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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 

ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
 

НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА  
ТВОРЧОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ВЧИТЕЛЯ 

 
Л.П. Вішнікіна, старший викладач  кафедри  
географії та краєзнавства Полтавського державного 
 педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

 
Методика навчання, як і вся дидактика, переживає складний період 

розвитку. Відбувається перебудова загальноосвітньої школи. Створюються нові 
концепції освіти, стандарти, в яких описано не лише зміст, але і вимоги до 
результатів навчання. У цих умовах ускладнюються соціально-професійні 
функції вчителя. Гостро постає питання його методичної майстерності, 
здатності творчо підходити до організації навчального процесу, здійснювати 
перехід від школи пам’яті  до школи мислення і діяльності. 

У методиці навчання географії накопичилося достатньо проблем, які 
потребують спеціальних досліджень. Серед них такі, які визначаються  
співвідношенням фактів педагогічної практики і теоретичних положень, 
проблема оновлення методів, засобів і форм організації навчання. 

Остання проблема тісно пов’язана з розробкою і використанням у 
навчальному процесі нових педагогічних технологій, які детально визначають 
алгоритми застосування дидактичних інструментів, сприяють досягненню 
запрограмованого навчального результату. Тому, на виникла необхідність в 
розробці підходів до втілення у навчальний процес технології як нового етапу 
в розвитку методики навчання географії. 

Поняття навчальної технології у географічній освіті перебуває в стадії 
формування. У педагогічній літературі ми можемо знайти його психолого-
педагогічне обґрунтування та  чисельні тлумачення (В.П. Безпалько, Г.К. 
Селевко, М.В. Кларін, В.М. Монахов, О.М. Пєхота, І.П. Підласий, 
О.С. Ярошенко та інші). У вітчизняній методичній літературі з географії 
належним до цієї проблеми можна вважати посібник В.П. Корнєєва [4]. 

Творчість учителя — необхідний елемент педагогічної діяльності. 
Обов’язковою складовою частиною такої творчості є оволодіння методикою  
навчання та педагогічною майстерністю. Саме тому, на наш погляд, важливо 
вивчати та оволодівати основами педагогічних технологій, які стають 
фундаментом для творчої діяльності вчителя. Хто з учителів не хотів би 
володіти універсальним методом навчання, завдяки якому можна було б на 
100% досягти поставленої мети? Про такий метод, який працюватиме точно й 
безпомилково, як годинник, мріяв великий дидакт Я. А. Коменський. 
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Слово “технологія” походить від грецьких слів техно — мистецтво, 
майстерність і логія — слово вчення, поняття. Воно означає сукупність способів 
впливу на сировину, матеріали або напівфабрикати відповідними знаряддями 
виробництва. Це поняття належить до епохи розквіту науки і техніки кінця XIX 
— початку XX століття. У педагогіці спроби перенести поняття “технологія” на 
навчальний процес робляться упродовж 100 років. Перша половина XX 
століття характеризується розробками із застосуванням  технічних приладів і 
автоматизованих систем у навчанні, а друга — кардинальною переробкою 
самого навчального процесу, побудовою його за принципами виробничого 
процесу з обов’язковим підвищенням ефективності й досягненням учнями 
запланованих результатів. Усі технології можна поділити на дві групи: 
промислові і соціальні. Технології в освіті належать до соціальних, у яких 
початковим і кінцевим об’єктом впливу є людина, а основними параметрами, 
що зазнають змін, — одна або кілька її якостей. 

 Щоб відокремити соціальні технології від промислових, пов’язаних з 
виробництвом певного матеріального продукту, до наукової літератури був 
уведений термін “педагогічна технологія”, що є неточним перекладом 
англійського словосполучення “an educational technology” — “освітня 
технологія”. Поняттям “педагогічна технологія” можна було б користуватись, 
якби це поняття не застосовувалось так широко і так невизначено. Річ у тім, що 
під педагогічною технологією розуміють прийоми роботи вчителя в галузі як 
навчання, так і виховання. У зарубіжній педагогіці значення цього поняття 
відрізняється від того, яке зазвичай застосовується у вітчизняній педагогічній 
літературі, й обмежується лише навчанням. Виходячи з понять “освіта” і 
“навчання”, думку про технології можна розвинути й далі.  На погляд М.Є. 
Бершадського, якщо розуміти поняття “освіта” як ширше, гнучкіше стосовно 
конкретнішого поняття “навчання”, то можна визначити ієрархію між ними, 
дидактична (навчальна) технологія є складовою “педагогічної технології”. 

Таким чином, поняття “педагогічна технологія” трансформувалось від 
початкового уявлення про педагогічні технології як навчання за допомогою 
технічних засобів, до поняття про педагогічну технологію як про системне і 
послідовне втілення в практику будь-якого рангу заздалегідь спроектованого 
навчально-виховного процесу. 

Є велика кількість означень поняття “педагогічна технологія”. Наведемо 
найвідоміші. 

1. Педагогічна технологія — це системний метод утворення, застосування 
і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням 
технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням 
оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). 

2. Педагогічна технологія — це науково обґрунтований за допомогою 
діагнозу і прогнозування варіант дидактичної системи заходів, яка діє на 
оптимальне проектування та конструювання навчального процесу і гарантує 
досягнення  запланованих  результатів  навчання,  виражених  діями  
учнів (О.К. Пєхота ). 
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Остання дефініція найбільше відповідає суті навчальної технології, 
головною метою якої є навчання. Саме в цьому напрямі наприкінці 1940-х — на 
початку 1950-х років під керівництвом відомого американського вченого 
Бенджаміна Блума було виконано дослідження з визначення цілей когнітивної 
(пізнавальної) діяльності учнів і оцінювання її результатів. 

В.П. Корнєєв визначає технологію навчання географії як методичний 
шлях засвоєння конкретного географічного матеріалу, процесуальну частину 
навчання.  

На наш погляд, враховуючи сучасні підходи до навчання географії в 
Україні та за її межами, слід дати таке визначення поняття: педагогічна 
технологія − це алгоритмізована система застосування дидактичних 
інструментів (методів, методичних прийомів, форм та засобів навчання), 
спрямована на досягнення запрограмованого результату, яка може бути 
відтворена у навчальній діяльності.  

Специфіка навчальної технології полягає в конструюванні такого 
навчального процесу, який гарантує обов’язкове досягнення поставленої мети, 
запрограмованого навчального результату. Головним компонентом навчального 
процесу на будь-якому його етапі (уроку чи іншої організаційної форми 
вивчення розділу курсу чи всього куpcу) є оперативний зворотний зв’язок. 
Отже технологія навчання характеризується: 

– постановкою головної мети і підпорядкованих їй цілей дидактичних 
завдань; 

– строгою орієнтацією навчання на досягнення поставленої мети і на 
гарантоване досягнення результатів; 

– діагностикою поточного стану навчання кожного учня; 
– адекватною корекцією процесу навчання налаштованою на поліпшення 

результатів; 
– заключним оцінюванням результатів навчання; 
– можливістю її відтворення іншим учителем. 
Навчальна технологія передбачає, що діяльність учнів під керівництвом 

учителя відбувається за чітко розписаними в певній послідовності діями, які 
фіксуються в так званих технологічних схемах. Вона має чітко окреслені 
структурні частини: 

1. Концептуальну основу. 
2. Алгоритм навчальної діяльності. 
3. Визначений характер взаємодії вчителя та учня. 
4. Наскрізну діагностику. 
5. Контроль і корекцію поточних та підсумкових результатів.  

Спираючись на вище сказане, автор вважає, що підхід до дидактичної 
системи роботи вчителя географії як до індивідуальної педагогічної технології 
та відповідна її оцінка, підвищує відповідальність вчителя. Цей підхід 
зобов’язує вчителя ставитись до своєї дидактичної діяльності, по-перше, як до 
системи використання методів, форм і засобів навчання, по-друге, передбачати 
та оцінювати її результати, по-третє, нести відповідальність за досягнення 
кінцевого результату навчання. Таким чином, упровадження педагогічної 



 

6 

технології в процес навчання географії дозволяє змінити процес навчання на 
краще.  

У методиці географії накопичений значний досвід застосування 
технологій навчання. Серед них найбільш відома технологія програмованого 
навчання. Ця технологія спрямована на формування прийомів навчальної 
роботи, викладена у вигляді правил, зразків, алгоритмів, планів описів і 
характеристик географічних об’єктів. Ця технологія знайшла досить широке 
відображення в методичному апараті ряду підручників географії, у методичних 
посібниках і досить добре освоєна на практиці роботи багатьох учителів 
географії.  

Досить повно розроблена технологія формування навчальної діяльності 
учнів. Суть цієї технології в тому, що навчальна діяльність розглядається як 
особлива форма навчальної активності учнів. Вона спрямована на формування 
знань за допомогою вирішення навчальних задач. В основі цієї технології 
покладено вирішення навчальних задач різного спрямування та різного рівня 
складності. Задачі, що пропонуються учням на початку уроку (на дошці, 
плакаті, плівці кодоскопа, мультимедійній дошці),  вирішуються на різних 
етапах уроку. По завершенню уроку згідно з цими задачами проводиться 
діагностуюча перевірка результатів засвоєння за допомогою тестів. 

Технологія диференційованого навчання, також, добре відома в методиці 
географії. При її застосуванні учні класу поділяються на умовні групи з 
урахуванням типологічних особливостей школярів. При формуванні груп 
враховуються особистісне відношення учнів до навчання, ступінь навченості, 
інтерес до вивчення предмета, до особистості вчителя. Створюється 
різнорівневий дидактичний матеріал, що відрізняється за змістом, обсягом, 
складністю, методами і прийомами виконання завдань, а також діагностикою 
результатів навчання. 

