші 

джерела знань, складає образні 

характеристики території, 

подорожей, вміє робити висновки та 

узагальнення на основі практичної 

діяльності, правильно проводить 
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спостереження, оформлює та аналізує 

їх результати. 

 

Від складності завдань залежить шлях і послідовність прийомів його 

формування. Якщо треба підвести учня до словесних узагальнень на основі 

спостереження та зведення конкретних і одиничних фактів, застосовуються 

завдання І та ІІ  рівнів тестові завдання, географічні вправи, причинно-

наслідкові задачі та завдання з картами, що є дуже актуальним так як у 

подальшому учням будуть необхідні навики при здачі зовнішньої незалежної 

атестації для вступу до вищого навчального закладу та успішного крокування 

по життю. 

А коли учні мають достатній запас уявлень для засвоювання нового 

матеріалу, вчитель вибирає шлях з переважанням дедукції, що передбачає 

виконання завдань третього рівня, таких як творчі завдання та задання у 

системі комп’ютерної програми Google  Earth та SMART Geography. 

Ефективність застосування дедуктивного шляху логічного мислення залежить 

від рівня попередніх знань учнів, які є основою для сприйняття нового 

матеріалу, і ступеня їх підготовлення до узагальнення та висновків з 

відповідної теми. 

В основу оцінювання рівня сформованості пізнавальних умінь учнів на 

основі використання творчих завдань покладено наступні критерії, які й 

визначають чи досяг учень потрібного рівня знань та чи засвоїв навчальний 

матеріал на належному рівні. Таблиця 2.2.1.3.  

Таблиця 2.2.1.3. 

Критерії оцінювання рівня засвоюваності учнями навчального матеріалу 

шляхом використання творчих завдань 

 

Критерії 

оцінювання 

Характеристики 

критеріїв 

оцінювання 

Рівень 

сформованос

ті 

Характеристики уміння учня 

до даного рівня 
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Рівень 

засвоєння 

матеріалу 

 

обсяг, повнота, 

правильність і 

точність, рівень їх 

осмисленості 

Початковий 

 

несвідоме, механічне, з 

великою кількістю 

помилок(до 6 з 10) і 

прогалинами, учень показує 

знання лише фрагменти 

Середній 

 

свідоме з незначними 

помилками (до 2 з 10) і 

прогалинами, які учень 

виправляє за допомогою 

вчителя, самостійне 

репродуктивне застосування 

вивченого матеріалу 

Достатній 

 

свідоме і повне, але з 

деякими неточностями і 

прогалинами у другорядному 

матеріалі, які учень 

виправляє сам, самостійне 

ініціативне застосування з 

певною допомогою вчителя 

Високий  

 

свідоме, правильне, глибоке, 

повне засвоєння, відповіді 

впевнені, аргументовані, 

самостійне, творче, 

ініціативне застосування у 

нестандартних  ситуаціях 

Якість 

виконання 

роботи 

темп, старанність, 

вправність, 

оформлення 

Початковий 

 

відсутність старанності, 

погане зовнішнє оформлення 

Середній 

 

посередня старанність, 

зовнішнє оформлення 

задовільне 
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Достатній 

 

достатня старанність і 

вправність, добре зовнішнє 

оформлення 

Високий  

 

висока старанність і 

вправність, бездоганне 

зовнішнє оформлення, або 

підготовка усного виступу 

Якість 

відповіді 

учня 

Обґрунтова- 

ність, логічність, 

послідовність 

викладу, культура 

мовлення 

Початковий 

 

необґрунтованість суджень, 

недостатньо розвинене 

самостійне мислення 

Середній 

 

деякі порушення логічності і 

послідовності, не зовсім 

достатня самостійність 

мислення 

Достатній 

 

достатня обґрунтованість, 

незначне порушення 

послідовності, 

переконливість досить 

виразна 

Високий  

 

глибока обґрунтованість, 

логічність, переконливість 

викладу, мова правильна і 

виразна, творчий підхід до 

вирішення задач 

 

Вибір шляху і послідовність формування пізнавальних умінь у процесі 

навчання фізичної географії мають велике значення і для розвитку 

зацікавленості учнів засвоювати нові знання та взагалі навчатись. Урахування 

ступеня складності завдань та рівня підготовки учнів для формування 

пізнавальних умінь дає можливість вчителеві підібрати відповідні навчальні 
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посібники, яких зараз різноманітний спектр відповідно до чинної навчальної 

програми та методичних рекомендацій щодо викладання курсу фізичної 

географії в 6- 8 класах. 

Кожним вище вказаним критеріям рівня сформованості пізнавальних 

умінь притаманні певні характеристики, що вказані у таблиці 2.2.1.4. 

Таблиця 2.2.1.4 

Характеристики рівня сформованості пізнавальних умінь учнів  

 

Уміння 

Рівень 

сформованос

ті 

Характеристика уміння учня для даного 

рівня 

 

 

 

Аналіз 

Початковий 

Може використовувати елементи аналізу для 

розвязання тестових задань та в 

найпростіших ситуаціях, що вимагають 

однозначних відповідей „так” або „ні”. 

Середній 

Із допомогою вчителя використовує 

елементи аналізу в типових ситуаціях, та 

намагається розвязати їх. 

Достатній 

Застосовує повний аналіз до типових 

ситуацій без сторонньої допомоги, знає 

типовий план харктеристик геогрфічних 

обєктів та застосовує його для аналізу, 

приводить застосовуючи картографічний 

матеріал. 

Високий 

Уміння аналізу розвинуто на підсвідомому 

рівні до нестандартних ситуацій, вільно 

користується картографічним матеріалом 

вільно володіє матеріали навчальної 

програми, використовує додаткові джерела 

інформації для підготовки до уроку. 
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Узагальнення 

Початковий 

Використовує окремі елементи синтезу та 

обєднання знань з певної тематики, 

намагається відповісти на запитання в 

найпростіших ситуаціях, що вимагають 

однозначних відповідей „так” або „ні” 

або розвязання тестових задань. 

Середній 

Володіє елементами аналізу в типових 

ситуаціях,намагається користуватись 

картографічним матеріалом під 

керівництвом вчителя. 

Достатній 

Самостійно використовує повний аналіз та 

робить висновки, частково використовує 

картографічний матеріал до пояснення 

типових ситуацій, вільно встановлює 

причинно-наслідкові звязки.   

Високий 

Підсвідомо використовує всі види синтезу в 

нестандартних ситуаціях, аргументує всі 

відповіді, доцільно використовує 

картографічний матеріал 

Моделювання 

та 

прогнозування 

Початковий 

Знає про існування географічних обєктів, і 

на цьому знання обмужуються, може 

працювати з готовими комп’ютерними 

програмами програмами географічного 

змісту. 

Середній 

Оперує теоретичними знаннями про відомі 

географічні об’єктами; працює з готовими 

творчо створеними комп’ютерними 

програмами, намагається зпрогнозувати та 

змоделювати дії географічний явищ та 

процесів. 
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Достатній 

Може мислено вдосконалювати існуючі 

географічно-просторові моделі, та 

прогнозувати можливі варіанти їх 

вирішення. 

Високий 

Створює нові мисленні моделі, зокрема 

фрагменти географічних карт, різноманітної 

тематики. 

Порівняння 

Початковий 

Користується теоретичними знаннями для 

порівняння відмінних за пеаними фізичними 

парметрамигеорафічні обєкти. 

Середній 

Оперує знаннями планів характеристик 

обєктів та вміє застосовувати ці знання на 

практиці. 

Достатній 

Може порівнювати відомі материки, океани, 

області та інші географічні обєкти 

користуючись картографічними матеріали. 

Високий 

Порівнює відомі географічні об’єкти та 

застосовує ці знання на практиці в кількох 

сферах вільно користується ними. 

  

     Запорукою високого результату, реалізації себе як сучасної, всесторонньо 

розвинутої особистості є здатність розвивати та застосовувати набуті уміння. 

Механізмами для їх застосування є творчі завдання, що спонукають до 

знаходження шляхів вирішення поставлених задач перед людиною та 

допомагає реалізуватись їй.  

      Уміння аналізувати передбачає пошук та збір інформації, ретельний її аналіз 

та на основі зроблених висновків знаходження вирішення питань. Особливістю 

даних умінь є приймати рішення, використовуючи свої аналітичні здібності.       

       Проводити аналіз поставлених завдань - уміння творче, що передбачає 

готовність учня знайти рішення в тому випадку, коли заздалегідь не вказаний 
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алгоритм дій,  послідовне застосування яких приведе до досягнення цілей та 

знаходження відповідей на запитання. Дане уміння не може бути сформовано 

шляхом виконання спеціальних вправ, відпрацювання послідовності дій, тобто 

за допомогою алгоритму. Оволодіння ним відбувається в процесі творчої 

діяльності учнів, у процесі аналізу географічної інформації. 

     Уміння узагальнювати - складний прийом розумової діяльності, який 

передбачає застосовувати здатність учня  порівнювати, абстрагувати, виділяти 

головне. Воно базується на використанні картографічного матеріалу до 

пояснення типових ситуацій, вільного встановлення причинно-наслідкових 

звязків та виділення головного.   

     Здатність моделювати та прогнозувати передбачає ефективне 

застосовування набутих знань на практиці вивчення моделей реально існуючих 

об'єктів, процесів або явищ з метою отримання пояснень виникнення та 

функціонування цих явищ, а також для їх передбачення. Учень на основі 

встановлених моделей може передбачити хід подальших подій та пояснити хід 

своїх думок, на основі реальних фактів. 

    «Уміння порівнювати характеризується як процес зіставлення різних 

властивостей явища та процеси, здатність знаходити їх відмінні та спільні риси, 

встановлення подібностей, відмінностей, переваг і недоліків. Варто зазначити 

що формування умінь учнів є частиною начального процесу і можливо завдяки 

чітко налагодженій системі та складеній моделі розкриття всіх можливостей 

особистості учня, щоб надалі це могло стати основою для визначення ним своєї 

життєвої стратегії» [133]. 

Орієнтація педагогіки і методики викладання географії в школі на 

формування у школярів якостей творчої особистості ставить перед 

необхідністю включення всіх учасників освітнього процесу в активну 

пізнавальну діяльність, яка виступає універсальним механізмом розвитку 

особистості дитини [87], [89], [95], [96], [97], [102], [161]. Пізнавальні уміння - 

це ті уміння, які спонукають учня до пошуку нового, аналізу, творчого підходу 

до вирішення поставлених проблем. 
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Формування пізнавальних умінь учнів школи є актуальною проблемою 

сучасності, що потребує правильної методичної організації та педагогічного 

застосування у процесі навчання. Психолого-вікові особливості школярів 

основної школи є найбільш підходящими для формування пізнавальних умінь, 

адже це налагоджений педагогічний процес взаємодії вчителя та учня [27].  

Щоб сформувати пізнавальні уміння учнів у процесі навчання фізичної 

географії необхідно визначити та побудувати її модель. Під моделлю ми 

розуміємо систему взаємопов’язаних складових її частин, яка поєднує в собі 

логічно-інформативну складову, що відтворює особливості об’єкту 

дослідження в цілому та фрагментарно, схематично зображає їх за допомогою 

знакових систем. 

Розглянемо основні характеристики системи. Компоненти, які 

взаємодіють один з одним та є взаємопов’язаними в сучасній дидактиці 

називаємо системою. ЇЇ характерними властивостями є єдність та злагодженість 

у процесі взаємодії,  тому, система – це сукупність взаємодіючих компонентів, 

кожний з яких схематично відображений об’єкт дослідження, який дає нові 

знання з відповідної теми [152]. 

В основу нашої моделі формування умінь учнів основної школи 

покладена ідея про те, що в процесі навчання фізичної географії можливо 

створити сприятливі умови для формування в учнів пізнавальних умінь 

(Рис.2.2.1.1). 

Теоретичною основою побудови експериментальної моделі формування 

пізнавальних умінь учнів у процесі навчання виступає ідея єдності пізнавальної 

спрямованості освітнього процесу в основній школі, її науковості, 

безперервності та наступності навчання, інноваційної діяльності, єдності 

системного й особистісно-орієнтованого підходу та обов’язково доступності 

для учня основної школи [7]. 
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Цільова складова 

Змістовно-теоретична складова 

Контрольно-регулятивна складова 

Мета: 

формування пізнавальних умінь 

учнів за умов використання 

творчих завдань у процесі 

навчання і оволодіння системою 

прийомів та методів роботи у 

процесі навчання в школі 

Діяльність вчителя Діяльність учня 

Умови формування пізнавальних умінь 

учнів 

Результативна складова 

Форми й методи: 

 Впровадження творчих завдань 

 Самостійне (дослідницьке) 

опрацювання матеріалу підручнику 

 Застосування інноваційних способів  

подачі нового матеріалу 

 Аналітична робота з географічними 

інформаційними ресурсами 

 Розв’язання причинно-наслідкових 

завдань 
 Виконання завдань на Google Maps, 

Google Earth 

  

Методика формування 

пізнавальних умінь 

Виконання творчих 

завдань 

Етапи формування пізнавальних умінь учнів  

  вступний                     формулюючий 

 мотиваційний              контролюючий 

Система завдань для формування пізнавальних умінь 

учнів 

Рівні сформованості пізнавальних умінь 

(відповідно до 12-бальної системи оцінювання) 

від 

Характеристики рівня 

сформованості 

пізнавальних умінь 

 Аналіз 

 Узагальнення 
 Моделювання 

та 

прогнозування 

 Порівняння  

Критерії оцінювання рівня 

засвоєння навчального 

матеріалу шляхом 

використання творчих завдань 

 Характеристика засвоєння 
матеріалу  

 Якість виконання роботи 

 Якість відповіді учня 

 

Рис.2.2.1.1 Модель формування пізнавальних умінь 
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Таким чином, процес формування пізнавальних умінь  буде розглядатись 

як педагогічна система, яка являється невід’ємною частиною освітнього 

процесу в сучасній школі. 

 Структурними компонентами формування пізнавальних умінь учнів в 

процесі вивчення ними фізичної географії були визначені: навчальний, 

мотиваційний, змістовно-процесуальний, контрольно-регулятивний та 

особистісно-результативний. 

 Навчальний компонент зорієнтований на освоєння навчального 

матеріалу,  розвитку творчої уяви учнів, формування поглядів і переконань, 

інтересу до знань, підготовки учнів до життя та конкурентоспроможності 

висококваліфікованого фахівця на ринку праці. Даний компонент включає 

інформацію щодо організації засвоєння навчального матеріалу, способи 

діяльності у процесі здобуття знань. 

Мотиваційний компонент полягає у визначенні цілей навчання, 

встановленні завдань освітнього процесу, а також спонукає учнів до здобуття 

знань, створює потреби школярів в оволодінні як навчальним матеріалом так і 

пізнавальними уміннями. Таким чином мотиваційна зорієнтованість знаходить 

своє відображення у стимулюванні школярів до навчання. Реалізація 

мотиваційного компоненту передбачає навчання учнів прийомам і принципам 

навчання, свідомого формування власної діяльності для досягання поставлених 

цілей та перевірки якості досягнутих результатів, створення сприятливих умов 

особистісного, творчого розвитку в навчальному процесі.  

Під змістовно-процесуальним компонентом розуміємо комплекс 

дидактичних прийомів, спрямованих на аналіз і обґрунтування сутності 

внутрішніх факторів, зв'язків  процесу навчання фізичної географії. Дана 

складова дозволяє максимально збільшити можливість передачі необмеженого 

обсягу знань вчителем і як результат оволодінням учнями умінням 

накопичувати знання, що в подальшому перетворюється в досвід творчої 

діяльності та пізнавальні уміння, які розвивають здатність самостійно мислити, 

знаходити рішення різних не лише навчальних, а й життєвих завдань на 

http://www.lecture.in.ua/teksti-lekcij-dlya-studentiv-3-kursu-dennoyi-ta-zaochnoyi-form.html
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практиці,  використовуючи попередньо набуті теоретичні знання. Цей 

компонент забезпечує взаємодію вчителя та учнів в урочний та позаурочний 

час, шляхом вирішення поставлених проблем, виконання завдань, які 

стимулюють активність суб'єктів навчального процесу та сприяють 

формуванню пізнавальних умінь на основі самостійного вибору дій в процесі 

практичної діяльності [99], [101], [138]. Єдність цих сторін у процесі навчання 

сприяє вивченню фізичної географії передбаченої навчальною програмою [5]. 

Контрольно-регулятивний компонент включає в себе одночасне  здійснення 

перевірки вчителем ходу вирішення поставлених завдань навчання і 

самоконтролю за правильністю виконання навчальних  операцій учнем, 

точністю одержуваних відповідей. Контроль здійснюється за допомогою 

наступних форм та методів: 

 Впровадження творчих завдань; 

 Самостійне (дослідницьке) опрацювання матеріалу підручнику; 

 Застосування інноваційних способів подачі нового матеріалу; 

 Аналітична робота з географічними інформаційними ресурсами; 

 Розв’язання причинно-наслідкових завдань та географічних задач; 

 Виконання завдань на Google Maps, Google Earth. 

Засобом для реалізації даного компоненту є система завдань для формування 

пізнавальних умінь учнів, яка включає в себе безпосередній процес створення 

завдань та пояснення алгоритму їх рішень зі сторони педагога та вирішенням 

поставлених завдань зі сторони учня, тобто виконанням творчих завдань. 

Особистісно-результативний компонент передбачає оцінювання вчителем 

досягнутих учнем  результатів у процесі  навчання, встановлення відповідності 

їх поставленим  навчально-виховним задачам відповідно до вимог навчальної 

програми [63]. Сам процес результативності залежить від психолого-

педагогічних та методичних умов  формування пізнавальних умінь, які є 

безпосереднім фундаментом для стимулювання та засвоєння нових знань, 

навичок та способів пізнавальної діяльності. 
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До психолого-педагогічних умов  формування пізнавальних умінь, ми 

відносимо: зорієнтованість навчально-виховного процесу на формування 

пізнавальних умінь, цілеспрямоване формування позитивної мотивації до 

пізнавальної діяльності, орієнтація дослідницької діяльності на формування 

пізнавальних умінь, упровадження оптимальної сукупності форм і методів 

організації начального процесу [24]. 