 У практиці роботи вчителів географії широко поширена технологія 
навчально-ігрової діяльності. Однак її реалізація найчастіше епізодична, не 
вибудовується в чітку систему організації пізнавальної діяльності. Але досвід 
роботи вчителів доводить, що застосування ігор з дидактичною метою дозволяє 
долати певні труднощі під час оволодіння учнями навчальним матеріалом, 
активізувати пізнавальну діяльність дітей. 

Технологія комунікативно-діалогової діяльності вимагає від учителя 
творчого підходу до організації навчального процесу, оволодіння прийомами 
еврістичної бесіди, умінь вести дискусію з класом і створити умови для її 
виникнення між школярами. У шкільної географії є великі можливості для 
застосування комунікативно-діалогової технології. У темах кожного курсу 
чимало проблем, питань для організації навчального диспуту. 

Модульно-рейтингова технологія також застосовується у навчанні 
географії. Публікації С. Капіруліної, Н. Орловської, О. Руденко у фаховій 
літературі свідчать про те, що її впровадження є  досить  ефективним. 

 Модулем називають особливий функціональний вузол, у якому вчитель 
поєднує зміст навчального матеріалу і технологію його засвоєння учнями. 
Учитель розробляє спеціальні інструкції для самостійної роботи школярів, де 
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чітко зазначена мета засвоєння визначеного навчального матеріалу, даються 
точні вказівки до використання джерел інформації і роз’ясняються способи 
оволодіння цією інформацією. У цих же інструкціях вказуються форми 
поточного та кінцевого контролю навчальних досягнень, наводяться зразки 
перевіряючих завдань (частіше у формі тестів). Оцінювання роботи учнів має 
рейтинговий відкритий характер.  

Учителі географії все частіше стали звертатися до технології проектної 
діяльності. Зміст цієї технології полягає у досягненні дидактичної мети за 
допомогою детальної розробки обраної проблеми, в організації дослідницької 
діяльності учнів, найчастіше на основі краєзнавчої роботи. Головною метою 
застосування цієї технології є розвиток самостійної  пізнавальної діяльності 
учнів, уміння самостійно формувати свої знання та орієнтуватися в 
інформаційному просторі. 

Відображенню складних якісно-кількісних співвідношень матеріальної 
дійсності сприяють теоретичні побудови, знакові моделі, відповідне 
структурування матеріалу. Це певною мірою забезпечується впровадженням 
технології застосування графічних сигналів. 

У працях ряду вітчизняних і зарубіжних дослідників стверджується, що 
схематична наочність є засобом відображення причинно-наслідкових зв’язків у 
навчальному матеріалі, узагальнення та систематизації знань. В Україні 
останнім часом накопичено досвід застосування різноманітних засобів 
графічної наочності в процесі навчання географії. Пропонується, зокрема, 
використовувати листи опорних сигналів (M. C. Винокур), структурно-логічні 
конспекти (П.Л. Барабоха, Л.П. Вішнікіна), фреймові схеми (О.В. Аксьонова), 
структурно-інформаційні схеми (О.Я. Скуратович, С.Г. Кобернік, Л.М. 
Підоріна), опорно-узагальнюючі схеми (Л.І. Круглик) тощо. В основі технології 
застосування графічних сигналів лежить графічне моделювання, яке 
впроваджується з метою матеріалізації навчального матеріалу та організації 
пізнавальної діяльності учнів в процесі оперування цим матеріалом: 
згортанням, кодуванням та переробкою навчальної інформації. 

Технології перспективно-випереджаючого навчання в географії 
спрямовані на активізацію навчальної діяльності учнів високого рівня навчання, 
яких просто необхідно знайомити з додатковим або ускладненим матеріалом, 
зміст якого виходить за рамки програми, перевищує базове навчання. 
Перспективна тема дається на кожному можливому етапі. Коли тема стане 
основною, то розкриватися буде повільно, послідовно, із усіма причинно-
наслідковими зв’язками і логічними переходами. Учні мають змогу навчати 
одне одного. Учителеві залишається організувати узагальнення теми на основі 
визначених умов. Таким чином, засвоєння матеріалу відбувається у три етапи: 

1. Попереднє введення перших порцій майбутніх знань. 
2. Уточнення нових понять, їхнього узагальнення і застосування. 
3. Розвиток швидкості розумових прийомів і навчальних дій. 

Таке розосереджене засвоєння навчального матеріалу забезпечує перехід знань 
у довгострокову пам’ять.  
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В основі технологія розвиваючого навчання  лежить діяльнісний 
(особистісно-діяльнісний) підхід. Його можна визначити формулою 
"діяльність — особистість", тобто "яка діяльність, така й особистість, і поза 
діяльністю немає особистості".  

Для організації повноцінної самостійної навчальної діяльності школярів 
необхідно ставити перед ними насамперед узагальнюючі завдання. У системі 
розвиваючого навчання вони виступають як загальні способи рішення задач 
(загальні способи розумових дій). Засвоєння і застосування загальних способів 
повинне передувати конкретно-практичним. 

Навчальні дії будуються на основі правил пізнання. Разом із вчителем 
учні думкою будують місток, по якому будуть рухатися при вивченні теми. 
Розв’язання завдань у такому навчанні починається з питання вчителя: "Скажи, 
що ти знаєш про це?". Якщо при цьому виявляються помилки у відповіді учня, 
то вчитель наводить факти, що суперечать неправильним твердженням. Учневі 
надається можливість самостійно виправляти невірні уявлення. Вирішення 
задач може супроводжуватися синхронно виконуваною опорною схемою. У ній 
в знаковій і буквеної формах узагальнюються отримана інформація (синхронне 
моделювання). 

 Велике значення у вирішенні задач має колективна діяльність школярів. 
Необхідні рішення засновуються не на емпіричному, а на теоретичному пошуку, 
що базується на теоретичному мисленні. Перевага теоретичного пізнання 
полягає в тому, що воно дозволяє людині заздалегідь уявити, передбачити те, 
що вийде в результаті практичної реалізації її зусиль. Формування теоретичного 
мислення є найважливішою метою й результатом технології розвиваючого 
навчання. 

В основі технології  проблемного навчання лежить упровадження 
методу проблемного навчання, частково пошукового та дослідницького методів. 
Особливістю цієї технології є обов’язкове висунення пізнавальних завдань, 
пов’язаних із здогадкою, дивом, непорозумінням, тобто порушенням відомих 
дітям причинно-наслідкових зв’язків із метою формування нових. Висунення 
проблемних завдань та їх розв’язання націлене на формування не тільки 
системи нових знань та вмінь, а й пізнавального інтересу; моделювання 
розумових процесів та пошуку шляхів розкриття сутності нових понять. 

В основі технології сугестивного навчання лежить принцип залучення у 
навчальний процес емоційно-почуттєвої сфери учнів. Алгоритм застосування 
цієї технології на уроках географії розробив С.С. Пальчевський. Учитель 
спрямовує психічні процеси учнів на релаксацію, основу навіювання, 
використовуючи елементи аутотренінгу. Крім того, на уроці створюється 
особлива психологічно-інформаційна атмосфера, пов’язана з формуванням 
асоціативних зв’язків. Вчитель використовує поезію, музику, живопис і, навіть, 
запахи для ефективного впливу на емоції та почуття дітей, з метою організації 
навчальної діяльності без примусу.  

Комп’ютерні технології навчання географії, теж, дозволяють значно 
активізувати пізнавальну діяльність учнів. Комп’ютер звільняє вчителя від 
дуже нудної і втомливої процедури контролю якості знань учнів шляхом 



 

9 

перевірки великої кількості письмових робіт. Вивільняється час для творчої 
діяльності. 

В цілому, виходячи з загальних засад методики викладання географії, 
вчитель використовує комп’ютер з метою: 

а) демонстрування і розкриття особливостей та закономірностей 
розвитку географічних явищ; 

б) показу певної території, її комплексної характеристики і виділення 
характерних особливостей; 

в) демонстрування різних схем, карт, графіків, таблиць тощо; 
г) контролю знань, умінь і навичок учнів; 
д) проведення географічних ігор. 

Дуже ефективним використання можливостей комп’ютерів може бути при 
вивченні фізичної будови природних об’єктів та процесів. Доцільно 
застосовувати їх у процесі вивчення природних явищ, які мають звукове 
відображення і цей звук значною мірою виражає їхню внутрішню сутність. 

Комп’ютерні програми з географії відрізняються за дидактичними цілями: 
навчаючі програм, програми-тренажери, контролюючі програми, імітаційно-
моделюючі програми та дидактичні ігри. Отже комп’ютерна технологія дає 
можливість учням активізувати свою самостійну діяльність на уроках географії.  

Останнім часом значного розповсюдження зазнала технологія 
інтерактивного навчання. Суть даної технології можна сформулювати так: 
кожний навчає всіх, усі навчають кожного. Нерідко вчителі недооцінюють 
учнів, вважаючи, що тільки вони зможуть доступно і вірно пояснити складне і 
незрозуміле. На практиці вчителі переконалися, що це з успіхом можуть робити 
й учні. Деякі функції вчителя можна і потрібно передати учнем, забезпечуючи 
необхідну допомогу і контроль. Тому зміст інтерактивної технології можна 
сформулювати по-іншому: учить не тільки вчитель, але й учні вчать одне 
одного. 

 Зазвичай клас поділяється на різні за чисельністю групи, або пари, що 
працюють за наміченим планом. Учні, одержавши завдання, приступають до 
роботи, читають самостійно підручник, радяться, роблять запису в робочих 
зошитах і готуються відповідати. Якщо якась із груп невірно відповідає, 
пояснення дає група, що задає питання. Ефективним є об’єднання учнів у пари. 
Напарники працюють разом, пояснюють один одному незрозуміле готуються 
відповідати і пояснювати освоєний матеріал сусідній парі. 

Застосування інтерактивного навчання на уроках географії допомагає 
вчителеві домагатися поставленої мети, створює творчу, змагальну атмосферу 
серед учнів. Вільна форма спілкування сприяє меншій стомлюваності, підвищує 
працездатність, виховує навички взаємоконтролю, самоконтролю, готує до 
практичної трудової діяльності. 

Таким чином, у професійній діяльності вчителя завжди є простір для 
пошуку, педагогічної творчості і вже не на рівні традиційної методики, а на 
наступному — технологічному рівні.  
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ДЕЯКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ 
 

Л.Г.Шилова, вчитель географії Мелітопольської 
ЗОШ №14, Запорізької області 

 
Вступ. Педагогіка сьогодні відрізняється від вчорашньої. Змінено 

парадигму (модель) освіти. Педагогічна парадигма – це основоположні ідеї, 
принципи. Зараз виділяють, залежно від світосприйняття і світорозуміння 
вчителів, такі освітні парадигми: науково-технократична (раціональна) та 
синергетична. 
Раціональна парадигма визначає практику сучасної української школи. Її 
характеристиками є: 

−  лінійність навчання (без можливості розглянути ту саму проблему, але 
на вищому рівні); 

− орієнтація на досягнення якнайшвидших результатів (оцінки та 
рейтинги є самоціллю); 

− оточення конкуруюче; 
− авторитарний тип мислення. 

  Синергетична парадигма: 
− визнання першорядності процесу пізнання (знаходження кожним істин), 

залучення учня до процесу пошуку (особливого значення набуває 
індивідуальне, суб’єктивне знання, яке має свого автора); 

− цінність співпраці; 
− орієнтація на процес навчання (важливі не тільки результати, а й процес 

досягнення цих результатів); 
− рівність і довіра до пізнавальних можливостей усіх дітей, віра в їх 

творчі можливості (атрибутом професіоналізму стає любов до дитини); 
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− нова модель керування освітнім процесом за рахунок допомоги і 
забезпечення лідерства та передбачливості (відчуття радості у процесі співпраці 
та постійного самовдосконалення); 

− тривимірне навчання (широкий світогляд, глибина знань, постійне їх 
оновлення), яке не обмежується навчальними програмами; 

− оточення кооперативне; 
− учні є продуктом своєї власної діяльності. 
Сучасна гуманістична виховна парадигма – це ПАРАДИГМА 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Від навчання як нормативно побудованого 
процесу, що підлягає суворій регламентації, до УЧІННЯ, як індивідуальної 
діяльності школяра, її корекції та педагогічної підтримки. Формування у дітей 
стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно навчатися. Дуже 
важливим є принцип самооцінки школярами в своїх індивідуальних 
щоденниках динаміки і якості просування до успіху, змагання „з самим собою”, 
знаходження причин невдачі в самому собі. Таким чином формується почуття 
відповідальності. 

Основна частина. Розвиток суспільства нашої цивілізації дуже 
динамічний. Знання швидко старіють. Це зумовлює принципово нові вимоги до 
діяльності вчителя та учнів. Нова освітня філософія визначила головну 
стратегію педагогічної діяльності – спрямування навчально-виховного процесу 
на формування духовного світу особистості, утвердження загально людських 
цінностей, розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів. В умовах 
особистісно-зорієнтованого навчання відбувається становлення та розвиток 
таких важливих якостей особистості, як спонтанність, рефлективність, уміння 
працювати з інформацією, здатність аналізувати і синтезувати її, критичність 
мислення, ефективно і самостійно здобувати знання, критично ставитись до 
обставин, порівнювати альтернативні точки зору, здатність переробляти 
інформацію, узагальнювати її, відбирати найголовніше, робити висновки; 
уміння спілкуватись, висувати нові ідеї, приймати зважені рішення та 
відповідати за наслідки власних дій. 

Проблема в тому, що не всі педагоги володіють розумінням психолого-
педагогічних особливостей інтерактивних технологій, не вбачають необхідності 
їхнього застосування, тобто не надають їм значення. Вони бажають бути 
господарем в класі, диктатом в процесі пізнання. А дітей треба готувати для 
швидкої адаптивності у житті, виховувати здатність (через критичне виваження 
своїх думок) йти на ризик і відстоювати свою точку зору, розвивати 
комунікабельність, повагу у спілкуванні, вміння слухати інших та здатність іти 
на компроміси. Вчитель має поважати навіть невірні припущення у відношенні 
проблем, які розглядає учень, обов’язково створювати ситуацію успіху і плекати 
уяву учнів, викликати зацікавленість і позитивне ставлення до навчання. 

Інтерактивне (з англ.. „interact”, де „inter”- взаємний і „act”- діяти) 
навчання обов’язково передбачає взаємодію, діалог між вчителем і учнем, між 
учнями. Воно повинно відбуватись у комфортних умовах для учнів, щоб кожен 
учень усвідомлював свою інтелектуальну спроможність. У якої б стратегії, чи 
формі не відбувалось інтерактивне навчання – воно обов’язково вирішує 
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проблеми, розв’язує їх у співпраці, у взаємонавчанні, де вчитель і учень 
виступають як рівнозначні суб’єкти навчання. Проблемність навчання надає 
учінню дослідницького характеру. Проблеми навчання на кожному уроці мають 
народжуватись при формуванні сумісних цілей (вчителя і учнів). Вчитель 
запитує , що учні хотіли б знати , вміти з даної теми ? Учні називають. А 
вчитель формулює їхні побажання-проблеми як сумісні , тобто і його вчителя 
цілі. Тоді діти працюють з захватом і не досягнутого для них немає нічого, бо 
вони працюють з власною зацікавленістю. 

Вирішення проблем формує критичне мислення, яке і створює, і 
удосконалює технології мисленнєвої діяльності над науковою інформацією 
(абстрагування, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення). Учень навчається 
творчості, тобто робить спроби перетворювати наукову інформацію, переносити 
пізнавальні дії у подібні та нові ситуації. Навчання треба завжди пов’язувати з 
життям. Отож і проблемні ситуації треба брати з життя. Під дуже коректним 
керівництвом  вчителя (тобто вчитель може підтримати, схвалити, іноді щось  
відхилити шляхом допоміжних питань, порекомендувати щось) учні через 
знаходження взаємозв’язків і взаємозалежностей аналізують процес діяльності, 
роблять висновки, висувають ідеї вирішення проблеми і роблять спробу 
передбачити кінцевий результат. На таких уроках вчитель повинен заохочувати 
з боку учнів доказовість їхньої точки зору, а також плекати винахід декількох 
альтернативних шляхів задовільного вирішення наукової або життєвої 
проблеми. 

Майбутнє відкрите для тих, хто критично пропускає через себе 
інформацію, аналізує її та відбудовує свої власні реальності.  

Методи, стратегії, техніки, прийоми, що використовуються в 
інтерактивному навчанні, які допомагають учневі розкритись, виявити себе, 
свою позицію – розвивають критичне мислення: експедиція, презентація, 
планування подальших дій, прогнозування, узагальнення ідей, рольові ігри, 
дискусія, незакінчені речення, КВК, брейн-ринг, ситуаційні вправи, групова 
робота, робота в парах, полілог, лекція, урок-суд, семінар, конференція, круглий 
стіл, подорож, експеримент; „розумовий штурм”, „мікрофон”, „займи позицію”, 
„коло ідей”, „кути”, „пошта”, „гронування”, метод „позначок”, „діаграма Венна, 
„сенкен”, „есе”, „ланцюжок”, „шкала думок”, „фреймінг”-прийом 
підштовхування, постав запитання, „майнд-меппінг”, „кубування”, „спектр”, „Т-
подібні схеми”, „колажі ті ілюстрації” та інше.  

Дискусії у класі. Дискусії спонукають обмін ідеями на рівні цілого класу. 
Викладач повинен лише ініціювати бесіду і учні будуть відповідати один 
одному, а не просто відповідати йому. Вчитель перед тим, як розпочне дискусію 
в класі, має спробувати уявити собі, як вона проходитиме. Під час дискусії, 
якщо вона затухає, треба допомогти спрямувати розмову у потрібному 
напрямку. Педагог слідкує за тим, хто говорить. Якщо тільки декілька учнів 
домінують у розмові, то слід запросити інших також приєднатися, а балакучим 
учням треба дати зрозуміти, що вчитель цінує їх ентузіазм та запропоновані 
ними ідеї, але хоче почути і інших. Треба помічати тих, хто не бере участі у 
дискусії, проте, здається, має, що сказати. Дуже часто спокійні учні 
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виявляються джерелом найбільш поміркованих висловлювань у дискусії. 
Відхилення від сценарію також мають місце. Використовуючи свій розсуд  
визначте, чи варто продовжувати обговорення теми. Робіть нотатки, щоб 
залишилась інформація по темам, які зацікавили учнів. 

Оскільки дискусії залежать від учнів, тому потрібно їх заохочувати 
висловлювати свої думки. Процес артикуляції допомагає учням глибше 
проаналізувати проблему та сформулювати своє розуміння, яке в свою чергу 
визначить їх позицію. Дискусії допомагають учням послухати одне одного. Під 
час відкритого обміну думками учні вчаться одне у одного, формують особисту 
думку і формують аргументи на її захист, прослухавши думки однокласників. 