Знання, що переходять у дію, а дії забезпечують в майбутньому 

використання здобутих навичок для досягнення мети, стають необхідними у 

сучасному суспільстві уміннями. Сприятливим підґрунтям для їх формування є 

методична складова. В свою чергу, методичні умови  формування пізнавальних 

умінь передбачають: виконання системи завдань творчого характеру, 

рекомендації до навчально-дослідницької роботи учнів, методичний алгоритм 

форм пізнавальних умінь учнів, застосування різних форм навчання. Всі ці 

невід’ємні елементи створюють єдину систему для формування умінь учнів у 

процесі навчання. 

Формування уміння можливе за умови розуміння учнями значень 

географічних понять, властивостей, закономірностей зв'язків, явищ та процесів, 

здатності виокремлювати основних характеристик залежить від здатності учня 

розуміти ситуацію комплексно, а не окремі її елементи. Важливе значення, 

відіграє тут застосування попередньо набутих знань учнем у процесі його 

життєдіяльності. 

Навчальна програма з географії передбачає розвиток творчої, 

високообізнаної та конкурентоспроможної особистості, тому використання 

творчих завдань за комфортного створених умов у процесі здобуття знань є 

основою для становлення такого учня [134], [135], [136]. А запорукою його 

високого кваліфікаційного рівня є уміння застосовувати набутті знання, за 

період навчання в основній школі, у життєвих реаліях, що були розвинені у 

процесі формування пізнавальних умінь як під час навчального процесу так і у 

позаурочний час.  
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Важливим аспектом у формуванні умінь учнів відіграє координуюча роль 

вчителя, який завдяки своєму високому рівні підготовки та майстерності  

здатний створити умови для здобуття учнями знань у процесі пошуку та 

дослідницької роботи творчого характеру. Важливо враховувати особливості 

створення завдань, адже вони мають відповідати віковим особливостям учнів, 

викликати у них інтерес до знаходження правильних відповідей, встановлення 

причинно-наслідкових зав’язків [97]. 

Методика формування пізнавальних умінь учнів включає в себе наступні 

чотири етапи: вступний, мотиваційний, формулюючий та контролюючий.  

Вступний етап характеризується поясненням основної системи роботи зі 

сторони вчителя, ознайомленням з алгоритмом дій для учня. 

На наступному – мотиваційному етапі вчитель заохочує школярів до 

пізнавальної діяльності у процесі навчання, відповідно до їх психологічних 

вподобань та вимог сучасності. 

 Формулюючий етап передбачає безпосереднє виконання учнями творчих 

завдань, моделювання та прогнозування можливих варіантів розвитку ситуацій, 

їх порівняння, дослідницької діяльності учня у пошуку правильних відповідей 

на поставленні задання. 

Заключний етап – контролюючий є основою визначення ефективності 

виконання поставлених задач, їх результативності у процесі аналізу, 

узагальнення та знаходження вирішення поставлених проблем, в результаті 

такої діяльності і відбувається формування пізнавальних умінь учнів у процесі 

навчання. 

Результативна складова моделі показує основні  рівні сформованості 

пізнавальних умінь, як плідної співпраці вчителя та учня. Вона включає в себе 

наявність навчальних мотивів в учнів, розвиток навчальної спрямованість, 

передбачає систематизацію знань, умінь і навичок щодо змісту і компонентів 

пізнавальних умінь, сприяє до інформаційної культури учнів,  стимулює 

здатність до саморозвитку, самопізнання, самоконтролю  у прийнятті рішень, 

здатність до відтворення отриманих знань. 
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Для оцінювання рівня сформованості умінь виділено 4 рівні: початковий, 

середній, достатній, високий. Рівні сформованості пізнавальних умінь 

відповідають 12-бальнії системі оцінювання. 

 Дана модель характеризує основні складові системи дидактичного 

процесу навчання учнів, принципи пізнавальної спрямованості навчального 

процесу, вказує на умови формування пізнавальних умінь учнів, висвітлює 

форми та методи, впровадження яких є основою формування пізнавальних 

умінь учнів у процесі навчання фізичної географії в результаті застосування 

системи творчих завдань. 

   Сучасна педагогічна наука трактує особистісний підхід у навчанні учнів 

як таку організацію навчального процесу, яка вимагає реалізації активної та 

диференційованої діяльності школярів, що, в свою чергу, дозволяє перейти від 

освітньої моделі репродуктивного відтворення та запам’ятовування інформації 

до моделі формування пізнавальних умінь у процесі навчання. 

У цьому контексті одним з основних завдань вчителя географії є 

організація навчальної діяльності учнів на уроках так, щоб забезпечити 

формування їх умінь та навичок застосування набутих знань [112]. Для того, 

щоб знання учнів стали результатом їх власної навчальної праці, вчителю 

необхідно організовувати таку роботу, де він буде направляти учня до 

встановлення самостійних умовиводів розвиваючи їх пізнавальну активність та 

самостійність. З цією метою вчителю географії необхідно, насамперед, 

перебудувати структуру уроку. Ми пропонуємо розроблену авторську програму 

створення структурних елементів уроку формування пізнавальних умінь 

(таблиця 2.2.1.4). 

Таблиця 2.2.1.4 

Порівняння традиційного уроку та уроку формування пізнавальних умінь 

Елементи 

порівняння 
Традиційний урок 

Урок формування пізнавальних 

умінь 

Формулювання 

теми уроку 
Вчитель оголошує учням. 

Вчитель підводить учнів до 

теми уроку і вони формулюють 

її самостійно. 
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Визначення 

мети та завдань 

Вчитель повідомляє учням 

мету і завдання уроку. 

Учні за допомогою вчителя 

визначають межу між знанням і 

незнанням в даній темі та 

формулюють мету і завдання 

самостійно. 

Планування 

Вчитель вказує учням, в 

якій послідовності 

необхідно виконати 

завдання уроку. 

Вчитель спільно з учнями 

планує, як досягти мети уроку. 

Навчальна 

діяльність 

учнів 

За вказівками вчителя учні 

виконують завдання уроку 

(часто – у формі 

фронтальної діяльності). 

Учні виконують завдання уроку 

в різних видах і формах 

діяльності із застосуванням 

завдань творчого характеру 

(групова, індивідуальна, ігрова, 

проектна тощо). 

Здійснення 

контролю 

Вчитель одноосібно 

здійснює контроль за 

діяльністю учнів. 

Учні здійснюють контроль 

навчальної діяльності в різних 

формах (самоконтроль, 

контроль в парах, груповий 

контроль тощо). 

Висновки 

уроку 

Вчитель підводить 

висновки уроку. 

Учні за заданим алгоритмом дій 

роблять висновки виконаної 

роботи 

Оцінювання  

Вчитель здійснює 

оцінювання виконаних 

учнями завдань.  

Учні приймають участь в 

оцінюванні власної навчальної 

праці та роботи однокласників.  

Підсумки 

уроку 

Вчитель підводить 

підсумки уроку. 

Учні здійснюють рефлексію 

навчальної діяльності під час 

уроку. 

Домашнє 

завдання 

Вчитель оголошує домашнє 

завдання (часто – однакове 

для всіх учнів).  

Учні можуть обирати із 

запропонованих учителем 

завдань відповідно до їх 

індивідуальних особливостей.  

 

Таким чином, урок географії в сучасній школі має забезпечити активну і 

самостійну пізнавальну діяльність учнів на кожному з його етапів. В контексті 

формування пізнавальних умінь в процесі навчання в основної школи це 

потребує не лише засвоєння учнями географічних знань, вмінь і навичок, а й 

формування в них готовності самостійно застосовувати здобуті знання для 

розв’язання широкого кола проблем. Для досягнення цієї мети необхідно 

забезпечити використання творчих завдань у процесі навчання основою якого, 
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на нашу думку, має бути пізнавальна робота учнів на всіх етапах та рівнях 

освітнього процесу сучасної школи. Протягом навчального дослідження було 

створено авторську методику, яка полягає у комплексному застосуванні 

освітніх принципів, форм, методів та компонентів, педагогічних умов для 

формування пізнавальних умінь у процесі навчання географії  в 6-8 класах. 

Виходячи з отриманих нами  результатів дослідження, пропонуємо 

принципи формування пізнавальних умінь у процесі навчання географії  учнів 

основної школи в 6-8 класах: 

1. Принцип пізнавальної спрямованості освітнього процесу та позитивної 

мотивації в основній школі. Даний принцип означає позитивну комунікацію, 

тобто спільну працю і спільну творчість вчителя та учнів, стимулювання 

внутрішніх мотивів у процесі навчання географії (інтересів, потреб, прагнення 

до пізнання, захопленість географічною діяльністю та її результатами). 

2. Принцип науковості та цілепокладання. Даний принцип передбачає 

постановку мети пізнавальної діяльності у процесі вивчення географії та 

планування її досягнення, учні реалізують мету спільно з учителем, це сприяє 

розвитку їх свідомого та відповідального ставлення до виконання завдань. 

Відповідно до цього принципу формування пізнавальних умінь відбувається у 

процесі навчання географії, в цілеспрямованих зусиллях щодо отримання 

запланованого результату. 

3. Принцип єдності системного та особистісно-орієнтованого підходу. 

Відповідно до даного принципу формування пізнавальних умінь учнів основної 

школи буде ефективним лише при умові оптимального поєднання різних форм 

організації розумової діяльності. 

4. Принцип управління. Даний принцип передбачає здійснення вчителем 

функцій керування, планування, організації, стимулювання, контролю і 

корекції пізнавальної діяльності учнів. Поряд з цим одне з важливих завдань 

учителя – цілеспрямовано розвивати в учнів уміння самоорганізації. 

5. Принцип педагогічної оцінки. Даний принцип передбачає здійснення 

школярами самоконтролю, самоаналізу та самооцінки навчальної діяльності. 
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Він також передбачає здійснення комплексного, системного і цілісного підходу 

до вивчення рівня сформованості пізнавальних умінь в учнів. 

Форми формування пізнавальних умінь в учнів у процесі навчання 

географії  в основній школі: урок, домашня робота, самостійна робота під 

керівництвом вчителя, індивідуальні заняття (самонавчання, консультації), 

колективно-групові заняття (змагання, вікторини, конференції, олімпіади, 

науково-дослідницька робота, проекти). 

Методи формування пізнавальних умінь в учнів у процесі навчання 

географії в основній школі: 

1. Методи стимулювання і мотивації навчання: переконання в суспільному 

та особистісному значенні географічних знань, створення начальних, 

проблемних, дискусійних ситуацій, схвалення. Ця група методів є 

доцільною на мотиваційно-ціннісному етапі навчального процесу. 

2. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

учнів: 

логічні методи – аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, 

аналогія, узагальнення та ін.; 

пояснювально-ілюстративний метод; 

репродуктивний метод; 

проблемний метод; 

метод ключових задач; 

інтерактивні методи; 

3. Методи, які забезпечують контроль, самоконтроль та корекцію знань в 

навчальному процесі. 

У нашому педагогічному дослідженні, засобом формування пізнавальних 

умінь в учнів у процесі навчання географії в основній школі є творчі завдання. 

Авторська модель формування пізнавальнихумінь в учніів у процесі 

навчання географії в основній школі . складається із компонентів: мотиваційно-

ціннісний, практико-орієнтований, діяльнісний, рефлексивний. 
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Мотиваційно-ціннісний компонент методики формування пізнавальних 

умінь в учнів у процесі навчання географії в основній школі забезпечує 

усвідомлену потребу в географічних знаннях; сукупність мотивів навчально-

пізнавальної діяльності; ставлення до начального предмету – географії, як до 

загальнолюдської цінності й особистісного надбання. 

Практико-орієнтований компонент методики формування пізнавальних 

умінь в учнів у процесі навчання географії в основній школі охоплює зміст та 

вимоги до результатів навчання учнів, нормативно визначені навчальною 

програмою з географії для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів та забезпечені змістом шкільних підручників з географії, і доповнений 

системою практико-орієнтованих завдань. 

Діяльнісний компонент формування пізнавальних умінь в учнів у процесі 

навчання географії в основній школі забезпечує формування досвіду 

знаходження розв’язування навчальних завдань у процесі навчальної 

діяльності, готовності застосовувати здобуті знання до розв’язування не лише 

завдань з географії, а й широкого спектру питань, що виходять за межі 

предмету «географія» й потребують для їх вирішення пізнавальних умінь. 

Рефлексивний компонент методики формування пізнавальних умінь в 

учнів у процесі навчання географії в основній школі полягає у здійсненні 

самоконтролю та самостійного оцінювання учнями результатів їх власної 

навчально-пізнавальної діяльності на основі розвитку рефлексії. 

Комфортним сучасним навчально-розвивальним середовищем для 

реалізації авторської моделі виступають наступні передумови: 

1. попереднє планування усіх етапів процесу навчання географії учнів 

основної школи; 

2. забезпечення позитивної і стійкої мотивації до навчальної географічної 

діяльності із застосуванням творчих завдань для успішного формування 

пізнавальних умінь учнів 6-8 класів; 
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3. формування і розвиток в учнів основної школи досвіду самостійної 

навчальної діяльності в процесі одержання географічних знань, що 

відповідають змісту й вимогам навчальної програми з географії; 

4. залучення учнів до рефлексії в процесі навчання з метою розвитку в них 

самоаналізу, самоконтролю, самооцінки; 

5. створення творчих завдань, які забезпечують готовність учнів 

застосовувати географічні знання до розв’язування завдань, які виходять 

за межі навчальної програми і дозволяють бути успішними в 

різноманітних життєвих ситуаціях, у тому числі – освітні засоби на 

творчих завдань; 

6. цілеспрямована підготовка вчителів географії загальноосвітніх 

навчальних закладів до навчання та удосконалення методики навчання як 

формувати пізнавальні уміння у процесі навчання географії в основній 

школі. 

Нами розроблено методику формування пізнавальних умінь у процесі 

навчання географії  в 6-8 класах, яка характеризується наступними 

компонентами: 

1. Мотиваційно-ціннісний компонент методики формування пізнавальних 

умінь в учнів у процесі навчання географії в основній школі спрямований на 

формування мотивів навчання. Мотив – це усвідомлена потреба здійснювати 

навчальну діяльність. Мотиваційний етап навчально-пізнавальної діяльності є 

складним особистісним утворенням і здебільшого містить декілька різних видів 

мотивів, пов’язаних з різними потребами школярів в процесі їх розвитку. Даний 

компонент складається з усвідомленої потреби в географічних знаннях; 

сукупності мотивів навчально-пізнавальної діяльності; ставлення до географії 

як до загальнолюдської цінності й особистісного надбання. 

Формування цих складових безпосередньо пов’язано з формуванням 

пізнавальних умінь в учнів у процесі навчання географії в основній школі. 

Пізнавальні уміння органічно поєднує в собі найбільш важливі для особистості 

здібності – розумові, інтелектуальні, емоційні, вольові та забезпечує реалізацію 
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ціннісного ставлення учнів до навчання, розвиток позитивних мотивів 

навчальної діяльності, усвідомлення ними мети і завдань навчальної праці. 

Пізнавальні уміння спонукають учня до самостійної діяльності, при цьому 

процес оволодіння знаннями стає більш активним і творчим. 

Формування пізнавальних умінь учнів із застосуванням творчих завдань 

сприяє збагаченню змісту уроків географії цікавою для школярів навчальною 

інформацією, яку необхідно поєднувати з використанням методів і прийомів 

активного навчання. До таких методів належать методи проблемного навчання, 

дидактичні ігри, методи інтерактивного навчання тощо. Варто пропонувати 

учням навчальні завдання, які:  

1) розкривають значення географічних знань в різних сферах людського 

суспільства та діяльності; 

2) містять цікаві факти географічного змісту; 

3) виявляють зв'язок географії з іншими шкільними предметами; 

4) навчають використанню творчих завдань; 

5) застосування різнорівневих завдань  та завдань підвищеної складності. 

Одним з дієвих способів формування пізнавальних умінь учнів є  

застосування творчих завдань під час навчання, вирішення яких потребують 

застосування теоретично набутих знань в реальних життєвих ситуація, що 

вимагають володіння географічними знаннями.  

2. Практико-орієнтований компонент методики формування пізнавальних 

умінь в учнів у процесі навчання географії в основній школі визначається 

навчальною програмою з географії для учнів 6-8 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, який доповнено системою практико-орієнтованих завдань. 

До таких завдань належать творчі завдання географічного змісту. Відповідь на 

ці завдання потребує застосування як знання географії, так і знання інших 

навчальних предметів. Творчі завдання на уроці в основній школі, насамперед, 

виконують функцію міжпредметної інтеграції при збереженні теоретичної і 

практичної цінності кожного з навчальних предметів. 
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Найбільш важливим у формуванні пізнавальних умінь в учнів  є побудова 

географічної моделі реальної ситуації, встановлення алгоритму дій, причинно-

наслідкових зв’язків. Саме побудова моделі вимагає високого рівня 

географічної підготовки і виступає як один із головних результатів навчання.  

Основною формою організації формування пізнавальних умінь в учнів є 

творчі завдання  – урок на якому вони використовуються вчителем, допомагає 

учню досліджувати, створювати новий для себе освітній продукт, а отже, 

розвивають здібності та реалізують особистісний творчий потенціал та 

формувати пізнавальні уміння. З метою формування пізнавальних умінь в учнів 

доцільно використовувати такі типи творчих уроків і їх комбінації: 

- уроки когнітивного типу: урок-спостереження, урок-

експеримент, урок-дослідження об'єкта, пошуковий урок, урок-

постановка проблеми та її розв’язання, бінарний урок, інтегрований урок, 

урок-узагальнення; 

- уроки креативного типу: урок складання і розв’язування 

задач, урок-діалог (дискусія, диспут, евристична бесіда), урок прикладної 

творчості, урок-олімпіада; 

- уроки організаційно-діяльнісного типу: урок цілепокладання, 

урок розробки індивідуальних освітніх програм, урок захисту 

індивідуальних освітніх програм, урок-консультація, урок-залік, урок-

рефлексія; 

- уроки комунікативного типу: урок рецензування, урок 

взаємоконтролю, урок- наукова конференція. 