Колажі та ілюстрації. Під час деяких уроків учням можна буде 
запропонувати створити ілюстрації та/або колажі, які б відображали їх ідеї. Не 
всі учні з охотою погоджуються, занепокоєні тим, що їхня робота не є 
привабливою. Тоді треба нагадати їм, що вчителя цікавить саме якість їх ідеї та 
в якому напрямку обмірковується проблема. Якщо учні запрошені зробити 
візуальну презентацію їх ідей, то щоб висловити свої знання в малюнках, вони 
мають устремління добре розуміти концепцію і це одразу ж спонукає їх 
поглянути на проблему з різних боків і мислити творчо. А учням з художніми 
здібностями ця вправа дає можливість „засяяти”, тим самим виявити таланти, 
які могли б залишитися непоміченими.  

Робота в групах. Учні класу поділені на групи (зазвичай на шість). В 
групах кожен член має свою роль та несе певну відповідальність за успіх всієї 
групи. Робота в групах, як стратегія, використовується, коли вирішення 
проблеми потребує розгляду декількох точок зору та/або використанню 
декількох навичок. Під час роботи у групі учні вільно обмінюються ідеями, 
оскільки вони мають єдину місію. В результаті, відбувається значний обмін 
досвідом. Така робота надає учням можливість попрацювати у команді, що 
розвиває у них важливі навички та цінності такі як: повага, комунікабельність, 
відповідальність, довіра, турбота. 

Лекція. Під час лекційних сегментів уроку викладач ділиться з учнями 
новими знаннями, інформацією, або ділиться поглядами та досвідом, якого учні 
не зможуть здобути самі. Для більшої ефективності лекції мають бути 
короткими, жвавими та зосередженими. Використання прикладів зробить їх 
більш значними. Лекцію треба ретельно готувати і бути готовими відповідати 
на будь-які питання за темою. Питання часто становлять чи не найціннішу 
частину будь якої лекції, оскільки вони надходять від учнів, повідомляючи про 
їх прагнення, інтереси, зацікавленість та небайдужість. 

Лекції забезпечують фундаментальну інформацію, яка не може бути 
опанована іншим шляхом і яка необхідна для вирішення складних проблем.  

Майнд-меппінг (перевірка наявної інформації).По запропонованому 
терміну, поняттю або ідеї, учні мають підібрати слова чи фрази, які б пояснили 
значення даної ідеї. Всі відповіді учнів фіксуються на дошці. Майнд-меппінг є 
індуктивною навчальною стратегією. За його допомогою можна дізнатися, що 
учні вже знають про нову тему. Викладач має моментально разом з учнями 
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встановлювати зв’язок із попередніми знаннями та досвідом. Таким чином нова 
тема стане більш доступною для учнів, а її вивчення буде полегшене. 

Вправа „спектр”. Таблички „Погоджуюсь” та „Не погоджуюсь” 
розміщують у протилежних кінцях класу. Це перетворює клас на спектр. 
Вчитель проголошує якусь ідею, ствердження чи ряд стверджень. Учні мають 
стати під табличками, висловлюючи своє погодження чи не погодження. Якщо 
учень цілком погоджується, то він/вона має стати під табличкою „Погоджуюсь”. 
Якщо учень цілком не погоджується, то він/вона має стати під табличкою „Не 
погоджуюсь”. Учень, який здебільшого (але не повністю) погоджується або не 
погоджується, має стати посередині між центром кімнати і табличкою 
„Погоджуюсь” або „Не погоджуюсь” і т.д. Викладач повідомляє учням, що вони 
мають бути готові пояснювати свою позицію у кімнаті, яка відповідає їх 
ставленню до твердження. Після оголошення кожного твердження викладач 
запрошує пару учнів з протилежних кінців класу пояснити свою позицію. Також 
він дає висловитись і тим, хто не займав на 100% якоїсь позиції. Далі 
запрошуються 3-5 учнів прокоментувати кожну думку. Важливість цієї стратегії 
полягає в тому, що оскільки кожен учень має обрати місце, де стояти, то таким 
чином кожен з них активно бере участь у цій вправі та прийнятті рішення щодо 
кожного твердження. „Спектральна” природа цієї діяльності спонукає учнів 
приймати критичні рішення про питання. І вони не тільки визнають свою думку, 
але й демонструють ступень їх переконаності. Нарешті, щоб взяти участь у цій 
вправі, учні мають надати аргументи у підтримку своїх рішень. Дискусійна 
частина цієї вправи вимагає, щоб учні вміли аргументувати та пояснювати 
обрані позиції, тим самим розвивається критичне мислення. 

Робота в парах. Викладач повідомляє питання. Учням подається час для 
обміркування та підготовки індивідуальних відповідей. Надаючи учням час на 
індивідуальне обмірковування, викладач дозволяє їм підійти до проблеми з 
боку, притаманному та логічному саме для кожного з них. Учнів поділяють на 
пари. Парам надається час для обговорення відповідей, які вони вже мають, та 
попрацювати разом над додатковими відповідями. Пари презентують свої 
відповіді класу. 

Працюючи у парах, учням надається можливість пояснити свої думки 
партнеру та краще сформулювати їх. Також завдяки дискусії у парах учні 
додатково отримують можливість обдумати проблеми, що розвиває в них 
здатність сукупно їх вирішувати. Під час дискусії у парі може бути більше 
генеровано ідей. Цей діалог сприяє творчому мисленню та взаємодії. Нарешті, 
оскільки учні працюють у парах, їм природно підтримувати одне одного під час 
презентації у класі. У парі комфортніше висловлювати свої думки. Це шлях до 
плідної співпраці, консолідації. 

Гронування – стратегія навчання, яка спонукає учнів думати вільно, 
спонтанно – на тему якогось поняття. Вона спрямована на стимулювання 
мислення у встановленні зв’язків.  

Цікаві та корисні в застосуванні Т – подібні схеми. 
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Зразок Т-подібної схеми, яка вказує на відповідність ідеї та дії: 
 
Проблеми степів Запропоновані способи вирішення проблеми 

Утворення ярів Оранки схилів упоперек 
Суховії, посухи  Насадження лісосмуг 
Засолення ґрунтів Раціонально проводити зрошення  
Забруднення водойм (річок) Переведення виробництва на замкнене коло 

водопостачання 
Забруднення повітря у містах Будова підприємств з урахуванням рози 

вітрів. Безвідходні технології виробництв 
 
Т-подібні схеми створюють структуру для бесіди, особливо ті, що 

порівнюють дві ідеї. Вони допомагають співвідносити поняття, ідеї, проблеми 
та рішення у чіткій та простій спосіб. Т-подібні схеми допомагають 
організувати інформацію таким чином, щоб чітко показати зв’язок між ідеями. 

 
Т-подібна схема (порівняльна таблиця): 

 
Кам’яні Могили Кам’яна Могила 
Куйбишевський район Мелітопольський район 
Розташовані на сході Запорізької 
області увигляді двох високих 
паралельних пасом 

Розташована в заплаві ріки Молочної на 
півдні від с. Терпіння у вигляді кам’яного 
горба 

Площа – 100 га в Запорізькій 
області, 356 га – в Донецькій 
області 

Площа 3 га 

Виходи давніх гранітів на 
поверхню 

Це – унікальний археологічна й 
історична пам’ятка - останець, складений 
брилами пісковику давнього 
Сарматського моря 

Єдине місце на Землі, де ростуть 
тисячолисник голий і волошка 
несправжньо-блідолускувата 

Наскальні малюнки – петрогліфи 
датовані від 16-14 століття до н.е. – до 2 
тисячоліття н.е. 

Філія Українського степового 
заповідника, в якому росте 500 
видів рослин 

Заповідник. Навкруги Кам’яної Могили  
росте степова й лучна рослинність 

 
Учням пропонується спочатку назвати порівняння у явищах чи об’єктах. 

Потім вони мають відокремить східне та відмінне. 
Така схема утворює візуальну демонстрацію порівнянню. Дещо 

відрізняється від неї за змістом Т-подібна схема візуальної демонстрації 
конфлікту ідей. Наприклад, викладач пропонує винайти плюси та мінуси від 
спорудження водосховищ на Дніпрі. 
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Мозковий штурм. Його метою є занурення учнів в атмосферу вільного 
польоту думки. Створення нових ідей, яких має бути багато – стимулюється та 
виникає в процесі вислуховування ідей інших. Після того, як створиться банк 
ідей – шляхом аналізу кожної ідеї – вибирається одна. 

 
Висновки. Розвиток творчого потенціалу особистості, формування в учнів 

досвіду творчої діяльності є найважливішим завданням сучасної шкільної 
освіти. Вдосконалення уроку як форми навчання в наш час втілюється в 
сучасних нових технологіях, які дозволять найповніше реалізувати в 
навчальному процесі індивідуальні особливості учнів, розвивають їх креативне 
мислення, сприяють тому, що особистість стає більш розкутою в науковому 
плані, більш сміливою, творчою, успішною. Саме формуванням досвіду творчої 
діяльності і відрізняється сьогодення, його вимоги від минулого, коли 
найвищим показником освіти було формування творчого рівня, навченості, а не 
дієвості.  