3. Діяльнісний компонент методики формування пізнавальних умінь в 

учнів у процесі навчання географії в основній школі має на меті розвиток та 

реалізацію досвіду застосування знань, вмінь і навичок з географії. Досвід 

навчальної діяльності розвивається в процесі виконання усіх видів навчальної 

праці учня на уроках та в позаурочний час.  

З метою формування пізнавальних умінь в учнів у процесі навчання 

географії в основній школі навчальну діяльність учнів варто організовувати 
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відповідно до таксономії Блума. Ми виокремили особливості організації 

навчальної діяльності учнів щодо формування пізнавальних умінь, які 

представлені рівнями діяльності вчителя та учня у процесу здобуття 

географічних знань. Авторська розробка представлена у таблиці 2.2.1.5. 

Таблиця 2.2.1.5. 

Авторська розробка «Методичні особливості організації навчальної 

діяльності учнів щодо формування пізнавальних умінь»  

(за таксономією Блума) 

Рівні діяльності. Діяльність учня. 

1. Знання. 

Сприйняття, розуміння, 

запам’ятовування, відтворення 

навчального матеріалу. 

Знати основні поняття, їх 

властивості, факти, терміни, 

алгоритми. 

2.Розуміння. 

Здатність розуміти вивчене, яка полягає в 

умінні перетворювати навчальну 

інформацію з однієї форми представлення 

в іншу. 

Перетворювати звичайний текст в 

таблиці, схеми, діаграми, 

використовуючи географічну 

символіку і навпаки.  

3. Застосування.  

Уміння застосовувати узагальнені знання 

в процесі виконання завдань різного рівня 

складності. 

Застосовувати здобуті знання на 

рівні відтворення і в новій ситуації в 

процесі відповіді на запитання.  

4. Аналіз. 

Уміння розкласти навчальний матеріал на 

складові елементи та встановити логічні 

зв’язки між ними, що вимагає високого 

інтелектуального рівня навчальної 

діяльності.  

Вміти виділяти головне в 

навчальному матеріалі, 

структурувати інформацію, будувати 

логічні міркування, бачити 

прогалини в міркуваннях, виявляти 

помилки, передбачати наслідки. 
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5. Синтез. 

Уміння поєднувати елементи навчального 

матеріалу так, щоб отримати системне 

знання, яке володіє новизною. 

Результатом такої діяльності може бути: 

повідомлення, доповідь, виступ, що 

передбачає здійснення розумової 

діяльності творчого характеру. 

Вміти самостійно висловлюватись 

усно й письмово, будувати план 

власної навчальної діяльності, 

передбачати результати навчання, 

інтегрувати знання різних 

навчальних предметів, щоб 

досягнути поставленої мети. 

6. Оцінка. 

Уміння оцінювати значення навчальної 

інформації відносно мети навчання, 

використовувати для цього чіткі критерії. 

Готовність об’єктивно оцінювати 

результати навчальної діяльності.  

Оцінювати відповідність проведених 

міркувань і дій поставленій меті 

навчання, значення виконаних 

навчальних дій, їх якість. Вміти 

об’єктивно оцінити власні навчальні 

результати відповідно до 

встановлених критеріїв.  

 

     Ефективність набуття пізнавальних умінь учнів можливе за умов 

використання творчих завдань у процесі навчання. На нашу думку, вони 

сприяють створенню позитивної мотивації до фізичної географії, свідомого 

бажання в учнів навчатись, активної самостійної діяльності здобувачів освіти. 

Для формування пізнавальних умінь учнів пропонуємо авторську розробку 

творчих завдань до курсів фізичної географії в 6-8 класах (таблиця 2.2.1.6, 

таблиця 2.2.1.7, таблиця 2.2.1.8) [33], [43], [44], [44], [45], [46], [47], [48], [49], 

[50], [51], [52], [53], [74]. 

Таблиця 2.2.1.6 

Творчі завдання причинно-наслідкового характеру для учнів 6 класів 

Розділ «Оболонки Землі», тема: «Атмосфера» 

Встановіть причини фізико-географічних процесів та явищ, якщо відомі 

наслідки: 

№ Наслідки Причини 



101 

 

1 Без атмосфери життя на нашій 

планеті було б неможливим. Чому? 

Встановіть причини. 

1.Атмосфера - повітряна оболонка 

Землі, що оберігає її від надмірного 

нагрівання сонячним промінням 

вдень і сильного охолодження 

вночі; 

2.Прозора повітряна оболонка 

виконує захисну функцію від тіл 

космічного походження, зокрема 

метеоритів, більшість з них згорає 

не долетівши до поверхні; 

3.Киснем, що є у повітрі дихають 

усі живі організми на Землі. 

2 Вміст води та вуглекислого газу в  

атмосфері змінюється, на відміну 

від інших складових повітря. 

Чому? 

1. Атмосферне повітря – суміш 

газів. До складу якого входить 20 

різних газів; 

2.Основними складовими є: азот 

(78%) і кисень (21%), на решту 

припадає лише 1% (аргон - 0,96%, 

вуглекислий газ - 0,03%). Такий 

склад повітря майже скрізь на Землі 

однаковий до висоти 100 км; 

3. Справді вміст водяної пари і 

вуглекислого газу може 

змінюватись, так як водяна пара 

потрапляє в атмосферу в результаті 

випаровування, а вміст 

вуглекислого газу залежить від 

процесу фотосинтезу рослин. 

3 Зі зміною температури повітря 

безперервно змінюється 

1. Атмосферний тиск – це сила з 

якою повітря тисне на земну 
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атмосферний тиск, чому так? 

Відповідь обґрунтуйте. 

поверхню і на всі предмети на ній 

2. При нагріванні об’єм повітря 

збільшується, воно стає менш 

щільним і легшим. Тому 

зменшується атмосферний тиск. 

3. Внаслідок охолодження повітря 

відбуваються зворотні явища. 

4 Існують різні види хмар, чому так? 

Відповідь обґрунтуйте. 

1. Хмари – скупчення краплинок 

води, що утворились у процесі 

конденсації водяної пари  на 

значній висоті над Землею 

2. Хмари розрізняються за виглядом 

та за висотою, на якій утворюються 

3. Основні форми хмар – перисті, 

купчасті, шаруваті. 

5 Напрямок вітру визначають за тією 

стороною горизонту звідки він 

дме. Чому? Як виникає цей 

процес? 

1. Вітер – це горизонтальний рух 

повітря з області високого тиску в 

область низького; 

2. Виникнення вітру пов’язане 

передусім з нерівномірним 

розподілом атмосферного тиску над 

ділянками земної поверхні. Він дме 

з зони високого тиску у зону 

низького тиску; 

3.Чим більша різниця в 

атмосферному тиску між ділянками 

земної поверхні, тим сильніший 

вітер. 

6 Хмарна погода буває досить часто, 

але не завжди при цьому 

1. Атмосферні опади – це вода в 

рідкому або твердому стані, що 
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випадають опади. Чому? випадає із хмар або виділяється з 

повітря на земну поверхню; 

2. Якщо хмара складається з дуже 

дрібних краплинок води або 

кристалів льоду (менше як 0,05 мм), 

то опадів не буде; 

3. Поки краплинки води та 

кристалики льоду малі і легкі, то 

вони утримуються високо над 

землею висхідними потоками 

повітря. Коли вони стикаються і 

зливаються в більші то як результат 

можна очікувати опадів. 

 

Наведемо приклади творчих завдань пізнавального характеру для 

шестикласників. Розділ «Оболонки Землі», тема: «Атмосфера»: 

 

1. Що було б із Землею, якби не було б атмосфери? Відповідь обґрунтуйте. 

2. Поміркуйте, якби в складі атмосферного повітря зменшилась кількість 

кисню, які це наслідки мало б для живих організмів? Наведіть конкретні 

приклади. 

3. Уявіть, що Ви міністр з питань екологічної безпеки навколишнього 

середовища, які заходи Ви запропонували б для вирішення питань 

чистоти атмосферного повітря в містах та сільській місцевості. Складіть 

порівняльну характеристику. 

4. Чи правда, що влітку вночі на березі Чорного моря температура морської 

води буде тепліша, ніж температура піщаного пляжу. Відповідь 

обґрунтуйте. 

5. Уявіть ситуацію, що материк Африку та Південну Америку перемістили 

помінявши місцями. Що відбулось з географічними характеристиками 

материків? Відповідь обґрунтуйте. 
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6. Логічно подумайте, якби на півночі материк Південна Америка омивав би 

ще один – третій океан, як це вплинуло б  на природу континенту? 

Відповідь обґрунтуйте. 

7. Чи можна побувати під дощем і залишитись сухим? Відповідь 

обґрунтуйте. 

8. Є відомості, що під час дослідження науковцями Антарктиди там не було 

жодного дня з грозами. Чому? 

9. Який процес буде швидшим: спринтер (бігун на короткі дистанції) 

пробіжить 100-метрівку чи випадуть краплини дощу з висоти 100м. 

Відповідь обґрунтуйте. 

10.  Уявіть, що вся водяна пара в повітрі буде накопичуватись в стратосфері і 

відповідно там будуть утворюватись хмари. Які будуть наслідки? 

Відповідь обґрунтуйте. 

11.  Атмосферне повітря – це суміш понад 20 різних газів. Найбільша частка 

припадає на азот (78%). Поміркуйте, якби ця частка припадала на 

вуглекислий газ, які це наслідки мало б для організмів, що населяють 

планету Земля? Відповідь обґрунтуйте. 

Таблиця 2.2.1.7 

 

Творчі завдання причинно-наслідкового характеру  з географії для 7 класу 

Розділ «Материки тропічних широт», тема: «Південна Америка» 

 

Встановіть причини, якщо відомі наслідки: 

№ Наслідки Причини 

1 У північній широкій частині 

материка Південна Америка 

випадає багато опадів. Чому? 

Встановіть причини.  

1.Обриси Південної Америки 

нагадують трикутник, який 

звужуючись простягнувся з півночі 

на південь; 

2.Материк перетинається екватором 

у північній широкій частині; 
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3. Материк омивається водами 

Тихого та Атлантичного океану. 

2 Відкривши Новий континент – 

Америку Х. Колумб назвав її 

«Вест-Індією». Чому? Поясніть 

причини. 

1. 1492 р Х. Колумб вирушив  на 

захід від берегів Іспанії у пошуках 

омріяної країни багатств - Індії; 

2. Після перших 2-ох подорожей Х. 

Колумб побував лише на островах і 

описи цих островів, особливостей 

природи, населення та їх діяльності 

були дуже схожі на описи в книзі 

Марко Поло « Про розмаїття 

світів».   

3 На південному - заході Південної 

Америки розташована пустеля 

Атакама. Поясніть чому так 

сталось?  

1. На південному-заході материка 

спостерігається мала кількість 

опадів до 100 мм на рік; 

2. Південно-західні береги 

Південної Америки омиває холодна 

Перуанська течія, яка впливає на 

формування пустелі, адже повітряні 

маси, що рухаються від узбережжя 

материка вглиб не насичені 

вологою 

4 Одним із важливих кліматотвірних 

чинників Південної Америки є 

підстильна поверхня. Чому? 

1. На рівнинному сході материка 

немає перепон на шляху вітрів, 

вони проникають а ж до гірської 

системи Анд; 

2. Навітряні східні схили  

Гвіанського та Бразильського 

плоскогір’їв отримують від пасатів 

рясні дощі; 
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3. На гірському заході повітряні 

маси з Тихого океану мають вплив 

лише на вузькій смузі узбережжя, 

оскільки далі шлях їм заступають 

високі Анди. 

5 В екваторіальному кліматичному 

поясі цілорічно панують спекотні 

та вологі повітряні маси. Чому? 

Встановіть причини. 

1.Сонячне проміння на екватор 

падає під кутом 90° і за рахунок 

цього ця територія отримує велику 

кількість сонячного тепла; 

2. В екваторіальному поясі 

розташована значна частина 

Амазонської низовини, тому на 

рівнинному сході материка немає   

перешкод для проникнення  

спекотних та вологих повітряних 

мас; 

3.Теплі Гвіанська та Бразильська 

течії насичують повітря вологою та 

сприяють збільшенню кількості 

опадів, що переносять ЕПМ. 

6 Озеро Маракайбо називають 

скарбницею «чорного золота». 

Чому? Поясніть причини. 

1. Маракайбо є найбільшим озером-

лагуною тектонічного походження 

на материку, що славиться 

значними запасами паливних 

корисних копалин; 

2. Це озеро є унікальним за 

запасами нафти, що називають 

«чорним золотом»; 

3.   На його дні пробурено понад 6 

тис. нафтових свердловин, де 
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ведеться активний видобуток 

даного ресурсу. 

 

Наведемо приклади творчих завдань пізнавального характеру для 

семикласників, розділ «Материки тропічних широт», тема: «Південна 

Америка» 

 

1. Що було б з материком  Південна Америка, якби він не відколовся від 

Гондвани в результаті дрейфу літосферних плит? Відповідь обґрунтуйте. 

2. Якби зі сходу материка Південна Америка прибрати Бразильське 

плоскогір’я, які б наслідки це мало б для материка та живих організмів, 

які його населяють? Відповідь обґрунтуйте. 

3. Якби Х. Колумбу не дали згоди на втілення в життя його припущень 

щодо шляху до Індії, то щоб було зараз з Америкою?  

4. Назва корінного населення Америки походить від назви Індії – індіанці, а 

якби Ви були першовідкривачем, як назвали місцеве населення. Чому? 

5. Уявіть, що Ви океанолог, які гідрологічні об’єкти Південної Америки для 

дослідження обрали б? Відповідь обґрунтуйте. 

6. Чи правда, що індіанці є представники монголоїдної раси. Наведіть 

конкретні приклади, що доводять чи спростовують це твердження. 

7. Уявіть ситуацію, що ви інженер – технолог в галузі гірничодобувної 

промисловості. Як Ви будете розвивати дану галузь у Південній 

Америці? 

8. Річку Амазонка називають природною скарбницею Земної кулі. Чому? 

Поясніть причини. Які назви Ви б дали цій річці? 

9. Водний режим материка Південна Америка називають дзеркальним його 

клімату та рельєфу. Чому? Поясніть причини. 

10.  Вогняна Земля – острів на півдні Південної Америки, хоча він зовсім не 

вогняний, а покритий частково сніжним та льодовим покривом. То чому 

ж тоді його так називають? Чи таке можливо? Поясніть причини. 
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11.  Чи допустились геологи помилки, коли найдовшу гірську систему 

суходолу - Анди, що розташовується на західному узбережжі Південної 

Америки довжиною близько 9000 км називають відродженні молоді 

гори? Хоча для формування гірських країн таких розмірів потрібно 

досить значний період час. Чому так? Поясніть причини. 

Таблиця 2.2.1.8 

 

Творчі завдання причинно-наслідкового характеру для учнів 8 класів  

Розділ «Природні умови і ресурси України», тема: «Ландшафти України»  

  Встановіть причини фізико-географічних процесів та явищ, якщо відомі 

наслідки: 

№ Наслідки Причини 

1 Одним із найважливіших завдань 

науки є систематизація знань. У 

фізичній географії систематизація 

знань про природні об’єкти 

здійснюється у вигляді фізико-

географічного районування. Чому? 

Поясніть причини. 

1.Фізико-географічне районування – 

виділення й описування великих 

територій, для яких характерна 

певна єдність і неповторність рис 

природи; 

2.Комплесні дослідження 

ландшафтів потребують їхнього 

узагальнення, поєднання за 

розмірами, особливостями 

природних умов та іншими 

особливостями; 

3. На основі генералізації фізико-

географічних досліджень 

ландшафтів складають карти 

фізико-географічного районування. 

2 Відповідно до фізико-

географічного районування фізико-

географічна країна відповідає 

одному класу ландшафтів. Чому? 

1.На формування ландшафтів та 

фізико-географічних одиниць 

впливають одні і ті ж чинники: 

тектонічний та циркуляційний; 
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Поясніть причини. 2.Фізико-географічна країна та клас 

ПТК розташований більшою своєю 

частиною на Східноєвропейській 

літосферній плиті; 

3.Як в фізико-географічній країні 

так і в класі ландшафтів чітко 

виражена зональність грунтово - 

рослинного покриву та 

представників тваринного світу 

3 При створенні карт фізико-

географічного районування 

ландшафтів межі узагальнюють за 

переважаючим класом, типом, чи 

видом ландшафтів. Чому? Поясніть 

причини. 

1. У природі ландшафти утворюють 

складну мозаїку, що потребує 

генералізації при створенні карт за 

переважаючим видом; 

2. Географічні карти фізико-

географічного районування 

відображають основні одиниці 

даного районування; 

3. Між одиницями фізико-

географічного районування та 

одиницями класифікації 

ландшафтів існує певна 

відповідність: фізико-географічна 

країна = клас ландшафтів, природна 

зона = тип ландшафтів, фізико-

географічна підзона = підтип 

ландшафтів, фізико-географічний 

район = вид ландшафтів  

4 Ландшафт – сукупність пов’язаних 

між собою природних компонентів 

на певній території. Чому? 

1.Це цілісна складова частина 

географічної оболонки, що 

утворилась внаслідок 
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Поясніть причини. взаємопов’язаного та 

взаємозумовленого розвитку 

природних компонентів; 

2.Ландшафт утворюється в 

результаті взаємодії всіх 

ландшафтотвірних чинників 

(основних та похідних) та 

компонентів природи. 

5 Для рівнинних країн характерний 

своєрідний і неповторний набір 

природних зон, а для гірських 

країн – набір висотних поясів. 

Чому? Поясніть причини.  

1. Фізико-географічні країни 

виділяються у межах великих 

тектонічних структур, які мають 

спільну історію впродовж 

неотектонічного етапу; 

2. Кожна фізико-географічна країна 

характеризуються приналежністю 

до великих форм рельєфу(гір або 

рівнин); 

3. Для формування фізико-

географічних країн характерним є 

спільність процесів атмосферної 

циркуляції; 

4. Як для рівнинних так і для 

гірських фізико-географічних країн 

характерним є певний набір 

природних зон або висотних поясів. 

6 Існує твердження, що чим 

детальніше здійснено фізико-

географічне районування, тим 

кращою виявляється вивченість 

території. Чому? Поясніть 

1. Фізико-географічне районування 

проводиться з метою полегшення 

описання природних територій з 

наукової точки зору; 

2. Фізико-географічне районування 
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причини. має велике значення для 

поглиблення уявлень про 

закономірності природних умов 

території України; 

3. Ландшафтознавство – досить 

молода географічна дисципліна, яка 

потребує глибоких наукових 

досліджень, саме тому є доцільним 

вивчати природно-територіальні 

комплекси шляхом детального 

фізико-географічного дослідження. 

 

Наведемо приклади творчих завдань пізнавального характеру для 

восьмикласників. Розділ «Природні умови і ресурси України», тема: 

«Ландшафти України»  

1. Що було б з природними особливостями України, якби Дніпровський 

льодовик не зупинився, а продовжив свій рух далі? Відповідь 

обґрунтуйте. 

2. Чи можливо, що в різних частинах географічної оболонки утворюються 

однакові за характеристиками ландшафти. Поясніть чому? 

3. Якби на формування ландшафтів впливали лише процеси тектонічного 

характеру, які наслідки це мало б для сучасних природно-територіальних 

комплексів? Відповідь обґрунтуйте. 

4. Уявіть, що Ви вчений-географ за яким власним планом запропонували б 

давати характеристику одиницям фізико-географічного районування. 

5. Чи правда, що степ – це єдина природна зона, яка чітко поділяється на 

підзони. Наведіть конкретні приклади.  

6. Чи можна побувати в лісостеповій природній зоні і помилитись , ніби ви 

були в степовій. Чому? Відповідь обґрунтуйте. 

7. Доведіть, що існують різні природні зони. Наведіть приклади. 
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8. Які речі Вам варто взяти з собою для подорожі степовою природною 

зоною України? Поясніть чому. 

9. Складіть модель взаємозв’язків природних компонентів одного із 

підтипів степових ландшафтів. Відповідь обґрунтуйте. 

10.  Якби Ви були директором туристичного агентства, яку природну зону 

обрали б для розробки турів? Чому? Відповідь обґрунтуйте. 

11.  У науковій літературі довго тривали дискусії про причини безлісся 

степової зони, чому так? Які насправді причини?  Відповідь обґрунтуйте. 

 

Важливо виділити, що ми вважаємо, найбільш вагомим фактором 

формування пізнавальних умінь учнів є їх самостійна робота, яка забезпечує 

становлення досвіду застосування географічних знань. Самостійна робота учнів 

– це навчальна діяльність, яка виконується під керівництвом учителя, однак без 

його особистої участі, спрямована на реалізацію найбільш доцільних способів 

розв’язування поставлених учителем завдань та аналізу результатів своєї 

роботи. 

При формуванні пізнавальних умінь учнів основної школи 

використовуються усні та письмові самостійні роботи; класні і домашні; 

групові, фронтальні та індивідуальні. 

Відповідно до джерела знань і методів діяльності використовуються 

наступні види самостійної роботи: робота з підручником; робота з довідковою 

літературою; розв’язування і складання географічних задач; робота з 

картографічним матеріалом, підготовка рефератів, доповідей; домашня робота 

[41], [73]. 

Як основу розвитку навчальної діяльності учня основної школи доцільно 

використовувати узагальнені алгоритми вивчення теоретичного матеріалу та 

розв’язування практичних завдань (таблиця 2.2.1.9). 
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Таблиця 2.2.1.9 

Алгоритм вивчення теоретичного матеріалу і практичного виконання 

завдань 

Алгоритм вивчення 

географічних процесів та 

явищ 

Алгоритм вивчення 

властивостей 

географічних процесів 

та явищ 

Алгоритм роботи над 

вивченням 

географічних процесів 

та явищ 

1. Визначення 

географічного процесу 

або явища. 

2. Суттєві властивості 

поняття. 

3. Використання поняття 

на практиці. 

1.Зв'язок між якими 

поняттями встановлює 

дана властивість. 

2. Формулювання 

властивості. 

3. Обґрунтування 

властивості. 

4. Використання 

властивості на 

практиці. 

1. Засвоєння змісту 

завдання. 

2. Складання 

інструкції 

послідовності дій для 

вивчення матеріалу. 

3. Реалізація здобутих 

знань. 

4. Аналіз і перевірка 

правильності 

виконання. 

5. Пошук і реалізація 

інших способів 

застосування набутих 

знань 

 

У сучасній школі крім традиційних форм та методів навчальної 

діяльності учнів набув досить широкого застосування метод проектів. Він 

забезпечує оволодіння школярами навичками раціонального вибору способів, 

засобів та форм здійснення розумової діяльності, а також розвитку та 

актуалізації життєвого досвіду учнів. Використання методу проектів допомагає 

вчителям розв’язати важливі дидактичні проблеми: проблему колективної 

роботи учнів, проблему зв’язку між учителем та учнями, проблему протиріччя 

між вербальним характером навчання і завданнями різнобічного розвитку, 

проблему з великим обсягом навчального матеріалу; проблему формуванням 

пізнавальних умінь учнів. 
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4. Рефлексивний компонент методики формування пізнавальних умінь 

учнів у процесі навчання географії в основній школі полягає у розвитку 

самоконтролю та самооцінки школярів у процесі навчання географії.  

З метою формування пізнавальних умінь в учнів на уроках географії 

вчителю варто використовувати методику організації рефлексії учнів, в основу 

якої покладено наступний алгоритм:  

1. визначення теми курсу географії, до якого належить поставлене запитання;  

2. усвідомлення значення завдання (проблеми) для саморозвитку;  

3. створення моделі діяльності;  

4. пошук способів виконання завдання (проблеми);  

5. оцінка результату своєї діяльності (чи досягнута поставлена мета, чи 

виконане завдання, чи задовольняє отриманий результат);  

6. перенесення сформованого пізнавального уміння в інші ситуації. 

В якості опори для рефлексивної діяльності учнів в кінці уроку вчитель 

пропонує дати відповідь на наступні запитання: 

− Що я зробив? 

− Як я діяв? 

− Чи досяг я мети? 

− Чи можна було піти іншим шляхом?  

− Чи був він ефективним? 

− Які були труднощі, і як я їх долав? 

− Які мої головні результати, що я зрозумів, чому навчився? 

− Що я відчував? 

Формуванню рефлексії пізнавальної діяльності учнів, крім інших методів, 

сприяє технологія учнівського портфоліо. Згідно із «Загальними критеріями 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» 

(затверджено наказом МОН № 371 від 05.05.2008 року) портфоліо є одним з 

методів оцінювання навчальних досягнень учнів, основна суть якого – 

«показати все, на що ти здібний(а)». Педагогічна ідея портфоліо передбачає 

зміщення акценту з незнання учнів на їх досягнення в навчанні, активну участь 
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у накопиченні різних видів навчальних робіт; інтеграцію кількісних і якісних 

оцінок; підвищення ролі самооцінки. Таке оцінювання передбачає певну 

підготовку: визначення критеріїв для включення учнівських досягнень до 

портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість процесу контролю та 

оцінювання; елементи самооцінки з боку учня тощо. 

Портфоліо є одночасно формою, процесом організації і технологією 

роботи учнів з продуктами їх власної творчої діяльності. Портфоліо учня є 

одним із дієвих способів формування пізнавальних умінь учнів при цьому 

акцент зміщується з того, що учень не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з 

даної теми, даного предмету, а шкільна оцінка трансформується в самооцінку. 

Залежно від того, з якою метою створюється портфоліо і в чому полягають 

особливості його змісту, можна виділити наступні види портфоліо: 

− власне портфоліо (для себе); 

− портфоліо-звіт (для вчителя) 

− портфоліо досягнень (включає в себе кращі результати роботи учня); 

− рефлексивне портфоліо (включає в себе матеріали та оцінку і самооцінку 

досягнення цілей, особливостей перебігу та якості роботи з різними 

джерелами інформації, відчуттів, роздумів, вражень тощо); 

− проблемно-орієнтоване портфоліо (включає всі матеріали, що 

відображають цілі, процес і результат розв’язання якої-небудь проблеми); 

− тематичне портфоліо (включає матеріали, що відображають роботу учня в 

рамках тієї чи іншої теми). 

Запропонована програма впровадження методики пізнавальних умінь  

учнів в процесі навчанні географії в основної школи апробована в навчально-

виховному процесі загальноосвітньої школи. 
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Розділ 3. ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ 

СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФІЇ 

3.1. Організація, зміст, та етапи проведення педагогічного експерименту 

 

Дисертаційне дослідження проводилося в кілька етапів: 

На першому - констатувальному етапі вивчалася психолого - педагогічна 

та фахова література з проблеми дослідження, здійснювалось узагальнення та 

систематизація результатів аналізу. 

На другому - пошуковому етапі розроблялися матеріали для проведення 

експерименту, методика проведення уроку з географії відповідно до теми 

«Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення 

фізичної географії», узагальнювався досвід вчителів, відбиралися 

експериментальні класи. 

На третьому - формувальному етапі здійснювалась апробація 

експериментальної методики, проводився педагогічний експеримент, 

розроблялися методичні рекомендації для вчителів. 

На четвертому - узагальнювальному етапі - здійснювалась обробка 

матеріалів проведеного експерименту, узагальнювались та формувались 

висновки роботи. 

Константувальний етап педагогічного експерименту проводився в умовах 

реального навчального процесу з географії в основній школі. Базовими 

закладами для проведення експерименту стали: спеціалізована школа № 53 з 

поглибленим вивченням німецької мови, середня загальноосвітня школа №58, 

міста Києва, загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 22 міста Біла Церква 

Київської області, загальноосвітньої школа № 1 с. Пляшева Рівненської області, 

Пробійницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Пробійнівка Івано-

Франківської області, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 м. Котовська 

Одеської області.  
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В педагогічному експерименті були задіяні як міські так і сільські 

навчальні заклади, серед них 5 загальноосвітні школи та одна спеціалізована. 

Використано форми контролю і діагностики: контрольні роботи, 

контрольні зрізи, самостійні роботи, усні опитування, творчі завдання, 

анкетування, а також методи самооцінювання. 

 Одним із важливих напрямів, що забезпечує розвиток та 

самореалізацію особистості, є формування і розвиток пізнавально-

інтелектуальної сфери школяра. Сформованість пізнавальних умінь є одним із 

найважливіших завдань школи, тому що здатність до навчання, можливість 

освоєння будь-якого предмета тісно пов’язана з формуванням пізнавальних 

інтересів та розвитком мислення, шляхом використання творчих завдань [168], 

[169].  

Навчально-пізнавальна діяльність включає такі основні складові: 

– сформованість пізнавального інтересу, потреб; 

– усвідомлення мети навчальної діяльності, сформованість позитивної 

навчальної мотивації; 

– уміння відповідати за результати навчальної діяльності; 

– готовність до самоосвіти, наявність навичок самостійної роботи; 

– володіння прийомами  пізнавальної діяльності. 

Завданнями констатувального етап у дослідження були:  

– дослідження стану розвитку пізнавальних  умінь та інтересів учнів; 

– діагностування рівня сформованості пізнавальних умінь учнів;  

 –   надання рекомендацій щодо корегування змісту навчального      

 процесу,    удосконалення методичної роботи у школі. 

− аналіз нормативно-правових документів, науково-методичної 

літератури щодо формування пізнавальних умінь та використання творчих 

завдань, навчальних програм, підручників, посібників та дидактичних 

матеріалів з географії; 
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− вивчення думку учителів щодо використання творчих завдань в 

процесі навчання географії в основній школі (актуальність, основні поняття, 

засоби та методи формування географічних знань); 

− визначення рівня сформованості пізнавальних умінь учнів 6 – 8 

класів. 

Під час розв’язування визначених завдань використовувались такі методи 

дослідження: аналіз нормативних документів в галузі освіти, психолого-

педагогічної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, 

навчальних програм, спостереження за навчальним процесом, вивчення 

результатів професійної діяльності вчителів та навчальної діяльності учнів, 

діагностичні методи (анкетування вчителів та учнів, тестування учнів) та бесіди 

з учителями. 

Експериментальне дослідження дає змогу адміністрації навчального закладу та 

вчителям отримати інформацію щодо стану розвитку пізнавальних та 

сформованості пізнавальних умінь учнів основної школи у процесі навчання 

географії в основній школі. Учителям дослідження дасть змогу здійснити 

самоаналіз  педагогічної діяльності з метою корегування змісту, форм та 

методів навчання. Суб’єктами дослідження стали вчителі та  учні. Загальна 

кількість респондентів, яка взяла участь в експерименті становить 469 

учасників, з них - 428 учня і 41 вчитель Серед паралелей учнів участь в 

педагогічному експерименті взяло: 

6 клас – 123 учня, 7 клас – 156 учня, 8 клас - 149 учня. (таблиця 3.3.1.1).   

Таблиця 3.3.1.1 

Кількісний склад учнів на константувальному етапі дослідження 

 в базових навчальних закладах 

Класи СШ № 

53 

ЗОШ 

№ 58 

Білоцерків

ська ЗОШ 

№22 

Котовська 

ЗОШ №1 

Пробійні

вська 

ЗОШ 

Пляшів

ська 

ЗОШ 

всього: 

6 26 

чол. 

20  

чол. 

38 

чол. 

30 

чол. 

5 

чол. 

4 

чол. 

123 чол. 

7 38 

чол. 

21 

чол. 

41 

чол. 

39 

чол. 

8 

чол. 

9 

чол. 

156 

чол. 
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8 23 

чол. 

16 

чол. 

52  

чол. 

46 

чол. 

5 

чол. 

7 

чол. 

149 

чол. 

 

Рис. 3.3.1.1 Географія проведення педагогічного експерименту 

 

 

 

Констатувальний етап експерименту проводився на початку 

дисертаційного дослідження. Велися педагогічні спостереження, проводилися 

бесіди, анкетування, бралися інтерв'ю, вивчалися та аналізувалися навчальні 

програми з фізичної географії, шкільні підручники географії для основної 

школи, літературні джерела вітчизняних і зарубіжних авторів, освітянські 

документи про школу, зокрема про основну, шкільна документація, 

порівнювалися плани-конспекти уроків фахової дисципліни, узагальнювався 

передовий педагогічний досвід, визначалися об'єкт, предмет, мета, завдання 

дослідження, формулювалася гіпотеза. Систематизувався зібраний матеріал та 

робилися відповідні висновки. 
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Аналіз філософської, психолого-педагогічної та науково-методичної 

літератури та освітянських документів про школу показав, що обрана тема 

дисертаційного дослідження «Формування пізнавальних умінь учнів 6-8класів у 

процесі навчання фізичної географії» є актуальною. 

Аналіз навчальної програми з географії допоміг зробити висновок, що 

курс «Загальної географії», «Географії материків та океанів» та «Фізичної 

географії України» має можливості для формування пізнавальних умінь у 

процесі навчання географії в основній школі. 

В анкетуванні вчителів взяло участь 41 респондент (Додаток А).  

Анкета для вчителів складалася із завдань які присвячені виявленню 

переважаючого характеру навчальної діяльності учнів, які саме 

використовують методи, методичних прийомів на уроках, за допомогою яких 

засобів навчання вчителі формують та розвивають пізнавальні уміння учнів, чи 

використовую творчі завдання на уроках географії у процесі навчання. 

Аналіз відповідей вчителів на перше запитання анкети «Які різновиди 

письмових робіт з географії Ви використовуєте у своїй праці?» дозволяє 

зробити висновок, що значна частина вчителів (30%) переважно використовує 

контрольні роботи у своїй педагогічній діяльності для оцінювання рівня знань 

учнів. Це застосування переважає, адже завдання є різнорівневими та в 

основному в надрукованій формі, тому є досить зручно. Значна частка також 

припадає на використання завдань на контурній карті (24%) та тестові вправи 

(9%). Застосування даних типів оцінювання є досить передбачуваним адже 

навчальна програма з фізичної географії передбачає вивчення географічних 

об’єктів та їх розташування на карті, а тести є практичним тренажером для 

майбутньої здачі ВНО.  Менша частка з різновиду письмових робіт, які вчитель 

використовує у своїй практиці припадає на індивідуальні картки (7%), це 

пояснюється педагогами тим що для їх розробки потрібно багато часу, для 

кожного учня потрібно готувати окремі картки і це некомфортно для організації 

навчального процесу з боку вчителя (таблиця 3.3.1.2, рис. 3.3.1.2) 

Таблиця 3.3.1.2 
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Кількісні характеристики відповідей до запитання 1 анкети для вчителів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість вчителів, 

що дали певну 

відповідь, чол. 

1. Які різновиди 

письмових робіт з 

географії Ви 

використовуєте у 

своїй практиці? 

а) географічні диктанти (17%) 7 

б) тестові завдання (22%) 9 

в) контрольні роботи (30%) 12 

г) завдання на контурній карті 

(24%) 

10 

д) індивідуальні картки (7%) 3 

 

Рис. 3.3.1.2. Діаграма до запитання 1 анкети для вчителів 

 

 

 

На друге запитання анкети «Якими засобами Ви формуєте в учнів 

пізнавальні уміння?» більшість вчителів (51%) вказали, що застосовують 

інтерактивні прийоми. Аргументуючи, що на уроці має бути співпраця та 

взаємонавчання  тому саме ця форма отримання знань, у процесі якої учні і 

вчитель перебувають у режимі бесіди, діалогу між собою. Важливо зазначити, 

що інтерактивні прийоми— це один із засобів навчання, яке відбувається за 

умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Також 

значна частка вчителів (32%) у своїй педагогічній діяльності  застосовує 
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нестандартні уроки, адже вони  більше подобаються учням, ніж буденні 

навчальні заняття. У них незвичайні задум, організація, методика проведення та 

є готові розробки, які можна знайти у фахових друкованих засобах інформації 

предметного напрямку та в інтернет ресурсі, що значно економить час при 

підготовці до заняття. Менша частина вчителів (14%) практикує застосування 

творчих завдань на заняттях. Адже творчі завдання об’єднують в собі 

запитання пізнавального та розумового характеру як одного цілого. Їх 

розв'язання вимагає від учнів застосування раніше засвоєних знань та вмінь у 

зовсім новій нестандартній ситуації, їх комбінацію та перетворення, побудову 

їх на основі способу розв'язання, бачення нової проблеми в традиційній 

ситуації. Найменше вчителів (3%) обрали варіант відповіді «інший варіант» де 

вказали що не використовують ніяких засобів а ведуть одноманітні уроки 

дотримуючись навчального плану. 