Методи, стратегії, форми та прийоми інтерактивного навчання дуже різні. 
Час їх застосування на уроці не регламентується. Покликання викладача має 
бути одне – він виступає як організатор і консультант, забезпечує рівноправне (а 
не авторитарне) партнерство у розвитку особистості, створює умови для 
розумової і дієвої праці, обов’язково створює ситуацію успішності для кожного 
учня, сприяє прийняттю учнями рішень і плекає розвиток відповідальності за 
кінцевий результат роботи. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНИХ ЗНАНЬ  
ПРО ГЕОГРАФІЧНІ ОБ’ЄКТИ 

 
О.М. Мащенко, к.п.н., доцент  кафедри географії та 
краєзнавства Полтавського державного 
педагогічного  університету імені В.Г. Короленка 

 

 Метою навчання є міцне запам’ятовування основних знань кожної 
навчальної дисципліни у формі яка дозволяє оперативно і точно актуалізувати 
засвоєну інформацію для її ефективного використання.  

Важливу роль у запам’ятовуванні відіграє мислення. Психологічними 
дослідженнями (А.О. Смирнов, П.І. Зінченко, М.В. Занков, Б.М. Велич-
ковський) доведено переваги запам’ятовування, яке спирається на розуміння, 
осмислення, логічне групування учбового матеріалу. Ці переваги виявляються в 
швидкості, обсязі, міцності засвоєння знань, в уповільненні забування на всіх 
вікових етапах [1].  

Міцність і тривалість запам’ятовування залежить від активної смислової 
перебудови засвоюваного матеріалу. Згідно з прийнятим у психології уявленням 
про механізм семантичної пам’яті перехід інформації із сенсорної (іконічної та 
ехонічної) пам’яті у короткочасну здійснюється під впливом довільної уваги, а 
збереження інформації у короткочасній пам’яті досягається за допомогою 
повторення. Для забезпечення надходження інформації із короткочасної пам’яті 
у тривалу необхідна "переробка" (перекодування) інформації, тобто подача тієї 
інформації, що була сприйнята, в іншій (трансформованій) формі. Автори теорії 
"рівнів переробки інформації" (Л. Гермек, Ф. Грейк) стверджують, що 
інформація, яка не зазнає ніякої переробки, залишає лише короткочасний 
сенсорний слід. Інформація, яка просто повторюється, може бути відтворена 
протягом короткого часу. Лише інформація, яка зазнала більш суттєвої 
переробки, знаходить шлях до тривалої пам’яті, де вона і зберігається як у 
своєрідному сховищі [7].   

Відповідно до зазначених особливостей семантичної пам’яті людини акт 
навчання має включати щонайменше два процеси: одержання нових знань та їх 
трансформацію (перетворення) у більш компактні форми організації для 
збереження у довготривалій пам’яті [9]. 

І.ІІ. Підласий для міцного засвоєння знань пропонує кількаразово 
переформулювати їх, представляючи у все більш згорнутому вигляді. Дослідник 
розглядає зазначені дії, як умову збереження у довготривалій пам’яті 
найважливіших знань і умінь [8]. 

Виділення найважливіших знань і вмінь розглядається психологами як 
діяльність по глибокій переробці інформації, що спрямована на визначення 
узагальненого еквіваленту одержаних знань. Останній виконує функцію 
своєрідних "ключів", за допомогою яких при необхідності засвоєний матеріал 
може бути відновлений і використаний людиною . 

Зрозуміло, що функцію "ключів" або своєрідної опори міцно засвоєні 
основні (загальні) знання можуть виконувати при відтворенні (згадуванні) 
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вивченого лише в тому разі, якщо весь матеріал навчальної дисципліни 
вивчається як взаємопов’язане ціле, тобто як система. Дослідження психологів 
(І.В. Дубровіна, Н.І. Чупрікова) доводять, що організація знань навчальної 
дисципліни у систему, впорядкування матеріалу на основі певного принципу є 
необхідною умовою міцного засвоєння і успішного використання знань у 
життєдіяльності особистості [9]. 

Кожен  елемент системи знань засвоюється у різноманітних змістовних та 
формально-логічних взаємозв’язках. Наступне відтворення потрібного елемента 
навчального матеріалу забезпечується шляхом актуалізації його змістовних та 
субординаційних зв’язків з іншими елементами - "ядром" навчальної 
дисципліни. 

Значення взаємозв’язаності фрагментів знань для їх міцного засвоєння 
підтверджують психологічні дослідження (Н.А. Менчинська). Їх результати 
показують, що із пам’яті найшвидше зникають формулювання визначень, 
описовий матеріал, а найдовше зберігаються знання, основані на розумінні 
причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей. 

У психологічній те педагогічній літературі виділяють різні способи 
впорядкування матеріалу навчальних дисциплін: 1) звичайне і комплексне 
повторення; 2) звичайне розширення (тобто формування мислених образів та їх 
асоціювання з вербальною інформацією); складне розширення (формування 
аналогій, співвіднесення, асоціації); 3) звичайне упорядкування (групування, 
класифікація, установлення ієрархічних відношень); 4) ускладнене 
упорядкування (ідентифікація основних ідей, розробка поняттєво-
узагальнюючих таблиць, які систематизують окремі відрізки навчального 
матеріалу [7]. 

Зазначені вище способи впорядкування знань є частковими, вони не носять 
універсального характеру. У практиці шкільного навчання різні часткові 
способи впорядкування знань широко використовуються для організації знань 
окремих відрізків навчального матеріалу (параграфів, тем, розділів). 

Але, як вказують психологи (П.Я. Гальперін), формування і закріплення 
часткових і малопродуктивних прийомів діяльності при швидкому і міцному 
утворенні умовних зв’язків може привести до утруднення у формуванні 
подальших  більш універсальних і ефективних способів розумової діяльності.  

Отже, якщо своєчасно не навчити учня раціональним, загальним способам 
розумової діяльності по упорядкуванню знань, це може привести до звички 
невпорядкованого сприйняття матеріалу або до закріплення часткових і 
малопродуктивних способів організації знань, які ґрунтуються на неістотних, 
зовнішніх асоціаціях. Тоді подальше формування більш ефективних, 
універсальних способів сутнісного впорядкування знань стає  дуже утрудненим. 

Неоптимальні, неефективні способи навчальної діяльності учнів, низький 
рівень їх загальних пізнавальних можливостей психологи (І.В. Дубровіна, Б.С. 
Карпова) вважають однією з головних причин відставання та суб’єктивно 
обумовленого учбового перевантаження учнів  

Тому уже з 5-6 класів, у період найбільш активного формування 
фундаментальних структур мислення слід використовувати ефективні способи 
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впорядкування знань учнів. Для формування складної багаторівневої системи 
природничо-географічних знань у тих, хто навчається (учні, студенти) ми 
пропонуємо універсальний метод дидактичних тезаурусів, який об'єднує різні 
способи організації знань. 

У психології поняття "тезаурус" розглядають як словник термінів певної 
галузі знань, що відображає обсяг і якість інформації, якою володіє наука про 
предмет свого дослідження [3;7]. З іншого боку, психологи розглядають пам’ять 
конкретної людини як її індивідуальний тезаурус, що являє собою тією чи 
іншою мірою вербалізовану сукупність уявлень людини про світ . 

Метод дидактичних тезаурусів, суть якого полягає в організації 
адекватного засвоєння індивідом інформації певної галузі знань, має своїм 
підґрунтям зазначене вище двоєдине визначення поняття тезауруса [2]. 

 

Дидактичний тезаурус являє собою систему понять певної галузі знань, 
зв'язаних закономірними відношеннями. Він складається із систематичної та 
класифікаційної частин. Систематична частина представлена власне словником-
тезаурусом, у якому поняття розміщені в алфавітному порядку для зручності 
знаходження учнями потрібних визначень. 

Зв’язки між поняттями, вказаними у словнику, встановлюються у 
класифікаційній частині, представленій сукупністю взаємно підпорядкованих 
схем різного виду. Ці схеми послідовно і повно фіксують формально-логічні 
зв’язки субординації (між поняттями різного рівня узагальнення) та зв’язки 
координації (між поняттями одного рівня узагальнення). Крім того, у схемах 
встановлюються різні види змістовно-логічних зв’язків, які виникають 
внаслідок сумісного вживання понять у мінімальних контекстах. Це такі 
зв’язки: альтернативні, причинно-наслідкові, часові, просторові тощо [3].  

Метод дидактичних тезаурусів передбачає узагальнення те згортання 
знань у формі понять різного рівня загальності (фундаментальності). Чий вищий 
рівень загальності поняття, тим більший обсяг знань ущільнено, 
компактизовано у ньому. При цьому зміст поняття не зводиться до дефініції 
(визначення), тобто короткого переліку найбільш суттєвих ознак об’єкта, 
відображеного в понятті. 

Суть поняття набагато ширша від його дефініції. Під поняттям у логіці 
розуміють цілісну сукупність міркувань, тобто думок, в яких стверджується про 
відмінні ознаки досліджуваного об’єкту. Ядром цієї сукупності є міркування 
про найбільш загальні і в той же час найбільш суттєві ознаки.  

Зазначене розуміння сутності поняття в логіці та психології дозволяє 
використовувати його як спосіб і засіб мисленого відтворення предмета 
пізнання як цілісної системи.  При цьому цілісність певної сукупності знань про 
предмет пізнання встановлюється шляхом зведення цієї сукупності до 
загального, єдиного шляхом фіксування центрального ключового поняття, тобто 
шляхом ущільнення, згортання знань [7] . 

Відтворення цілісності відрізку навчального матеріалу з одним ключовим 
поняттям забезпечується процедурою “згортання” змісту зазначеного відрізку в 
це ключове поняття. Процедура “згортання” передбачає встановлення зв’язків 
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ключового поняття з іншими поняттями відрізу навчального матеріалу. Для 
графічного виразу зв’язків ключового поняття використовують ідеографічні 
описи понять.  Останні є схемами, що наочно фіксують закономірні, змістовно-
логічні та формально-логічні зв’язки між елементами знань встановленні 
шляхом групування понять навколо ключового поняття відрізку навчального 
матеріалу (параграфа, теми, розділу, курсу). Ідеографічні описи понять 
дозволяють моделювати цілісність навчальних дисциплін та їх структурних 
частин [3].  

  Складання та використання комплексу ієрархічно впорядкованих схем 
слід починати із ідеографічних  описів понять  найнижчого рівня загальності. 
Такі схеми дозволяють сформувати повне й цілісне уявлення про зміст одного 
або кількох параграфів. Наприклад, це ідеографічні описи поняття “річка” (рис. 
1), “озеро”, Світовий океан” у темі “Гідросфера” у курсі “Загальна географія ” (6 
клас). 

Після вивчення указаної теми зміст знань про ці водні об’єкти 
“згортається” до відповідного ключового поняття (річка, озеро, Світовий океан) 
і включається до схеми вищого рівня загальності “Ідеографічний опис поняття 
гідросфера” (рис. 4). Зазначена схема в узагальненому виді відображає зміст 
основних знань про гідросферу, який мають засвоїти учні 6 класу. Аналогічні 
схеми складаються до розділів “Атмосфера”, “Літосфера” та “Біосфера”. 

Місце знань про кожну геосферу визначають, “ущільнивши” їх до 
однойменного “ключового” поняття та помістивши до схеми “Географічна 
оболонка”. 

Ця  схема  має  найвищий  рівень  загальності. Вона відображає у 
“згорнутому” компактному вигляді основні суттєві взаємозв’язки у системі 
знань про природу Землі, що формується у процесі вивчення курсу “Загальна 
географія ” у 6 класі. 

Технологію дидактично-тезаурусного моделювання доцільно 
використовувати і для підготовки майбутніх вчителів географії у педагогічних 
ВНЗ. Аналіз програм підготовки зазначених фахівців показав, що вивчення 
одних і тих же географічних об’єктів та явищ відбувається у межах різних 
навчальних курсів. Такий підхід є правомірним, оскільки географічні об’єкти 
мають складну будову, гетерогенну природу і утворюються у всій сукупності 
власних специфічних рис внаслідок багатьох взаємодій. Окрема навчальна 
дисципліна відображає лише певний аспект відомостей про земні об’єкти та 
явища. Установлення ж міжпредметних, інтегруючих зв’язків між різними 
дисциплінами  географічного циклу на підґрунті спільності або часткового 
перекриття об’єктів вивчення не передбачено. 

Для вирішення проблеми інтеграції різних аспектів знань про географічні 
об’єкти у цілісність при вивченні комплексу дисциплін студентами 
географічних спеціальностей ми пропонуємо використати можливості 
технології дидактично-тезаурусного моделювання. На її підґрунті нами 
розроблені моделі інтеграції знань про явище карсту, льодовики,  природні  
зони,  фізико-географічні  країни тощо [4; 5; 6]. 
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Розглянемо формування цілісного уявлення про явище карсту. На основі 

вивчення умов розвитку карсту, форм карстового рельєфу тощо у курсах 
геології та геоморфології на схемі “Карст” узагальнюються усі аспекти знань 
про це цікаве явище. Указана схема має найвищий рівень узагальнення. Її зміст 
конкретизується шляхом створення схем нижчого рівня узагальнення: “Карстові 
ландшафти ”  та “Вплив карсту на умови життєдіяльності людини”. Схема 
“Карстові ландшафти” складається в процесі вивчення галузевих фізико-
географічних дисциплін “Метеорологія і кліматологія”, “Геоморфологія”, 
“Гідрологія”, “Біогеографія”, та курсу “Ландшафтознавство й фізико-
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Рис. 1. Схема, що відображає основні знання про річку 
шляхом групування понять навколо ключового поняття 
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географічне районування”. Комплекс схем, що узагальнюють знання про явище 
карсту, доцільно використовувати для актуалізації знань при вивченні регіонів 
Землі, у яких поширені карстові явища. Отже, складені схеми неодноразово 
“працюють” у регіональних фізико-географічних дисциплінах . Схема “Вплив 
карсту на умови життєдіяльності людини” може бути корисною для інтеграції 
правильної оцінки впливу природних умов та ресурсів на життєдіяльність 
людини в карстових районах світу, зокрема в Україні, під час вивчення 
економічної та соціальної географії світу та України [4]. 
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Сучасний етап розвитку географічної освіти в Україні характеризується 

новими вимогами до навчального процесу та специфічними умовами його 
організації. До них необхідно віднести реалії загальноосвітньої школи, які 
визначаються становленням національної освіти, переходом до 
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дванадцятирічного терміну навчання, реалізацією сучасної моделі освіти, в якій 
учень повинен стати суб’єктом навчальної діяльності. Крім того, суттєво 
змінюється ставлення учнів та їх батьків до шкільної освіти. Ці зміни полягають 
у зміщенні мотиваційних акцентів, посиленні прагматизму, і як наслідок, – 
підвищених вимогах до кінцевого результату процесу навчання. 

Докорінні зміни відбуваються також і у методиці навчання географії та 
підходах щодо здійснення корекції та контролю знань школярів. Переорієнтація 
навчального процесу на розвиток особистості учня передбачає підвищення 
якості й об’єктивності оцінювання. Через це контроль має бути об’єктивним і 
давати учителю інформацію про результати навчального процесу, про 
ефективність дидактичної системи, яку він використовує у своїй педагогічній 
діяльності.  

Усвідомлення усіх цих тенденцій підштовхує до пошуку альтернативних 
форм, методів, методик і засобів обліку й оцінювання знань. І сьогодні у 
практиці сучасної загальноосвітньої школи дедалі частіше починають 
використовувати тестування. Успішно діє також і система випускних – 
вступних іспитів у формі тестового оцінювання знань. Його результати є 
неоціненним матеріалом для здійснення моніторингу якості освіти. Тому 
особливе значення має вироблення стратегії і проведення національних 
вимірювань навчальних досягнень учнів.  

Аналізуючи фахову літературу стосовно цієї технології, слід відмітити, що 
проблема досліджена ще недостатньо. Велику групу робіт являють  праці, в 
яких розкриті елементи тестової технології в навчальному процесі взагалі. Це 
роботи О. Петращука [6], А. Малихіна [5], В. Левіна [4], В. Краснова [2]. У них 
містяться положення про загальні теоретичні засади тестування, його функції, 
принципи, якості, характеристики тощо. А от публікацій стосовно вимог і порад 
щодо методики складання і проведення тестів саме в навчанні географії  ще 
зовсім мало. Слід згадати праці Н. Фідрі [8], Ю. Федоренко [7], А Фромберг [9]. 

Тести навчальних досягнень – це стандартизовані контролюючі роботи, що 
конструюються на навчальному матеріалі для визначення факту засвоєння 
знань, умінь та навичок і оцінювання щодо відповідного еталону. Отже, тестова 
перевірка складається власне з тесту (завдань та запитань, об’єднаних за 
певними принципами), що дає можливість встановити факт засвоєння, та 
еталону (переліку правильних відповідей). Порівняння кількості правильних 
відповідей учня з еталоном дає знання про рівень засвоєння, а його 
співвідношення з чіткою шкалою оцінювання – оцінку. 

Тести успішності складаються на основі матеріалу, опрацювання якого 
передбачено шкільною програмою та підручниками. Перевага тестування в 
тому, що воно ґрунтується на багатобальному кількісному і якісному 
вимірюванні знань і умінь школярів. П’ятибальна система оцінок недостатньо 
мобільна, не стимулює пізнавальних інтересів учнів, не виховує їхньої 
мотиваційної сфери [8].  

Н.Безверха [1] стверджує, що прогресивними щодо розвитку тестів і 
тестування в нашій школі були 1920-ті роки. Однак складені без урахування 
досягнень науки тести успішності були малопридатними для діагностичних 
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цілей. Це були скоріше емпіричні спроби без їх наукового осмислення. 
Необхідність об’єктивного оцінювання знань учнів не зумовлювалася 
суспільними потребами. Тестова система контролю успішності не приживалася 
ні в школі, ні у вузах. Ідеологічний пресинг, суспільна централізація, невисокий 
рівень кваліфікації педагогічних кадрів – усе це заважало широкому 
впровадженню у навчальний процес найновіших педагогічних технологій. 
Тестовій системі перевірки знань учнів не знайшлося місця і в наступні 
десятиліття. Новий статус тестів успішності уже на початку 1960-х років 
зумовлений, впливом “хрущовської відлиги”, яка позначилася на усіх сферах 
духовного життя. Особливо помітними в плані відродження тестової 
діагностики були 1970 – 1980-ті роки. Але і це пожвавлення не сприяло 
розвиткові вітчизняної тестології. Другу спробу суспільного впровадження 
тестування у школу і вузи через брак кваліфікованих кадрів так і не було 
реалізовано. Третю спробу було зроблено у 1992 – 1993 рр. Але вона, як і дві 
попередніх, закінчилася тихим згортанням. Справа зовсім не в тестах, як засобі 
наукової діагностики, а в організації процесу тестування, в інтерпретації його 
результатів. Дискредитували тести як форму контролю знань, умінь і навичок 
учнів такі чинники, як поспішність у справі підготовки завдань, брак досвіду, 
копіювальної техніки, фінансова скрута, страх учителів, учнів, батьків. Але на 
сьогодні в Україні уже широко впроваджуються діагностичні тести для 
моніторингу рівня учнівських досягнень. 