Відповіді педагогів дають можливість проаналізувати, що справді вчителі 

намагаються використовувати різні засоби для зацікавлення учнів до 

навчального процесу, зокрема інтерактивні прийоми та нестандартні уроки, але 

це не передбачає їх стабільного застосування, а в основному поодиночне 

використання. А для одержання результату потрібна систематичність. Творчі 

завдання присутні на уроках вчителів, але це в основному є рідкістю чим 

буденністю. Творчі завдання є потрібним засобом, який передбачає 

застосування раніше засвоєних знань та умінь у новій ситуації (таблиця 3.3.1.3, 

рис. 3.3.1.3). 

Таблиця 3.3.1.3 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 2 анкети для вчителів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість вчителів, 

що дали певну 

відповідь, чол. 

2. Якими засобами 

Ви формуєте в 

учнів пізнавальні 

а) нестандартні уроки (32%) 13 

б) творчі завдання (14%) 6 

в) інтерактивні прийоми (51%) 20 
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уміння на уроках 

географії? 

г) інший варіант (3%) 2 

 

Рис. 3.3.1.3. Діаграма до запитання 2 анкети для вчителів 

 

 

 

На третє запитання анкети «Як перевіряєте рівень сформованості 

пізнавальних умінь у школярів?» Більшість (79%) вчителів відповіли що  

використовують якісний показник оцінювання за 12-бальною шкалою,  адже це 

є звична система оцінювання що застосовується щоденно у практиці 

визначення рівня знань. Менша частина педагогів (12%) при перевірці рівня 

сформованості  пізнавальних умінь важливим критерієм виділяє самостійність 

виконання завдань, адже це розвиває уміння учнів знаходити та 

відокремлювати лише необхідну інформацію та застосовувати підготовлений 

матеріал на практиці. Незначна частка вчителів (6%) при оцінюванні враховує 

швидкість виконання творчих завдань, так як це показує що учень оперує 

знаннями та вміє їх використовувати саме у потрібний момент. Також до уваги   

беруть(3%) активність учня, що пояснюється обізнаністю школяра у темі що 

вивчається  та можливістю швидко реагувати на поставленні завдання, це 

вказує також на зацікавленість учня матеріалом, що вивчається. Важливо 
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зазначити, що вчителі оцінюють учнів за 12-бальною шкалою, але в критеріях 

оцінювання конкретно не прописано як саме мають бути сформовані 

пізнавальні уміння (таблиця 3.3.1.4, рис. 3.3.1.4). 

Таблиця 3.3.1.4 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 3 анкети для вчителів 

 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість вчителів, 

що дали певну 

відповідь, чол. 

3. Як Ви 

перевіряєте рівень 

сформованості 

пізнавальних умінь? 

а) швидкість виконання творчих 

завдань (6%) 

2 

б) самостійність виконання 

(12%) 

5 

в) якісний показник за 12 

бальною шкалою (79%) 

33 

г) активність учнів (3%) 1 

 

Рис. 3.3.1.4. Діаграма до запитання 3 анкети для вчителів 

 

 

 

На четверте запитання «Чи часто Ви включаєте творчі завдання у зміст 

поточного контролю з географії?» (44%) вчителів відповіли, що «ні, 

фрагментарно» та (38%) «інколи, фрагменарно», пояснюючи свою відповідь, 
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що в основному використовують готові завдання на друкованій основі, так як 

вони дозволяють зекономити час на підготовку матеріалів та передбачають 

комплексне оцінювання з конкретної теми та окремого розділу загалом. 

Незначна частка (10%) вчителів використовує у своїй практиці творчі завдання 

під час поточного контролю знань, даючи можливість учням застосувати 

здобуті знання у процесі розв’язання поставлених задач, виконувати алгоритми 

дій у правильній послідовності, розвивати самостійність мислення та уяву 

учнів. (8%) педагогів не включають творчі завдання у зміст поточного 

контролю, пояснюючи це тим що учень має знати конкретний матеріал не 

виходячи за рамки вивченого і акцентувати саме на основі цього свою увагу 

(таблиця 3.3.1.5, рис. 3.3.1.5). 

Таблиця 3.3.1.5 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 4 анкети для вчителів 

 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість вчителів, 

що дали певну 

відповідь, чол. 

4. Чи часто Ви 

включаєте творчі 

завдання у зміст 

поточного 

контролю? 

а) так, систематично (10%) 4 

б) ні, фрагментарно (44%) 18 

в) інколи, фрагментарно (38%) 16 

г) ні, не практикую (8%) 3 

 

Рис. 3.3.1.5. Діаграма до запитання 4 анкети для вчителів 
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На п’яте запитання «Чи використовуєте Ви творчі завдання на інших 

структурних етапах уроку окрім контролю знань?» (52%)педагогів відповіли, 

що так, адже це допомагає  активізувати знання, створити атмосферу пошуку 

правильних відповідей, зробити урок цікавішим. Значна частка (39%)учителів 

відповіли «інколи», так як більшість часу на уроці приділяється на викладення 

нового матеріалу, роботі з географічною картою та підручником. Найменша 

частка (9%) освітян відповіли, що вони взагалі не застосовують творчі завдання 

на уроці, пояснивши це тим, що освітній рівень можливостей учнів є 

недостатнім для опрацювання питань творчого характеру (таблиця 3.3.1.6, рис. 

3.3.1.6). 

 Таблиця 3.3.1.6 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 5 анкети для вчителів 

 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість вчителів, 

що дали певну 

відповідь, чол. 

5. Чи використовуєте  

Ви творчі завдання 

на інших 

структурних етапах 

уроках крім 

контролю знань? 

а) так (52%) 21 

б) ні (9%) 4 

в) інколи (39%) 16 
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Рис. 3.3.1.6. Діаграма до запитання 5 анкети для вчителів 

 

 

 

На шосте запитання «Для підготовки творчих завдань з географії Ви 

використовуєте?» (63%) більшість зазначили що комбінують, підбираючи 

необхідні завдання саме до необхідних тем, це зручно та кожен вчитель знає 

специфіку класу, вподобання учнів, може обрати завдання для кожного класу 

індивідуально. (29%) вчителів використовують готові методичні розробки 

різних авторів адже роботи відповідають вимогам рівня знань перевіряючих та 

це дає можливість опитати всі класи одної вікової категорії. Найменше вчителів 

(8%) на уроках використовують власні розробки, бо сучасні технології 

дозволяють  створити їх швидко та цікавими для учнів, а також це дає змогу 

зацікавити учнів до вивчення предмету, розвинути їх уяву та бажання 

навчатись (таблиця 3.3.1.7, рис. 3.3.1.7). 

Таблиця 3.3.1.7 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 6 анкети для вчителів 

 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість вчителів, 

що дали певну 

відповідь, чол. 

6. Для підготовки 

творчих завдань Ви 

використовуєте 

а) власні розробки (8%) 3 

б) готові розробки різних 

авторів (29%) 

12 
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 в) комбінують (63%) 26 

Рис. 3.3.1.7. Діаграма до запитання 6 анкети для вчителів 

 

 

 

Що до сьомого запитання «Чи виникають труднощі під час підготовки 

різнорівневих завдань?» Більшість (44%) відповіли, що «ні, фактично» та (39%)  

«інколи, але несистемно», це пояснюється тим що вчителі застосовують 

різнорівневі завдання у своїй практиці, і їх застосування становить значну 

частку в оцінюванні учнів. Частина учителів відповіли (10%) «так, 

систематично», адже кожна нова вивчена тема потребує використання нових 

завдань, які мають відповідати освітнім вимогам, та дати можливість учням з 

різним рівнем навчальних досягнень виконати ці завдання. Менша частина 

відповіли  (7%) «ні, не практикую», пояснивши що під час підготовки, 

орієнтуються на учнів з достатнім та високим рівнем навчальних досягнень. 

Опитування показало що вчителі обізнані у сфері створення завдань, але 

проблемним є визначення алгоритму дій при створенні саме творчих завдань, 

так як вони мають свою специфіку. З труднощів вчителі вказали що витрачають 

багато часу, не вистачає методичної освіченості  в певних сферах, витрачається 

багато коштів, сучасність вимагає новітніх методів та мобільності (таблиця 

3.3.1.8, рис. 3.3.1.8). 
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Таблиця 3.3.1.8 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 7 анкети для вчителів 

 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість вчителів, 

що дали певну 

відповідь, чол. 

7. Чи  виникають 

труднощі під час 

підготовки 

різнорівневих 

завдань? 

а) так, систематично (10%) 4 

б) ні, фактично (44%) 18 

в) інколи, несистемно (39%) 16 

г) ні, не практикую (7%) 3 

 

Рис. 3.3.1.8. Діаграма до запитання 7 анкети для вчителів 

 

 
 

На восьме запитання «Які Ваші пропозиції по підвищенню рівня 

сформованості пізнавальних умінь учнів у процесі вивчення географії?» 

Важливо виділити наступні відповіді вчителів, по- перше забезпечити високий 

рівень якості освіти, оновити матеріально-технологічне оснащення навчального 

закладу, забезпечити вчительський склад методично-предметними виданнями, 

ініціювати участь у заходах спрямованих на поповнення знань вчителів у сфері 

більш сучасних педагогічних технологій. 
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Аналіз результатів анкетування вчителів географії дозволив зробити 

наступні висновки: значна частина вчителів не володіє теоретичними знаннями 

про пізнавальні уміння й не готові застосовувати творчі завдання у процесі 

навчання загальноосвітньої школи. Однак позитивним є те, що багато вчителів 

розуміють актуальність проблеми розвитку даних умінь та їх необхідність у 

формуванні в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Вони 

зазначили, що ця проблема потребує обґрунтування, визначення методів та 

механізмів формування пізнавальних умінь, вказали, також, на низький рівень 

підготовки учнів. Вчителі вважають, що доцільним є використання творчих 

завдань як засобів формування пізнавальних умінь на уроках географії у 

процесі навчання в основній школі. 

У співбесідах вчителі також вказали на відсутність методичних 

рекомендацій, посібників для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

щодо методики формування та впровадження в практику творчих завдань під 

час навчання. На їхню думку для формування пізнавальних умінь бажано 

застосовувати інноваційні методи навчання, зокрема, метод проектів, 

інформаційно-комунікаційні освітні технології, тестування, навчальні дискусії, 

створення проблемних ситуацій в є сладовими частинами творчих завдань.  

На етапі констатувального експерименту нами було проведено аналіз 

змісту підручників з географії для основної школи в контексті формування 

пізнавальних умінь, який дозволяє стверджувати, що їх зміст в основному 

спрямований на формування спеціальних предметних географічних умінь: 

логічно аналізувати, моделювати  та прогнозувати. Однак завдань, які сприяють 

формуванню пізнавальних умінь, на нашу думку, недостатньо, зокрема в 

підручниках присутня незначна кількість географічних задач, завдань з 

географічною картою, а також завдань, які потребують самостійного пошуку 

правильних відповідей. 

Отримані на першому етапі експериментального дослідження результати 

дозволили зрозуміти, у якому стані перебуває навчальний процес та 

формування умінь учнів в навчанні географії в основній школі та виявити ті 
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суперечності, які приводять до необхідності розв’язання проблеми формування 

пізнавальних умінь учнів 6-8 класів.  

Аналіз учнівських анкет підтвердив, що вибір середньої шкільної вікової 

(підлітки) групи - від 12 до 15 років - є виправданим, оскільки учні 6-8 класів 

ще не мають сформовані: самосвідомість, характер, життєву самостійність. 

Пізнавальна діяльність сприяє формуванню світогляду, розвиває пам'ять 

мислення стає гнучким, здатним абстрагувати й узагальнювати навчальний 

матеріал. В результаті сформованості умінь учня з'являється прагнення до 

самовиховання та досягнення учнем успіху в майбутньому. 

Вибір класів основної школи для експерименту зумовлений також 

методичними особливостями навчання фізичної географії, які пояснюються 

зміною певних тем в розділах курсу та скороченням кількості практичних робіт 

як обов’язкових для виконання, або їх часткова заміна на дослідницькі роботи, 

що й є актуальним для нашого дослідження. Обсяг географічного матеріалу 

великий, матеріал складний, кількість годин у 6-8 класах становить 2 годин на 

тиждень. 

Далі для експерименту (паралельного) вибиралися експериментальні та 

контрольні класи. Щоб здійснити такий поділ, вивчалися всі 6-8 класи (умови у 

яких проходить навчання з географії, досвід вчителя, який працює у цих 

класах, рівень знань учнів з теми (предмета) дослідження, проводилося 

анкетування. Для забезпечення надійності очікуваних результатів 

експерименту і репрезентативності висновків дуже важливо зрівняти класи за 

показниками (склад учнів, вік, успішність, обсяг контрольних завдань для 

зрізів т.д.), тобто класи мають мати однакові умови на початку експерименту. 

Анкета для учня була створена відповідно віковим та психологічним 

особливостям учнів основної школи. Учень мав бланк із запитання що 

стосувалися досліджуваної тематики дисертаційного дослідження (Додаток Б). 

В анкетах для учнів є лише тестові завдання на відміну від анкет вчителів 

де є тести та завдання відкритого типу. Анкета для учнів складалася із завдань 

які присвячені виявленню стану розвитку навчальних потреб й інтересів 
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школярів, готовності учнів до самоосвіти, їх уявлення про рівень володіння 

пізнавальними уміннями та безпосередню роботу з творчими завдання у 

процесі навчання на уроках географії. Проведене анкетування дало наступні 

результати. 

Результати анкетування учнів 

Аналіз  відповідей учнів основної школи  засвідчив, що з бажанням та 

задоволенням навчається  половина респондентів (59%),  інколи цікаво вчитись 

третині учнів (36%) і не цікаво вчитись найменшій кількості респондентів (6%)  

що становить 21 учень (таблиця 3.3.1.9, рис. 3.3.1.9). 

Таблиця 3.3.1.9 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 1 анкети для учнів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість учнів, що дали 

певну відповідь, чол. 

6 клас 

(123) 

7 клас 

(156) 

8 клас 

(149) 

1. Чи цікаво Вам 

вчитись в сучасній 

школі?  

а) так (59%) 101 90 61 

б) ні (6%) 5 7 9 

в) як коли (35%) 17 59 79 

 

Рис. 3.3.1.9. Діаграма до запитання 1 анкети для учнів 

 

59%

6%

35%

Чи цікаво вам вчитись в сучасній 

школі? 

так ні як коли
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В результаті було з’ясовано коли саме учневі основної школи не цікаво 

вчитись. Основними причинами стали: для більшості респондентів 

одноманітність уроків (46%), формальне викладання вчителем навчального 

матеріалу (36%), самостійне опрацювання (18%) (таблиця 3.3.1.10, рис.3.3.1.10). 

Таблиця 3.3.1.10 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 2 анкети для учнів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість учнів, що дали 

певну відповідь, чол. 

6 клас 

(123) 

7 клас 

(156) 

8 клас 

(149) 

2. Коли Вам 

нецікаво 

вчитись? 

 

а) уроки проходять 

одноманітно (46%) 

80 52 65 

б) вчитель формально 

викладає матеріал ( 36%) 

31 63 60 

в) самостійне опрацювання 

(18%) 

12 41 24 

 

Рис. 3.3.1.10. Діаграма до запитання 2 анкети для учнів 
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Акцентувати увагу слід також на тому, що для перевірки знань на уроках 

географії використовують різнорівневі завдання (75%) цим сам різносторонньо 

розвиваючи особистість учня (таблиця 3.3.1.11, рис. 3.3.1.11). 

Таблиця 3.3.1.11 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 3 анкети для учнів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість учнів, що дали 

певну відповідь, чол. 

6 клас 

(123) 

7 клас 

(156) 

8 клас 

(149) 

3. Чи часто вчителі 

географії для перевірки 

Ваших знань 

використовують 

різнорівневі завдання? 

а) так (90%) 119 148 118 

б)  ні (3%) 3 2 8 

в) інколи (7%) 1 6 23 

 

Рис. 3.3.1.11. Діаграма до запитання 3 анкети для учнів 
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Також не менш важливим є використання творчих завдань що позитивно 

стимулюють респондентів (76%) до розвитку розумового інтересу та 

формуванню пізнавальних умінь (таблиця 3.3.1.12, рис. 3.3.1.12). 

Таблиця 3.3.1.12 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 4 анкети для учнів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість учнів, що дали 

певну відповідь, чол. 

6 клас 

(123) 

7 клас 

(156) 

8 клас 

(149) 

4. Як впливають творчі 

завдання на Вашу 

успішність? 

а) позитивно (76%) 89 115 121 

б) негативно (3%) 4 6 3 

в) ніяк не впливають 

(21%) 

30 35 25 

 

Рис. 3.3.1.12. Діаграма до запитання 4 анкети для учнів 

 

 

Заохоченням до навчання на уроках географії майже для половини 

опитаних респондентів важливим є «інтерес до предмету» (48%), майже третині  
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учнів є  творчі завдання (29%) та нестандарні уроки (21%) (таблиця 3.3.1.13, 

рис. 3.3.1.13). 

Таблиця 3.3.1.13 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 5 анкети для учнів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість учнів, що дали 

певну відповідь, чол. 

6 клас 

(123) 

7 клас 

(156) 

8 клас 

(149) 

5. Що заохочує Вас до 

навчання з географії? 