На теперішній час уже склалося два узагальнюючих підходи до оцінки 
тестів: критеріально-орієнтований і нормативно-орієнтований. За першим 
тести передбачають виконання наступної послідовності дій: завдання – 
відповіді – висновки учителя про відповідність досліджуваного заданому 
критерію; в той час як для нормативно-орієнтованих тестів пропонується 
наступне: завдання – відповіді – висновки про знання досліджуваного, котрі 
показують його місце в групі (рейтинг) [3]. 

Система тестового контролю є функціональною системою. Із психологічної 
точки зору, функціональна система – це певна організація активності 
різноманітних елементів, яка зумовлює досягнення відповідного корисного 
результату. Виходячи з цього і тести виконують кілька важливих функцій. 
Мотиваційно-орієнтуюча їх функція реалізується в процесі вирішення завдань 
мотивації навчальної діяльності завдяки створенню в учнів настанови на 
засвоєння матеріалу, що спрямовує їх роботу з усунення прогалин, 
удосконалення набутих навичок і умінь із метою покращення результатів 
тестування. Контролююча функція втілюється в ході визначення якості 
навчальної діяльності учнів в оволодінні географічними знаннями на 
конкретному відрізку навчального процесу. Констатуюча функція 
реалізується під час прийняття рішення про рівень навчальних досягнень в 
оволодінні відповідними навичками і уміннями. Здійснення оцінювальної 
функції відбувається в процесі оцінювання рівня навчальних досягнень із 
предмету “Географія” шляхом переведення числових покажчиків (балів) 
успішності в академічні оцінки. Навчальна функція реалізується під час 
виконання тестового завдання, яке потребує від того, хто тестується  
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актуалізації набутих знань та сформованих навичок і умінь. Здійснення 
розвиваючої функції забезпечується в ході вирішення завдання розвитку 
особистісних якостей шляхом формування в школярів системи операційного 
мислення, розвитку розумової спроможності виконувати тест. Реалізація 
коригуючої функції проявляється у виявленні необхідних змін у методиці 
навчання за допомогою отриманих узагальнених даних про якість навчання, 
ефективність застосування методів і прийомів із метою їх своєчасного 
коригування або заміни. Прогнозуюча функція здійснюється в ході з’ясування 
причин успішності або неуспішності навчальної діяльності учнів завдяки 
порівнянню фактичних результатів, отриманих під час тестування, з 
очікуваними, а відтак прогнозуванню подальших успіхів конкретного учня 
відповідно до програмованих вимог. Виконання освітньо-виховної функції 
забезпечується вихованням в учнів соціальних та моральних якостей, а також 
спеціальних умінь, які формуються в процесі виконання тестів із географії [6]. 

Щоб успішно реалізувати ці функції, система тестового контролю повинна 
будуватися за певними правилами – принципами. Для навчання географії це: 
• принцип цілісності – система завдань повинна включати багато їх типів; 
• поступовості і послідовності – завдання ефективні тоді, коли постійно 
ускладнюються; 
• інтеграції – для перевірки знань повинні також включатися завдання, що 
розкривають взаємозв’язок навчального матеріалу з іншими шкільними 
предметами; 
• надмірності – завдання викликає інтерес тоді, коли воно має характер 
суб’єктивної новизни; 
• науково обґрунтованої, посильної для учня завантаженості – учні повинні 
бути достатньою мірою обізнані з тим, як виконувати ті чи ті завдання [1]. 

Тести призначені для того, щоб оволодіти конкретними знаннями по 
певним розділам програми, прослідкувати формування причинно-наслідкових 
зв’язків у свідомості учнів. Матеріали, що використовуються в освітньому 
процесі, можуть розглядатися як вимірні інструменти лише за наявності в них 
ряду необхідних стандартних якостей і характеристик. Відповідно до цього 
тести і мають такі якості і характеристики, як надійність і валідність. 

Надійність визначається ступінню узгодженості оцінок при повторному 
тестуванні, а валідність (від англ. – дійсний, має силу, придатний) показує, що 
тест дійсно вимірює ті параметри, для котрих він призначений, тобто це міра 
довіри до отриманих даних. Під валідністю розуміється відношення числа 
правильних висновків тесту щодо знань учнів до загального числа висновків. З 
формули видно, що показник валідності приймає значення в діапазоні від 0 до 1. 
У діапазоні 0,7 – 1 – тест вважається високовалідним, а у 0 – 0,3 – невалідним [2]. 

Дуже важливим є питання “Як оцінювати відповіді учнів на тести?”. 
Загальноприйнятим кількісним критерієм оцінки є коефіцієнт засвоєння (К): 
К = М / N,        де М – правильно виконані операції, 

N – загальна кількість існуючих операцій. 
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Для оцінки успішності доцільно обрати таку шкалу: 
при  К = 70 – 80 % - “задовільно”; 

К = 81 – 90 % - “добре”; 
К = 90 – 100 % - “відмінно” [5]. 
Технологія тестування учнів із географії передбачає такі етапи: 

1) визначення мети тестування; 
2) підготовка та збір інформації для складання тестового завдання, яке має 

відповідати програмі та матеріалу підручника; 
3) розробка та конструювання тесту з обов’язковим урахуванням таких 

вимог: 
– неприпустимість використання двозначних тлумачень, некоректних 

запитань, які не відповідають навчальним стандартам і програмі з географії; 
– лаконічність та чіткість викладу запитання; 
– не бажано використовувати запитання про невеликі або схожі 

географічні об’єкти, що несуттєво відрізняються один від одного. 
4) підготовка та мотивація тестування; 
5) безпосереднє проведення тестування; 
6) перевірка тестів; 
7) підсумки тестування з аналізом результатів; 
8) оголошення та оцінювання результатів тестування. [7] 

Усі тестові завдання поділяються на дві групи: стандартизовані та 
відкриті (перспективні). 

Стандартизовані тестові завдання передбачають: 
– вибір однієї або кількох правильних відповідей; 
– знаходження відповідної пари географічних об’єктів (наприклад: 

країна – її столиця; умовний знак – його назва і т. д.) 
– класифікація вказаних географічних об’єктів по групах; 
– розміщення поданих географічних об’єктів у певному порядку. [9] 
Серед таких тестів можна виділити чисельні їх різновиди. 

І. Найпростішими при складанні і найбільш розповсюдженими видами 
тестових завдань являються тести – визначники, складені за принципом 
“запитання – відповідь”. Вони поділяються на: 

1. Тести з однією однозначно правильною відповіддю. 
Складність даного типу завдання залежить, перш за усе, від кількості 

вказаних відповідей: дві, три, чотири тощо 
Тест 1 

Площа України становить: 
а) 07,3 тис. кв.км;      б) 603,7 тис. кв.км; 
в) 600 тис. кв.км;       г) 604 тис. кв.км. 

Або навпаки: питанням являється визначення, а відповіддю – саме поняття.  
Тест 2 

Об’єднання  підприємств із метою виробництва єдиної кінцевої 
продукції – це … 

а) спеціалізація;       б) комбінація; 
в) кооперування;      г) концентрація. 
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2. Тести – визначники, де усі відповіді правильні. 
 

Тест 3 
Залізну руду видобувають в областях: 
а) Дніпропетровській;     б) Полтавській; 
в) АР Крим;                      г) у всіх вказаних областях. 

3. Тести – визначники, що мають кілька правильних відповідей (кількість 
таких відповідей обов’язково вказана) 

Тест 4 
Укажіть три економічні райони, що мають міста – мільйонери: 
1) Східний;               2) Поліський;        3) Донецький; 
4) Карпатський;        5) Центральний. 
4. Тести - визначники, що мають кілька правильних відповідей, але 

їх кількість не вказана. 
 

Тест 5 
В якому районі серед наведених розміщені металургійні заводи? 
1) Приазов’я;               2) Прикарпаття; 
3) Причорномор’я;     4) Придніпров’я. 
5. Тести – визначники, в яких відповіді розміщуються зі 

збільшенням кількості об’єктів. 
 

Тест 6 
Погодні умови в Україні зумовлені: 

1) західним перенесенням повітряних мас; 
2) західним перенесенням повітряних мас та надходженням 

атлантичних циклонів; 
3) західним перенесенням повітряних мас, надходженням атлантичних 

циклонів, вторгненням холодних арктичних повітряних мас. 
6. Тести – визначники з використанням малюнків, графіків, схем, 

діаграм, умовних знаків. 
 

Тест 7 
Із перерахованих корисних копалин виберіть ту, що позначається знаком : 

1) газ;    2) боксити;     3) вугілля;    4) торф;     5) вапняк; 
 
ІІ. Альтернативні тести. У таких тестах міститься запитання – 

твердження, що потребує однозначної відповіді: “так” або “ні”. Альтернативний 
тест може мати декілька завдань. 
 

Тест 8 
У Карпатах поширене заболочування. 
1) так;             2) ні. 
 
ІІІ. Тести з визначеннями. 
У таких тестах наводиться коротка характеристика з прикладами 

географічних об’єктів, із яких лише один правильний. 
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1. Згідно з наведеною характеристикою визначте об’єкт. 
 

Тест 9 
Галузі спеціалізації району: чорна металургія, машинобудування і 

металообробка, хімічна промисловість, енергетика. За виробництвом чорних 
металів район посідає І місце в Україні. 