а) інтерес до предмету 

(48%) 

69 66 70 

б) нестандартні уроки 

(21%) 

24 42 24 

в) творчі завдання 

(29%) 

29 47 48 

г) власна відповідь (2%) 1 1 7 

 

Рис. 3.3.1.13. Діаграма до запитання 5 анкети для учнів 

 

 

 Важливо відзначити, що творчі завдання є засобом самореалізації для майже 

половини опитаних респондентів (44%) та частково (51%). Що свідчить про 
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позитивний влив розв’язування творчих завдань на уроках географії (таблиця 

3.3.1.14, рис. 3.3.1.14). 

Таблиця 3.3.1.14 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 6 анкети для учнів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість учнів, що дали 

певну відповідь, чол. 

6 клас 

(123) 

7 клас 

(156) 

8 клас 

(149) 

6. Чи творчі завдання є 

засобом Вашої 

самореалізації? 

а) так (44%) 70 76 42 

б) ні (5%) 5 10 7 

в) частково (51%) 48 70 100 

 

Рис. 3.3.1.14. Діаграма до запитання 6 анкети для учнів 

 

 

Відповіді учнів на сьоме запитання «Під час вирішення творчих завдань 

Ви відчуваєте?» дали можливість зрозуміти, що більшість учнів (38%) це 

спонукає до навчання , стимулює їх бажання навчатись, розвиває їх розумові 

здібності. (34%) одержують задоволення від навчання, це позитивний чинник, 

адже вказує на ефективність та дієвість творчих завдань в процесі навчання 

учнів, розвитку їх мислення, самостійності у пошуках відповідей на запитання. 

Для ще значної частки школярів (21%) вирішення творчих завдань дає 
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можливість здобувати нові знання та поповнювати багаж знань, розкривати 

нові горизонт знань. Найменша частка учнів зазначили, що при виконанні 

завдань творчого характеру у них виникає потреба використовувати знання з 

життєвого досвіду, і це є дуже важливим так одержанні знання можливо буде 

використовувати не лише на уроці, але й в життєвій практиці щоденно (таблиця 

3.3.1.15, рис. 3.3.1.15). 

Таблиця 3.3.1.15 

Кількісні характеристики відповідей до запитання 7 анкети для учнів 

 

Питання анкети 

 

Варіанти відповідей 

Кількість учнів, що дали 

певну відповідь, чол. 

6 клас 

(123) 

7 клас 

(156) 

8 клас 

(149) 

7. Під час 

вирішення творчих 

завдань Ви 

відчуваєте? 

а) розвиток розумових 

здібностей (38%) 

42 57 64 

б)потребу використовувати 

знання з життєвого досвіду 

(7%) 

3 6 21 

в) нові знання (21%) 31 47 12 

г) задоволення від 

навчання (34%) 

47 46 50 

 

Рис. 3.3.1.15. Діаграма до запитання 7 анкети для учнів 
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Спираючись на результати анкетування, можна констатувати, що в 

пізнавальній діяльності учнів, насамперед, приваблює використання творчих 

завдань,  аналіз інформації, знаходження доказів, формування висновків. 

Цікавим для школярів є пізнання конкретних фактів, проте самостійна 

пошукова діяльність викликає інтерес меншої кількості респондентів.  

Отже, одним із важливих напрямів, що забезпечує розвиток та 

самореалізацію особистості, є формування і розвиток пізнавально-

інтелектуальної сфери школяра. Сформованість пізнавальних умінь є одним із 

найважливіших завдань школи, тому що здатність до навчання, можливість 

освоєння будь-якого предмета тісно пов’язана з формуванням навчальних 

інтересів та розвитком мислення, шляхом використання творчих завдань. 

 Навчально-пізнавальна діяльність включає такі основні складові: 

– усвідомлення мети навчальної діяльності, сформованість позитивної 

навчальної мотивації; 

– уміння відповідати за результати навчальної діяльності; 

– готовність до самоосвіти, наявність навичок самостійної роботи; 

– володіння прийомами  пізнавальної діяльності. 

Завданнями дослідження були:  

– дослідження стану розвитку пізнавальних  умінь та інтересів учнів; 

– діагностування рівня сформованості пізнавальних умінь учнів;  

 –   надання рекомендацій щодо корегування змісту навчального      

 процесу, удосконалення методичної роботи у школі. 

       Практичне значення дослідження.  

Експериментальне дослідження дасть змогу адміністрації навчального 

закладу та вчителям отримати інформацію щодо стану розвитку та 

сформованості пізнавальних умінь учнів у процесі навчання географії в 

основній школі. Учителям дослідження дасть змогу здійснити самоаналіз  

педагогічної діяльності з метою корегування змісту, форм та методів навчання. 
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3.2. Аналіз результатів контролю та оцінювання рівня сформованості 

пізнавальних умінь учнів у процесі навчання фізичної географії 

 

Метою формувального експерименту є перевірка ефективності 

запропонованої методики формування пізнавальних умінь учнів у процесі 

навчання учнів географії в основній школи. Завданнями даного етапу було: 

впровадити розроблену модель формування пізнавальних умінь учнів у процесі 

навчання учнів географії в основній школи, вивчити її вплив на рівень 

навчальних досягнень учнів та здійснити аналіз результатів її апробації. На 

цьому етапі основними методами дослідження були педагогічний експеримент 

та статистичні методи опрацювання результатів. 

Експериментальне навчання проводилося протягом двох років в 6-8 

класах. Саме учнів даної вікової групи був обраний з огляду на те, що на ці 

класи припадає значний об’єм інформації на вивчення географічного матеріалу 

в основній школі, який подалі застосовується в старшій школі та життєвих 

ситуаціях. Відповідно це дозволяє використати весь потенціал курсу «Загальної 

географії», «Географії материків і океанів», «Фізична географія Україна» в 

контексті формування пізнавальних умінь учнів шляхом застосування творчих 

завдань. 

Вчителі, які проводили уроки в експериментальних та контрольних 

класах мали різний досвід роботи та педагогічний стаж, що є необхідним для 

отримання об’єктивної оцінки педагогічного експерименту. Усіх вчителів було 

ознайомлено з метою, завданнями та методикою проведення експерименту, в 

експериментальних класах навчання здійснювалося за створеною методикою, в 

контрольних класах – за традиційною (таблиця 3.3.2.1). 

Таблиця 3.3.2.1 

Розподіл учнів 6 -х класів за експериментальними й контрольними 

групами 
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Класи 

                         

Групи 

Експериментальна  Контрольна  Усього  

6-і 60 63 123 

 

З метою визначення стану рівня знань та сформованості пізнавальних 

умінь було зроблено аналіз завдань - контрольний зріз знань (додаток  Г, Д, Е). 

Було проведено в два етапи. Виявилось, що більшість учнів (78%), що 

розв’язують творчі завдання (ІІІ, IV рівнів) обмежуються лише використанням 

уміння аналізу та синтезу. Решта ж учнів мають проблеми навіть з простими 

тестовими завданнями. Експериментальна діяльність учнів здійснюється за 

готовими детальними інструкціями.  

Проаналізувавши різнорівневі завдання та їх можливості у формуванні 

виділених пізнавальних умінь, ми прийшли до висновку, що з цією метою 

доцільно застосовувати завдання творчого характеру, які дозволять вирішити 

комплекс завдань поставлених перед учнем. Ці завдання передбачають не 

навчити всіх учнів розв’язувати завдання високого рівня, а розвинути уміння 

знаходити відповіді здобувачами освіти на різних рівнях. 

Відповідно до розробленої методики формування пізнавальних умінь 

учнів у процесі навчання учнів географії в основній школи із застосуванням 

творчих завдань здійснювалась перевірка сформованості кожного компоненту 

методики (таблиця 3.3.2.2). 

Таблиця 3.3.2.2 

Критерії, показники та методики діагностики ефективності методики 

формування пізнавальних умінь учнів основної школи  

Критерії Показники 
Методика 

діагностики 
Рівні 

Методи обробки 

результатів 

Мотиваційно-

ціннісний 

Рівень 

розвитку 

мотиваційної 

сфери 

Анкетування 

учнів 

Чотири: 

- внутрішня 

негативна; 

- зовнішня 

Кількісний аналіз 
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негативна; 

- внутрішня 

позитивна; 

- зовнішня 

позитивна. 

Практико-

орієнтований 

Розподіл 

учнів за 

рівнями 

навчальних 

досягнень 

Виконання 

контрольної 

роботи 

Чотири: 

– початковий; 

– середній; 

– достатній; 

– високий. 

 

Кількісний і 

якісний аналіз, 

методи 

статистичної 

обробки даних:  - 

критерій 

Колмогорова-

Смірнова та * – 

кутове 

перетворення 

Фішера 

Діяльнісний 

Розподіл 

учнів за 

рівнями 

навчальних 

досягнень 

Виконання 

контрольної 

роботи 

Чотири: 

– початковий; 

– середній; 

– достатній; 

– високий. 

 

Кількісний і 

якісний аналіз, 

методи 

статистичної 

обробки даних:  - 

критерій 

Колмогорова- 

Смірнова та * – 

кутове 

Рефлексивний 

Стан 

розвитку 

рефлексії 

Методика 

діагностики 

рефлексії 

А. Карпова 

Три: 

– високий; 

– середній; 

– низький. 

Кількісний аналіз 

 

1. В якості метода визначення рівня ефективності мотиваційно-

ціннісного компоненту методики формування пізнавальних умінь учнів у 

процесі навчання учнів географії в основній школи нами використано 

анкетування за методикою М. В. Матюхіної [68] (Додаток В). Анкета містила 

12 запитань, на кожне із них учні обирають один варіант відповіді (а, б, в, г). 

Розподіл учнів за рівнями відбувався за такими критеріями: 

- до 55 балів – внутрішня негативна (негативне ставлення до 

географії, відсутність інтересу до навчального предмету і самоосвітньої 

діяльності, що пов’язана з його вивченням); 
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- від 55 до 110 – зовнішня негативна (байдуже ставлення до 

предмета, небажання виконувати завдання, епізодичні прояви інтересу та 

зацікавленістю предметом); 

- від 110 до 165 – внутрішня позитивна (інтерес до вивчення 

предмета неглибокий, учні виконують завдання вчителя частково, ініціативи не 

виявляють); 

- від 165 до 220 – зовнішня позитивна (глибокий інтерес, ініціатива, 

із задоволенням виконують завдання щодо розширення загального предметного 

кола знань). 

Результати опрацьованих даних анкетування свідчать про те, що учні 

прогнозують власні результати навчання з географії на середньому та 

достатньому рівнях (63%), сумніваються у визначенні власного ставлення та 

вважають географію складною для вивчення (51%), пріоритет надають роботі з 

географічною картою та поясненню нового матеріалу вчителем (74%); не дуже 

подобається розв’язувати завдання самостійно, але подобаються уроки, на яких 

здійснюється практичне застосування знань (65%); основним спонукальним 

мотивом є отримання позитивної оцінки (80%). Отримані результати (рис. 

3.3.2.1) засвідчили пріоритет зовнішньої негативної (60%) та внутрішньої 

позитивної мотивації (26%). Після проведення експериментального навчання 

повторне анкетування показало, що дещо збільшився показник внутрішньої 

позитивної мотивації (29%) та майже не змінився показник зовнішньої 

негативної (58%).  

Рис. 3.3.2.1 Діаграма зміни рівня мотивації учнів 6-8 класів до навчання з 

використанням пізнавальних завдань на уроках географії 
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2. Для виявлення дієвості практико-орієнтованого та діяльнісного 

компонентів методики формування пізнавальних умінь учнів основної школи, 

використовувались письмові роботи тривалістю виконання 45 хв для 6 класів, 

однакового змісту як для контрольних класів так і для експериментальних. 

Вірогідність отриманих даних експериментального навчання перевірялась 

статистичними критеріями:  - критерієм Колмогорова-Смірнова та кутовим 

перетворенням Фішера * , які описано у праці О. Сидоренко [157]. 

На початку формувального експерименту проведено початковий зріз 

знань учнів 6-8 класів в контрольних та експериментальних групах, яка 

складалася з 4 рівнів завдань, які відповідно оцінювалися за 12 - бальною 

системою. Таким чином, за всю роботу, якщо розв’язано всі завдання 

правильно, можна отримати 12 балів. Письмова робота проводилася, щоб 

пересвідчитися в тому, що учні експериментальної та контрольної груп на 

початок формувального експерименту мають однаковий рівень знань.  

За результатами написання початкового зрізу знань було отримано такий 

розподіл балів враховуючи рівні досягнень згідно критеріїв оцінювання 

(таблиця 3.3.2.3, рис. 3.3.2.2). 
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Таблиця 3.3.2.3 

Вихідні дані для обчислення динаміка рівнів формування пізнавальних 

умінь учнів 6-8 класів 

Рівні навчальних 

досягнень                

(бали) 

Підсумковий зріз знань учнів 6-8 класів з географії  

експериментальних шкільних закладів освіти 

Експериментальна 

Група 
Контрольна Група 

Початковий (1 – 3) 15 24% 14 24% 

Середній (4 – 6) 23 36% 24 38% 

Достатній (7 – 9) 17 28% 16 27% 

Високий (10 – 12) 8 12% 6 11% 

Усього 63 100% 60 100% 

Середній бал 6,1 5,8 

 

Рис. 3.3.2.2 Діаграма результатів початкового зрізу знань учнів 6-8 класів 

з географії  експериментальних шкільних закладів освіти 

(ЕГ - експериментальна група, КГ – контрольна група) 

 

 

 

Вихідні данні підсумкового зрізу знань учнів 6-8 класів після 

застосування методики формування пізнавальних умінь учнів показали, що 
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кількість учнів з початковим та середнім рівнем навчальних здобутків знизилась 

на 4% та 5% відповідно, а рівень учнів з достатнім (7%) та високим (2%) рівнем 

підвищився на 9% загалом, це вказує на позитивний результат (таблиця 3.3.2.4, 

рис. 3.3.2.3, 3.3.2.4). 

 

Таблиця 3.3.2.4. 

Вихідні данні підсумкового зрізу знань учнів 6-8 класів для 

обчислення динаміка рівнів формування пізнавальних умінь учнів  

 

Рівні навчальних 

досягнень                

(бали) 

Підсумковий зріз знань учнів 6-8 класів з географії  

експериментальних шкільних закладів освіти 

Експериментальна група Контрольна група 

Початковий (1 – 3) 12 20% 15 26% 

Середній (4 – 6) 20 31% 22 38% 

Достатній (7 – 9) 22 35% 15 26% 

Високий (10 – 12) 9 14% 6 10% 

Усього 63 100% 60 100% 

Середній бал 6,5 5,9 

 

 

 

Рис. 3.3.2.3 Діаграма результатів підсумкового зрізу знань учнів 6-8 класів 

з географії  експериментальних шкільних закладів освіти 

(ЕГ - експериментальна група, КГ – контрольна група) 
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Рис. 3.3.2.4 Порівняльна діаграма результатів контрольних зрізів знань 

учнів 6-8 класів з географії  експериментальних шкільних закладів освіти 

(ЕГ - експериментальна група, КГ – контрольна група) 

 

Для визначення однорідності вибірок використовували критерій  - 

критерій Колмогорова-Смірнова (таблиця 3.3.2.4). Сформулюємо гіпотези: 

0H – розподіли учнів за рівнем набуття пізнавальних умінь у контрольній 

та експериментальній групах однакові. 

1H – розподіли учнів за рівнем набуття пізнавальних умінь у контрольній 

та експериментальній групах відрізняються. 

Таблиця 3.3.2.4 

Вихідні дані для обчислення  - критерія Колмогорова-Смірнова при 

зіставлені емпіричних розподілів балів в експериментальних та контрольних 

групах 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Емпіричні 

частоти 

Емпіричні 

відносні 

частоти 

Накопичені 

емпіричні 

відносні 

частоти 

Абсолютна 

величина 

різниці 

  **

ke ffd  

ef  kf  *

ef  *

kf   *

ef   *

kf  

Початковий 

(1 – 3 бали) 

15 14 0,240 0,243 0,240 0,243 0,003 
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Середній 

(4 – 6) 

23 24 0,353 0,383 0,593 0,626 0,033 

Достатній 

(7 – 9) 

17 16 0,284 0,262 0,877 0,888 0,011 

Високий 

(10 – 12) 

8 6 0,123 0,112 1,000 1,000 0 

Усього 63 60 1,000 1,000    

 

Максимальна різниця між накопиченими відносними частотами складає 

033,0max d .  – критерій обчислюємо за формулою ke

ke
maxtемп

nn

nn
d






, 

де en  – кількість учнів експериментальної групи, kn  – кількість учнів 

контрольної групи: 

 

За статистичними таблицями  визначаємо рівень статистичної значимості, 

якому відповідає λемп = 0,18  та отримуємо ρ = 0,00307 ᵙ 0,003. Побудуємо вісь 

значущості, на якій вкажемо критичні значення λ0,05 = 0,17  та  λ0,01 = 0,21, що 

відповідають загальноприйнятим у психолого-педагогічних дослідженнях 

рівням статистичної значимості 05,0  та 01,0 . 

Рис. 3.3.2.3. Застосовування  - критерій Колмогорова-Смірнова  

для перевірки однорідності вибірок учнів, яких відібрано для 

експериментального дослідження 
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 Відповідно рис. 3.3.2.3 зона значимості знаходиться справа від λ0,01 = 

0,21, а не значимості – зліва від λ0,05 = 0,17, значення λемп = 0,18, яке ми 

отримали, знаходиться між двома зонами критичних значень, блище до зони 

незначущості. Тому гіпотеза 0H  приймається, а саме: розподіли учнів за 

рівнями навчальних досягнень в експериментальних та контрольних групах 

однакові.  

На завершення експериментального навчання в контрольних та 

експериментальних класах було проведено підсумковий зріз знань учнів 6-8 

класів з географії  експериментальних шкільних закладів освіти. (Додаток Г, Д, 

Е). 

Результати опрацьованих даних свідчать про те, що учні прогнозують 

власні результати навчання географії на середньому та достатньому рівнях 

(63%), сумніваються у визначенні власного ставлення та вважають географію 

складною для вивчення (51%), пріоритет надають демонстрації розв’язання 

задач та поясненню нового матеріалу вчителем (74%); не дуже подобається 

розв’язувати задачі самостійно, але подобаються уроки, на яких здійснюється 

практичне застосування знань (65%); основним спонукальним мотивом є 

отримання позитивної оцінки (80%). Отримані результати (рис. 2.25.) 

засвідчили пріоритет зовнішньої негативної (60%) та внутрішньої позитивної 

мотивації (26%). Після проведення експериментального навчання повторне 

анкетування показало, що дещо збільшився показник внутрішньої позитивної 

мотивації (29%) та майже не змінився показник зовнішньої негативної (58%). 
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ВИСНОВКИ 

 

Провівши теоретичне та експериментальне узагальнення теми 

дослідження, щодо формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі 

навчання географії, було підтверджено робочу гіпотезу дослідження й це 

допомогло зробити наступні висновки. 

Аналіз навчально-методичної, наукової, філософської та психолого-

педагогічної література показав, що проблема формування пізнавальних умінь 

учнів основної школи в сучасних умовах є однією з гостро актуальних не тільки 

з точки зору розв'язання власне соціально-економічних завдань, але передусім 

якнайповнішого розкриття творчого потенціалу кожної людини. Гуманізація 

цілей навчання і виховання підростаючого покоління, що становить собою 

магістральну лінію перебудови в усіх сферах освітнього простору, передбачає 

всебічний розвиток особистості здобувачів освіти, вияв ними творчості, 

ініціативи і самостійності, зокрема при реалізації в майбутньому. На цьому 

ґрунті загострюється потреба у вивченні способів формування та розвитку 

умінь, навичок, обдарувань учнів, їх інтересів та схильностей, а також 

дослідженні умов, за яких ці інтереси та схильності перетворюються на дієві 

мотиви майбутнього самовизначення та реалізації спеціалістів високої 

кваліфікації, їх мобільності, готовності до вирішення складних завдань, завдяки 

попередньо набутим  умінням пізнавати та творчо підходити до вирішення 

поставлених задач. 

Метою дослідження є розробка та експериментальна перевірка змісту 

методики формування пізнавальних умінь учнів основної школи. Необхідність і 

своєчасність дослідження зумовлені реформою шкільної географічної освіти. 

Суттєві зміни у навчанні географії учнів основної школи пов’язані з 

необхідністю формувати пізнавальних умінь. 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення 

проблеми формування пізнавальних умінь з використанням творчих завдань  в 



151 

 

процес навчання географії учнів 6-8 класів. Відповідно до поставленої мети та 

визначених завдань дисертаційної роботи отримано наступні результати:  

- з’ясовано стан розробки проблеми в психолого-педагогічній, науково-

методичній літературі та у практиці навчання географії основної школи; 

- визначено категоріальний апарат дослідження: формування пізнавальних 

умінь учнів основної школи, творчі завдання; 

- на основі порівняльного аналізу традиційного навчання географії створено 

концептуальну модель формування пізнавальних умінь учнів; 

- на основі створеної моделі визначено та описано компоненти методики 

формування пізнавальних умінь учнів: мотиваційно-ціннісний, практико-

орієнтований, діяльнісний та рефлексивний; 

- етапи експериментального дослідження підтвердили дієвість 

запропонованої методики формування пізнавальних умінь учнів основної 

школи. 

За підсумками апробації та аналізу отриманих результатів дослідження 

можна зробити наступні висновки. 

Актуальним на сьогоднішній день є також використання учителем на 

уроці різноманітних комп’ютерних програм географічного змісту, що 

допоможе: 

• розширити межі творчої діяльності вчителя та учнів; 

• усвідомити можливості ефективного застосування комп’ютерних технологій; 

• привчити учнів до самостійної дослідницької діяльності під час розв’язування 

практично спрямованих завдань. 

• підвищення  результатів  навчання  та розвитку в учнів загально навчальних і 

спеціальних навичок, що є ефективнішим, ніж під час використання 

традиційних засобів. 

     Учитель в свою чергу має створити на уроці умови для формування 

особистості, яка: 

     • самостійно набуває необхідні знання, вміло застосовує їх на практиці для 

розв’язанні  різноманітних проблем; 
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     • вміє самостійно критично мислити, бачити труднощі в реальному світі і 

шукати шляхи раціонального їх подолання; 

     • чітко усвідомлює, де і яким чином отримані нею знання можуть бути 

застосовані у практичному житті; 

     • вміє працювати з інформацією (збирати, аналізувати, узагальнювати, 

зіставляти, аргументувати тощо). 

Загалом, дослідження шкільної практики підтвердило необхідність 

формування пізнавальних умінь учнів серед шкільної молоді. Учні 6-8 класів 

знаходяться на порозі вступу в сучасний інформаційний простір, який 

динамічно змінюється та наповнений значною кількістю інформації.  

Вивчення стану досліджування теми дисертації, дало можливість 

переконатись, що саме школярі даної вікової групи були доцільно обрані для 

проведення експеременту з огляду на те, що на ці класи припадає значний 

об’єм інформації. На вивчення географічного матеріалу в основній школі, який 

подалі застосовується в старшій школі та життєвих ситуаціях. Відповідно це 

дозволяє використати весь потенціал курсу «Загальної географії», «Географії 

материків та океанів», «Фізична географія України» в контексті формування 

пізнавальних умінь учнів шляхом застосування творчих завдань. 

Щоденно перед учнями шкільного віку виникає необхідність вирішення 

поставлених завдань, вибору методів реалізації для подальшого становлення та 

направлення в необхідне русло свого життєвого шляху, як завдання 

першорядної життєвої важливості. Формування пізнавальних умінь в учнів 6-8 

класів у процесі вивчення фізичної географії є психологічним центром ситуації, 

розвитку здобувачів освіти в основній школі в якій велика увага приділяється 

саме формування в учнів креативності та сміливості у прийнятті рішень.     

Ефективність набуття пізнавальних умінь учнів можливе за умов використання 

творчих завдань у процесі навчання. На нашу думку, вони сприяють створенню 

позитивної мотивації до фізичної географії, свідомого бажання в учнів 

навчатись, активної самостійної діяльності здобувачів освіти. За даних умов 

діяльності вчителя географії пов’язана з керуванням процесу навчання, 
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направленням учнів до знаходження відповідей на поставленні запитання. Для 

того щоб успішно проводити роботу з формування пізнавальних умінь учнів, 

важливо застосовувати на уроках фізичної географії запитання творчого 

характеру. 

Анкетування, бесіди з учнями, їх батьками, вчителями допомогли 

з’ясувати стан вивченості даної проблеми, щодо формування пізнавальних 

умінь учнів 6 – 8 класів на уроках географії. Спираючись на результати 

анкетування та контрольних зрізів, можна констатувати, що в пізнавальній 

діяльності учнів, насамперед, приваблює використання творчих завдань,  аналіз 

інформації, знаходження доказів, формування висновків. Цікавим для школярів 

є пізнання конкретних фактів, проте самостійна пошукова діяльність викликає 

інтерес меншої кількості респондентів.  

Отже, одним із важливих напрямів, що забезпечує розвиток та 

самореалізацію особистості, є формування і розвиток пізнавально-

інтелектуальної сфери школяра. Сформованість пізнавальних умінь є одним із 

найважливіших завдань школи, тому що здатність до навчання, можливість 

освоєння будь-якого предмета тісно пов’язана з формуванням навчальних 

інтересів та розвитком мислення, шляхом використання творчих завдань. 

 Запроваджена методика формування пізнавальних умінь учнів 

навчально-виховного процесу охопила урочну і позаурочну роботу вчителя. 

Систематичне використання елементів завдань творчих характеру, виконання 

самостійних та контрольних зрізів знань на базі досліджуваних навчальних 

закладів дало позитивний результат: в учні експериментального класу 

збільшився показник внутрішньої позитивної мотивації (29%). Що вказує на 

позитивну роль застосування творчих завдань у процесі формування 

пізнавальних умінь учнів основної школи на уроках географії.  

З метою якісного та поетапного застосування всіх складових елементів 

навчального процесу на уроках географії було розроблено модель формування 

пізнавальних умінь учнів. За основу нашої моделі була покладена ідея про те, 

що в процесі навчання фізичної географії можливо створити сприятливі умови 
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для формування в учнів пізнавальних умінь. Умовами впровадження стали: 

педагогічні – взаємодія вчителя та учня у процесі навчання фізичної географії; 

психологічні – сприятлива атмосфера для виконання завдань творчого 

характеру, доброзичливі відносини між здобувачем освіти та вчителем; 

методичні – застосування творчих завдань, як засобу формування пізнавальних 

умінь учнів 6-8 класів на уроках географії. 

Доцільність застосування експериментального змісту методики 

формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі вивчення фізичної 

географії підтверджено та доведено за допомогою методів статистичної 

обробки та аналізу, що дає підставу стверджувати про ефективність та 

перспективність використання розробленого змісту методичної системи 

формування пізнавальних умінь учнів основної школи на уроках фізичної 

географії із застосуванням творчих завдань. Проведене дослідження не 

вичерпує всіх факторів та аспектів проблеми формування пізнавальних умінь 

учнів, зокрема подальшого вивчення потребують питання застосування завдань 

творчого характеру та іншими інформаційними джерелами у процесі навчання 

фізичної географії в основній школі. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета для вчителя 

ПІП __________________ 

Педагогічний стаж, школа_____________ 

 

1. Які різновиди письмових робіт з географії Ви використовуєте у своїй праці? 

А) географічні диктанти  Б) тестові завдання   

В) контрольні роботи Г) завдання на контурній карті  Д) індивідуальні картки 

2. Якими засобами Ви формуєте в учнів пізнавальні уміння? 

А) через нестандартні уроки  Б) творчі завдання   

В) інтерактивні прийоми  Г) інший варіант ___________ 

3. Як перевіряєте рівень сформованості пізнавальних умінь у школярів ? 

А) швидкість виконання наступних творчих завдань  Б)самостійність виконання   

В) якісний показник за 12-бальною шкалою  Г) активність учня 

4. Чи часто Ви включаєте творчі завдання у зміст поточного контролю з 

географії? 

А) так, систематично  Б) ні, фрагментарно  

В) інколи, несистематично Г) ні, не практикую 

5. Чи використовуєте Ви творчі завдання на інших структурних етапах уроку 

окрім контролю знань? 

А)так     Б) ні      В) інколи 

6. Для підготовки творчих завдань з географії Ви використовуєте? 

А) власні розробки  Б) готові методичні розробки різних авторів  В) комбінуєте 

7. Які труднощі виникають під час підготовки різнорівневих завдань? 

А) витрачаю багато часу  Б) не вистачає методичної освіченості   

В) витрачається багато коштів 

Г) інший варіант ___________ 

8. Які Ваші пропозиції по підвищенню рівня сформованості пізнавальних умінь 

учнів у процесі вивчення географії? 
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Додаток Б 

Анкета учня 

Клас __________________ 

ПІП учня __________________ 

 

1. Чи цікаво вам вчитись в сучасній школі?  

А)так     Б)ні    В)як коли 

2. Коли Вам нецікаво вчитись? 

А)уроки проходять одноманітно Б)вчитель формально виклада матеріал 

В)самостійне опрацювання 

3. Яка форма роботи на уроці Вам подобається найбільше? 

А) аналіз інформації, знаходження доказів, формування висновків 

Б) самостійна пошукова діяльність 

В) читання параграфів підручника 

4. Чи часто вчителі географії для перевірки Ваших знань використовують 

різнорівневі завдання? 

А)так      Б)ні В) інколи 

5. Як впливаютьтворчізавдання на Вашу успішність? 

А) позитивно    Б) негативно  В)ніяк не впливають 

6. Що заохочує Вас до навчання з географії? 

А) інтерес до предмету Б)нестандартні уроки  В)творчі завдання 

Г) власна відповідь _________________________________ 

7. Чи творчі завдання є засобом Вашої самореалізації? 

А) такБ) ні  В)частково 

8. Під час вирішення творчих завдань Ви відчуваєте?  

А)розвиток розумових здібностей  Б) задоволеня від навчання В) нові знання 

Г)потребу використовувати знання з життєвого досвіду 

9. Чи хотіли б Ви розв’язувати більше творчих завдань для формування 

пізнавальних умінь на уроках географії? 

А) так Б) ні  В)частково 
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Додаток В 

Анкета 

визначення мотивації учнів до навчання географії 

 

1. На якому рівні Ви хотіли б мати знання з географії: 

а) високому;  

б) достатньому; 

в) середньому; 

г) початковому; 

д) не знаю. 

2. Як Ви ставитеся до навчального предмету «Географія»?  

а) не виділяю його серед інших предметів;  

б) подобається більше, ніж інші;  

в) не цікавлюся;  

г) поки не визначився; 

д) не хочу, але мушу. 

3. Який з названих предметів здається Вам найбільш складним?  

а) географія; 

б) література; 

в) іноземна мова; 

г) математика; 

д) історія. 

4. Чи потрібно збільшити кількість уроків з географії?  

а) потрібно; 

б) залишити, як є; 

в) потрібно скоротити; 

г) не знаю; 

д) взагалі забрати. 

5. Що Вам подобається при вивченні географії?  

а) розв’язування географічних задач; 
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б) розповідь та пояснення учителя;  

в) самостійне опрацювання підручника;  

г) позначення географічних об’єктів на контурній карті; 

д) знаходження цікавої інформації в мережі Інтернет, довідниках, посібниках. 

6. Чи подобається Вам творчі завдання з географії?  

а) подобається;  

б) дуже подобається; 

в) люблю; 

г) не дуже подобається; 

д) не люблю.  

7. Якого рівня складності завдання Вам подобається виконувати?  

а) складні; 

б) не дуже складні; 

в) легкі; 

г) ті, які вже розв’язували; 

д) ніякі. 

8. Які б із завдань Ви вибрали б для розв’язування на контрольній роботі?  

а) які розв’язували в класі чи вдома, 

б) яку раніше не розв’язували; 

в) цікаві завдання; 

г) завдання на контурній карті; 

д) не знаю.  

9. Яке домашнє завдання Ви бажаєте виконувати?  

а) опрацювання параграфів підручника; 

б) розв’язування географічних задач; 

в) робота з картографічним матеріалом; 

г) складання кросвордів, складання тестів; 

д) пошук інформації про застосування знань з географії в житті.  

10. Чи подобаються Вам уроки, на яких розглядаються питання 

практичного застосування знань з географії?  
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а) безперечно, так; 

б) швидше так, ніж ні; 

в) скоріше ні, ніж так; 

г) не подобаються; 

д) важко відповісти.  

11.Що спонукає Вас вивчати географію? 

а) вплив вчителя і батьків; 

б) необхідність отримати оцінки; 

в) бажання краще зрозуміти інші шкільні предмети; 

г) бажання знати більше, щоб досягнути успіху в житті; 

д) інтерес до нових знаннь.  

12. На якому уроці Вам цікаво?  

а) контролю та корекції знань; 

б) практичного застосування знань (комбіновані уроки); 

в) на уроці закріплення набутих знань;  

г) вивчення нового матеріалу; 

д) не знаю.  

Таблиця В1. 

Запитання а б в г д 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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11      

12      

 

Ключ до тесту на визначення мотивації навчання географії. Бали, набрані 

учнями, підсумовують. За сумою балів визначається рівень мотивації. До 110 

балів – зовнішня мотивація, вище 110 балів - внутрішня мотивація.  
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Додаток Г 

Контрольний зріз знань учнів 6 -  ___ класу 

Розділ «Розвиток географічних знань про Землю» 

Тема: " Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі. Сучасні дослідження" 

І варіант 

 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Назвати, хто першим довів кулястість Землі: 

  а) Г. Мореплавець;      б) Фернан Магеллан;            в) Марко Поло;                    г) X. Колумб. 

2. Визначити, скільки мандрівок здійснив X. Колумб до берегів Америки: 

  а) 3;                              б) 4;                              в) 6;                                        г)1. 

3. Учасники експедиції на чолі з Ф. Беллінсгаузеном та М. Лазаревим відкрили материк… 

  а) Євразія;                   б) Австралія;                         в) Антарктида;           г) Південна Америка. 

4. Визначити, хто вперше опустився на дно Маріанської западини: 

  а) М. Лазарєв;    б) Жак -Ів-Кусто;               в) Жан Пікар;                 г) Л. Каденюк. 

 

ІІ рівень (1 питання - 3 бали, мах – 3 бали) 

5. 1. Знайдіть помилку. Виберіть декілька правильних відповідей. 

 а) Навколосвітня подорож Ф. Магеллана розпочалась у 1519 році; 

 б) Наукова експедиція очолювана Дж. Куком, досягла берегів Нової Зеландії в 1869 році; 

 в) Ф. Дрейк відкрив Америку. 

 г) Л. Каденюк один із дослідників полярних широт 

 д) Марко Поло - здійснив подорожі Південною Азією; 

 е) Піфагор висловив здогад, що наша планета має форму кулі. 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть таблицю. 

 

Наслідки Причини 

Марко Поло написав книгу «Про розмаїття світів» 1) 

2) 

3) 

Відкритий Колумбом материк був названий на честь 

іншого мореплавця – італійця А.Веспуччі 

1) 

2) 

3) 

Юрій Лисянський – «Український Магеллан» 1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Будучи радником Ф. Магеллана як ви вважаєте, чи назвали б Тихий океан «Тихим»? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Додаток Г (продовження) 

Контрольний зріз знань учнів 6 -  ___ класу 

Розділ «Розвиток географічних знань про Землю» 

Тема: " Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі" 

ІІ варіант 

 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Перші відомості про українські землі зібрав: 

  а) Марко Поло;         б) Васко да Гама;              в) X. Колумб;              г) Геродот. 

2.Який відомий дослідник значну частину свого життя провів під водою: 

  а) Д. Кук;                         б) Р. Пірі;                      в) Жак-Ів-Кусто;                г) Д. Уош. 

3. В якому році Р. Амундсен досяг Південного полюсу: 

  а)1911;                      б)1920;                                        в)1909;                          г) 1922. 

4. Скільки років тривала навколосвітня подорож Ф. Магеллана: 

  а) 5;                                 б) 6;                                       в) 3;                                      г) 4. 

 

ІІ рівень (1 питання - 3 бали, мах – 3 бали) 

5. 1. Знайдіть помилку. Виберіть декілька правильних відповідей. 

 а) X. Колумб здійснив першу навколосвітню подорож; 

 б) Наукова експедиція очолювана Дж. Куком, досягла берегів Нової Зеландії в 1569 році; 

 в) Ф. Магеллан вирушив на пошуки островів Прянощів новим шляхом; 

  в) А. Тасман відкрив сучасні острови - Тасманія і Нова Зеландія. 

д) Марко Поло - здійснив подорожі Південною Азією; 

 е) Ератосфен висловив здогад, що наша планета має форму кулі. 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть таблицю. 

 

Наслідки Причини 

У ХІХ ст російська експедиція відкрила Антарктиду 1) 

2) 

3) 

Австралія була проголошена колонією Англії, хоча 

вікрита голандцями 

1) 

2) 

3) 

Магеллан довів кулястість Землі 1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Ви зустрілись із Джеймсом Куком, щоб у нього запитали? Відповідь обґрунтуйте. 

Чому? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Додаток Д 

Контрольний зріз знань учнів 7 -  ___ класу 

Розділ «Закономірності формування природи материків та океанів» 

Тема: " Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки " 

І варіант 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Який природно-територіальний комплекс є азональним: 

А) міщані ліси; Б) хвойні ліси;  В) байрачні ліси; Г) твердолисті вічнозелені ліси та 

чагарники. 

2. Визначте об’єкт, який В.Докучаєв називав «дзеркалом ландшафту»: 

 А) болото;      Б) заповідник;     В) грунт;     Г) антропогенний комплекс. 

3. Основними факторами формування зональних ПК є: 

А) рельєф;       Б) клімат;       В) гірські породи;     Г) грунти. 

4. Назвіть найбільший природний комплекс: 

 А) материк;       Б) природна зона;       В) географічна оболонка;      Г) географічні пояси. 

 

ІІ рівень (1 питання - 3 бали, 

мах – 3 бали) 

5. Підпишіть назви природних 

зон, що вказані на карті, 

схарактеризуйте причини їх 

формування 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть таблицю. 

 

Наслідки Причини 

Земна кора є частиною верхнього шару мантії, що 

розділена на блоки – літосферні плити 

1) 

2) 

3) 

Ліси на материках Північної півкулі поширені на 

значних територіях  

1) 

2) 

3) 

Всі материки планети були раніше в складі єдиного 

материка - Пангеї 

1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Поміркуйте, як змінився б клімат Землі, якби не існувало течії Гольфстрім?  Відповідь 

обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Додаток Д (продовження) 

Контрольний зріз знань учнів 7 -  ___ класу 

Розділ «Закономірності формування природи материків та океанів» 

Тема: " Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки " 

ІІ варіант 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Зональність географічної оболонки зумовлена: 

А) обертанням Землі навколо своєї осі;   Б) розмірами Землі;  

 В) формою Землі;     Г) постійними вітрами. 

2. Укажіть назву природної зони, у якій відсутній грунт:  

А) савана;      Б) мішані ліси;       В) тайга;     Г) арктичні пустелі. 

3. Унаслідок взаємодії біосфери, літосфери та інших оболонок Землі утворилось особливе 

природне тіло,а саме: 

 А) гірська порода;     Б) вода;      В) грунт;      Г) природна зона. 

4. Яку закономірність географічної оболонки відображено в змісті прислів’я: «Після 

припливу завжди буває відплив»? 

А цілісність;      Б ритмічність;     

В широтна зональність;    Г 

висотну поясність. 

 

 ІІ рівень (1 питання - 3 бали, мах 

– 3 бали) 

5. Підпишіть назви природних 

зон, що вказані на карті, 

схарактеризуйте причини їх 

формування 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть таблицю. 

 

Наслідки Причини 

Зона пустель поширена не тільки в помірному, а й у 

субтропічному та тропічному поясах 

1) 

2) 

3) 

На території материків в областях складчастості 

формуються гори 

1) 

2) 

3) 

З давніх часів люди силились в районі вулканів та 

гідрологічних об’єктів  

1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Поміркуйте, як змінився б клімат Землі, якби не існувало течії Західних вітрів?  Відповідь 

обґрунтуйте. 
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Додаток Е 

Контрольний зріз знань учнів 8 -  ___ класу 

Розділ «Природні умови і ресурси України» 

Тема: " Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси " 

І варіант 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Кримські гори сформувалися в… 

А) альпійську епоху горотворення     Б)  каледонську епоху горотворення 

В) байкальську епоху горотворення   Г)  герцинську епоху горотворення 

2. Яка найвища вершина Хотинської височини? 

А)  Берда      Б)  Могила Мечетна   В)  Бельмак-Могила   Г)  Камула 

3. Найбільш  давньою  тектонічною  структурою  України  є: 

А) Дніпровсько-Донецька западина;          Б) Український щит                                               

В)Причорноморська западина;                   Г) Карпатська складчаста область 

4. Площа  гір  в  Україні  становить  ...  % 

А) 70;                      Б) 20;                          В) 5;             Г) 95. 

 

ІІ рівень (1 питання 2 бали, мах – 6 балів) 

5. Вставте  пропущені  слова  в  речення: 

Найвища  точка  України  розташована  в … горах. Ії  назва…,  висота  становить… м.  

Вершини  цих  гір  називаються… . Ці  гори складаються  з  ...  хребтів. 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть таблицю. 

Наслідки Причини 

Надра України багаті на вугільні родовища та бідні на 

природній газ 

1) 

2) 

3) 

Територія України має давню докембрійську, геологічну 

історію 

1) 

2) 

3) 

Україна має  високий ступінь вичерпаності запасів 

мінеральних ресурсів 

1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Ви - іструктор-альпініст, що порадити туристу, який хоче піднятись на найвищу точку 

України? Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Додаток Е (продовження) 

Контрольний зріз знань учнів 8 -  ___ класу 

Розділ «Природні умови і ресурси України» 

Тема: " Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси" 

ІІ варіант 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Українські Карпати простягаються смугою… 

А)  з північного сходу на південний захід   Б)  з півночі на південь 

В)  з північного заходу на південний схід   Г)  з заходу на схід 

2. Вища  точка  рівнинної  території   України  знаходиться  на: 

А) Донецькому кряжі;            В) Хотинський височині; 

Б) Приазовський височині;            Г) Подільській височині. 

3. Територія  Херсонської  області  складена  породами: 

А) докембрійського періоду;                                 Б) палеогенового періоду; 

В) неогенового періоду;                                         Г) четвертинного (антропогенного) періоду. 

4.. Площа  рівнин  в  Україні  становить  ...  % 

А) 70;                      Б) 20;                          В) 5;             Г) 95. 

 

ІІ рівень (1 питання 2 бали, мах – 6 балів) 

5. Вставте  пропущені  слова  в  речення: 

Кримські  гори  розташовані  у … частині  України, їх  найвища  точка ... Вона  має  висоту ... м.    

Вершини гір називаються… Гори складаються з…хребтів. 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть таблицю. 

Наслідки Причини 

В рельєфі України, досить часто простежується антропогенний 

вплив 

1) 

2) 

3) 

Правий берег р. Дніпро вищий, ніж лівий 1) 

2) 

3) 

Україна має високий степінь забезпеченості рудними 

корисними копалинами 

1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Група туристів збирається пройти маршрут гірським Кримом, які місця порадите відвідати? 

Відповідь обґрунтуйте. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Додаток Є 

Підсумковий зріз знань учнів 6 -  ___ класу 

Розділ «Оболонки Землі» 

Тема: " Біосфера та ґрунти. Природні комплекси" 

І варіант 

 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Що називають біосферою? 

А) Повітряна оболонка Землі       Б) Водна оболонка Землі 

В) Тверда оболонка Землі     Г) Оболонка земної кори, в якій зосереджені живі організми 

2. Шар ґрунту, який має таку властивість як родючість: 

А) Вода           Б)  Гумус           В)  Кисень                Г)  Пісок 

3. Верхня межа біосфери може сягати: 

А) До межі тропосфери                           Б) До межі стратосфери 

В) До озонового шару атмосфери          Г) Не має кордонів 

4. Найбільший природний комплекс Землі — це. 

А) Материки            Б) Океани         В) 

Географічна оболонка            Г) Природна зона 

 

ІІ рівень (1 питання - 3 бали, мах – 3 бали) 

5. Впишіть назви горизонтів ґрунтів, 

проаналізуйте що зумовило відмінності. Думку 

обґрунтуйте. 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, 

заповніть таблицю. 

  

Наслідки Причини 

Живі організми біосфери розподілені на Землі 

нерівномірно 

1) 

2) 

3) 

Найрізноманітніші форми життя можна спостерігати 

у ґрунті 

1) 

2) 

3) 

Рослини та тварини – основні компоненти біосфери 1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Чому саме в ґрунтах найбільш проникають одна в одну зовнішні оболонки Землі: 

літосфера, атмосфера, гідросфера та біосфера? Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



188 

 

Додаток Є (продовження) 

 

Підсумковий зріз знань учнів 6 -  ___ класу 

Розділ «Оболонки Землі» 

Тема: " Біосфера та ґрунти. Природні комплекси" 

ІІ варіант 

 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Повністю заселена живими організмами від верхньої до нижньої межі: 

А) Атмосфера    Б)  Гідросфера     В) Літосфера        Г) Мантія 

2. Внаслідок взаємодії біосфери, літосфери та інших зовнішніх оболонок Землі утворилося 

особливе природне тіло: 

А) Гірська порода     Б)  Вода      В)  Ґрунт          Г)  Граніт 

3. Основна маса організмів зосереджена до висоти: 

А) 1-15 км     Б) 1-5 км      В) 1 км         Г) 1-45 км 

4. Планктон – це морські організми, які: 

А) живуть  у товщі води і переносяться 

хвилями і течіями   Б) живуть на дні     

В) є водоростями   

 

ІІ рівень (1 питання - 3 бали, мах – 3 бали) 

5. Впишіть пропуски в схемі, що поєднує дані 

складові елементи. Думку обґрунтуйте 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, 

заповніть таблицю. 

Наслідки Причини 

Ґрунт – природне тіло, яке розповсюджене на всій планеті 

Земля. Він є джерелом життя для багатьох живих організмів 

1) 

2) 

3) 

 

У процесі своєї господарської діяльності людина здійснює 

істотний вплив на біосферу, як позитивний так і негативний 

1) 

2) 

3) 

 

Географічна оболонка має чітко виражені зональні відмінності, 

тобто повторюваність природних умов дзеркально від екватора 

до полюсів. 

1) 

2) 

3) 

 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Чому до найважливіших властивостей географічної оболонки відносять кругообіг речовин 

та наявність життя? Відповідь обґрунтуйте. 

-

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  

 

Ґрунт  
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Додаток Ж 

Підсумковий зріз знань учнів 7 -  ___ класу 

Розділ «Материки Північної півкулі» 

Тема: «Євразія. Води суходолу. Природні зони. Населення. Найбільші держави Європи та 

Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.» 

І варіант 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Яка найдовша річка Європи? 

А) Дніпро   Б) Рейн   В) Дунай  Г) Волга       Д) Дністер 

2. Якого походження котловина озера Байкал? 

А) реліктового     Б) льодовикового       В) тектонічного       Г) карстового 

3. Які спільні риси характеризують рослинність саван та степів? 

А) переважають дерева;          Б) переважає трава;          В) переважають чагарники. 

4. На політичний карті Євразії розташовано .... країн. 

А) 91;    Б) 95;    В) 93;        Г) 90. 

ІІ рівень (1 питання - 3 бали, мах – 3 бали) 

5. Підпишіть назви країн, що вказані на карті, 

схарактеризуйте наслідки для розвитку їх господарства та 

міжнародних зв’язках з Україною, якщо їх місце 

розташування перенести в Європу.  

1. 

2. 

3. 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть 

таблицю. 

 

Наслідки Причини 

На території Євразії є всі природні зони Північної 

півкулі: від арктичних пустель до вологих 

екваторіальних лісів 

1) 

2) 

3) 

В Азії пустелі поширені не тільки в помірному, а й у 

субтропічному та тропічному поясах 

1) 

2) 

3) 

В країнах Європи спостерігаються високі показники 

густоти населення 

1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Чому  саме на сході і півдні материка Євразія взимку спостерігається тепла та суха погода, 

а влітку спекотна та волога, з грозами та штормовими вітрами. Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Додаток Ж (продовження) 

 

Підсумковий зріз знань учнів 7 -  ___ класу 

Розділ «Материки Північної півкулі» 

Тема: «Євразія. Води суходолу. Природні зони. Населення. Найбільші держави Європи та 

Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.» 

ІІ варіант 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Які спільні риси характеризують арктичні та тропічні пустелі?                   

  А) висока температура      Б) невелика кількість рослин та тварин    В) низька температура 

2. Яка найдовша річка Азії? 

А) Хуанхе;   Б) Янцзи            В) Єнісей              Г) Лена 

3. Яке найбільше за  площею озеро світу розташовано у Євразії? 

А) Аральське                      Б) Каспійське             В) Балхаш            Г) Байкал 

4 Яка країна займає І місце у світі за кількістю населення:  

А)  Японія           Б) Росія          В) Китай            Г) 

Індія. 

ІІ рівень (1 питання - 3 бали, мах – 3 бали) 

5. Підпишіть назви країн, що вказані на карті, 

схарактеризуйте наслідки для розвитку їх 

господарства та міжнародних зв’язків з Україною, 

якщо їх місце розташування перенести в Азію.  

1. 

2. 

3. 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, 

заповніть таблицю. 

 

Наслідки Причини 

Ліси на материку Євразія поширені на значних 

територіях  

1) 

2) 

3) 

На території північної Азії спостерігається досить значне 

поширення боліт 

1) 

2) 

3) 

Високорозвиненими країнами світу є такі  Велика 

Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія 

1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Чому саме озера - рекордсмени на території Євразії мають різні за походженням озерні 

улоговини, хоча розташовуються на одному материку? Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Додаток З  

Підсумковий зріз знань учнів 8 -  ___ класу 

Розділ «Природні умови і ресурси України» 

Тема: «Ландшафти України. Природокористування» 

І варіант 

 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1. Встановіть,  який  із  запропонованих  заповідників  є  біосферним: 

   А) Горгани          Б) Рівненський             В) Канівський                Г) Дунайський 

2. Вкажіть,  які  озера  України  найбільше  забруднені: 

   А) Карпатські            Б) Кримські                     В) Придунайські        Г) Шацькі 

3. Виберіть  назву  природоохоронного  об’єкта,  який  є науковим  об’єктом   міжнародного   

    призначення: 

 А) біосферний заповідник               Б) національний природний парк   

 В) заказник                                       Г) пам’ятник   природи. 

4. Вкажіть,  який  моніторинг  здійснюють  в  біосферних  заповідниках: 

   А) глобальний           Б) місцевий                   В) регіональний     Г) молекулярний. 

 

ІІ рівень (1 питання - 3 бали, мах – 3 бали) 

5. Вкажіть назви природних зон України з півдня на північ. Обґрунтуйте, за яких умов, їх 

простягання могло змінитись не в широтному а меридіональному положенні. 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть таблицю. 

Наслідки Причини 

Однією із функцій біосферних заповідників є охорона 

найбільш типових природних об’єктів із метою їх фонового 

моніторингу 

1) 

2) 

3) 

На території природних заповідників допускається такий 

вид діяльності, як стаціонарні дослідження,рекультивація 

порушених земель і т.д. 

1) 

2) 

3) 

На степову природну зону припадає 2/3 земель уражених 

ерозією 

1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Уявіть що сучасну екологічну систему в Україні можна оцінити за 12-бальною системою, 

якою була б Ваша оцінка. Відповідь обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Додаток З (продовження) 

Підсумковий зріз знань учнів 8 -  ___ класу 

Розділ «Природні умови і ресурси України» 

Тема: «Ландшафти України. Природокористування» 

ІІ варіант 

 

І рівень (1 питання – 0,5 балів, мах – 2 бали) 

1.  Встановіть,  який  із  запропонованих  заповідників  є  біосферним: 

   А) Медобори            Б) Карпатський              В) Луганський             Г) Кримський 

2. Визначте,  які  підприємства  України  найбільше  забруднюють  атмосферу: 

   А) металургійні                Б) машинобудівні        В) деревообробні            Г) текстильні 

3. Вкажіть,  якими  ресурсами  Україна  недостатньо  забезпечена: 

   А) рекреаційними;    б) земельними;                   в) мінеральними;              г) лісовими. 

4. Виберіть  назву  природоохоронного  об’єкта,  який  вивчає  і  займається  охороною  

    усією  природи  та  рідкісних  об’єктів  неживої  природи: 

   А) біосферний заповідник                     Б) національний природний парк 

   В) заказник                                              Г) пам’ятник природи.                   

 

ІІ рівень (1 питання 2 бали, мах – 6 балів) 

5. Вкажіть назви природних зон України з півночі на південь. Обґрунтуйте, як на їх широтне 

розташування вплинула відсутність Карпатських гір на заході та Кримських гір - на півдні 

 

ІІІ рівень (1 питання - 3 бали) 

6. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки, заповніть таблицю. 

Наслідки Причини 

Однією із функцій памятків природи є збереження в 

природному стані окремих унікальних природних утворень, 

що мають особливе значення 

1) 

2) 

3) 

На Правобережному Придніпров’ї спостерігається інтенсивна 

ерозія грунтів  

1) 

2) 

3) 

В селитебному ландшафті (населеному пункті) 

спосте6рігаються майже всі природні компоненти 

1) 

2) 

3) 

 

ІV рівень (1 питання - 3 бали) 

7. Чому саме на території України можна спостерігати досить розгалужену систему об’єктів 

природно-заповідного фонду, чи варто її  збільшити або навпаки зменшити? Відповідь 

обґрунтуйте. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