а) Донецький;                  б) Центральний; 
в) Придніпровський;       г) Причорноморський. 
2. Тести з визначенням об’єкту за короткою характеристикою, де 

відповідь треба записати самостійно. 
 

Тест 10 
Найбільша тектонічна структура України – це … 
3. Визначення об’єкту за переліком географічних об’єктів із 

варіантами відповідей. 
 

Тест 11 
За наведеним переліком тварин визначте природну зону України: козуля, 

лось, дикий кабан, вовк, лисиця, рись. 
4. Визначення об’єкта за переліком інших об’єктів без варіантів 

відповідей. 
 

Тест 12 
За переліком сусідніх обласних центрів визначте назву області України: 

Черкаси, Суми, Київ, Харків, Кіровоград, Чернігів, Дніпропетровськ.  
Відповідь: Полтавська 
5. Знаходження відповідних правильних пар тестового завдання. 

 
Тест 13 

Скомпонуйте пари з назв держав та їх столиць, із якими межує Україна. 
1. Польща;          а) Бухарест; 
2. Угорщина;      б) Братіслава; 
3. Словаччина;   в) Будапешт; 
4. Румунія;          г) Варшава. 
Відповідь: 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а. 
6. Знаходження відповідних пар правильних відповідей з одним 

зайвим варіантом у правому стовпчику. 
 

Тест 14 
Знайдіть назви річкових портів та назви річок, на яких вони розміщені. 
1. Черкаси;               а) Дунай; 
2. Ізмаїл;                   б) Десна; 
3. Чернігів;               в) Дніпро; 
4. Миколаїв;             г) Прип’ять; 
5. Каховка                 д) Південний Буг; 
                                   ж) Сіверський Донець. 
Відповідь: 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – д, 5 – в. 
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7. Знаходження трьох відповідників із трьох колонок можливих відповідей. 
Корисні копалини       Родовище                 Область 
1) залізна руда;            а) Нікопольське;      а) Полтавська; 
2) марганцева руда;     б) Білозерське;        б) Запорізька; 
                                       в) Кременчуцьке;    в) Дніпропетровська; 
                                       г) Керченське;          г) АР Крим. 
                                       д) Криворізьке; 
Відповідь: 1 – б, б; - 1– в, а; - 1 – г, д; - 1 – д, в; - 2 – а, в. 

  
Відкриті (перспективні ) тести дозволяють тому, хто тестується, 

виявити ініціативу, показати свої знання та уміння – тут необхідно мислити 
неординарно, аналізувати можливі наслідки. Такі тести повністю виключають 
угадування відповіді навмання.  

1. Найпростіші та досить поширені тести цієї групи складаються за 
принципом: “запитання – відповідь”. 

 
Тест 1 

Вставте пропущені слова. 
Найбільша густота річкової мережі України в  _______________ 

2. Тести – таблиці. 
Тест 2 

Визначте, у яких містах виробляють морські або річкові судна та на яких 
річках вони розміщені: 

Місто Судна Річка, на якій 
розміщене 

Київ   
Херсон   
Кременчук   
Тести – таблиці з варіантами відповідей, серед яких є неправильні. 

 
Тест 3 

Визначте, у яких містах виробляють комбайни, а в яких вагони: 
Місто Виробляє вагони Виробляє 

комбайни 
 

Кіровоград +  
Херсон +  
Дніпропетровськ  + 
Стаханов + + 
Кременчук  + 
3. Тести з розрахунками. 
4.1. Тести з варіантами відповідей. 

Тест 4 
Яка температура повітря в Карпатах на висоті 2 км, якщо біля підніжжя 

вона становить + 20 С? 
а) +10;  б) +4;  в) +8;  г) +12. 

4.2. Без варіантів відповідей. 
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Тест 5 
Який атмосферний тиск у Кримських горах на г. Роман-Кош, якщо біля 

підніжжя гори атмосферний тиск дорівнює 740 мм. рт. ст? 
4. Тести – класифікатори. 
Такі тести складаються з набору об’єктів, які учні повинні класифікувати 

за вказаним критерієм. 
5.1. Тест – класифікатор зі вказаною класифікацією: 

 
Тест 6 

Розташуйте корисні копалини за вказаними групами. 
Вапняк, кам’яне вугілля, кам’яна сіль, залізна руда, марганцева руда, 

вогнетривка глина, калійна сіль, нафта, торф, титанові руди, нікелева руда. 
 

Горючі Металеві Неметалеві 
   

 
4.2.Тест на самостійну класифікацію. 

 

Тест 7 
Згрупуйте сільськогосподарські культури. 

Ячмінь, картопля, пшениця, кукурудза, соняшник, цукровий буряк, горох, жито, 
льон, хміль. 
 
5.3. Тести з розміщенням по висхідній: 

 

Тест 8 
Розставте по порядку гірські вершини згідно з їхньою висотою 

1) г. Бельмак-Могила____________ (4); 
2) г. Берда ______________________ (2); 
3) г. Могила-Мечетна ___________ ( 1); 
4) г. Камула ____________________  (3). 

5.4. Тести на знаходження зайвого об’єкта за певним критерієм: 
 

Тест 9 
У наведеному переліку знайдіть місто, що є центром літакобудування: 

1) Кременчук;2) Київ;3) Донецьк. 
5.5. Тести із зайвим об’єктом, без критеріїв відбору 

 

Тест 10 
Граніт, базальт, торф, лабрадорит, мармур. 

5.6. Тести зі знаходженням зайвого об’єкта та аргументацією: 
 

Тест 11 
У представленому переліку знайдіть зайвий вид природних ресурсів та 

поясніть свій вибір: 
а) лісові;  б) мінеральні;-в) водні;  г) ґрунтові;  д) рибні. 
Відповідь: водні – невичерпні, решта – вичерпні.  
При складанні тестів потрібно враховувати вимоги до оцінювання 

навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою. Необхідно класифікувати 
тести за ступенями складності та передбачати ліміт часу, який відведений на їх 
виконання. Легкі та прості тестові завдання першого рівня складності 
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рекомендується оцінювати по 0,5 бала за один, тести другого рівня – по 1 балу 
за одне тестове завдання. Складніші завдання третього рівня рекомендується 
оцінювати по 2 бали за один тест, а складні тести четвертого рівня (більшість 
відкритих тестів) оцінювати по 3 бали за один. Виходячи з цього, і 
комплектується відповідна кількість тестових завдань для одного учня.  

Аналіз досвіду практичної діяльності показує, що тестовий контроль має 
деякі переваги перед іншими способами перевірки знань, зокрема: 

1) проводиться за короткий термін; 
2) перевіряються тільки географічні знання, а не стиль літературного 

викладу чи граматика; 
3) усі учні, які тестуються, перебувають у рівних умовах; 
4) кожен учень має можливість отримати об’єктивний бал; 
5) увага учнів фіксується не на формуванні відповіді, а на осмисленні 

її сутності; 
6) створюються умови для постійного зворотного зв’язку між учнем і 

учителем. 
Проте тестовий контроль знань має й істотні недоліки, які можна 

поділити на три групи: 
 
І. Недоліки, які лежать в основі сутності контролю: 

– ймовірність випадкового вибору правильної відповіді або здогадка про неї; 
– легко списати відповідь; 
– не розвивається усне і письмове мовлення; 
– не можливо прослідкувати логіку роздумів учня; 

 
ІІ. Недоліки психологічного характеру: стандартизація мислення 

без урахування рівня розвитку особистості: 
– мало враховуються індивідуальні особливості школярів; 
– недостатньо перевіряється засвоєння причинно-наслідкових зв’язків, 

 
ІІІ. Недоліки, що ґрунтуються на організаційно-методичних 

показниках: 
– велика затрата часу на складання необхідного “банку” тестів, їх 

варіантів, трудомісткість процесу; 
– необхідність високої кваліфікації учителів, що розробляють тести. 
– труднощі у розміщенні завдань у міру їх ускладнення [5]. 
Одним із перспективних шляхів розвитку тестової технології являється 

комп’ютерне тестування. Комп’ютерні моделі використовуються для зведення 
усіх способів мислення до формальних операцій, різноманітних за своїми 
дедуктивними можливостями. У зв’язку з цим з’явилася можливість 
розповсюдити дедуктивну логіку на усі форми роздумів, включаючи роздуми за 
законами здорового глузду або роздуми за аналогією. 
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При цьому комп’ютерні системи дозволяють: 
• проводити індивідуальне (а не групове) тестування у зручний для учнів час; 
• змінювати терміни тестування у залежності від кількості запитань у тесті і 
його складності; 
• оптимізувати і прискорювати процес тестування; 
• автоматично проставляти оцінки за тест у залежності від кількості 
правильних, неправильних і пропущених відповідей на питання за 
різноманітними алгоритмами; 
• автоматично складати підсумкові відомості і заносити результати 
тестування в базу даних.  

При цьому виключається можливість доступу учнів до ключів тесту, зміни 
оцінки за нього, несанкціонованого копіювання і наступного використання 
програмного забезпечення, що обслуговує тестування, а  також забезпечується 
захист інтелектуальної власності за допомогою апаратно-програмних засобів. 
Комп’ютерна система дозволяє використовувати різноманітні форми 
тестування, недоступні при “паперовому” способі. [4] 

Отже, проблема створення і використання тестів – одна із центральних у 
подальшому реформуванні освіти. Тест як система завдань специфічної форми і 
відповідного змісту є науково обґрунтованим інструментом оцінювання знань, 
умінь і навичок учнів, допомагає здійснювати індивідуальний контроль 
результатів навчання кожного з них, мобільно керувати навчально-виховним 
процесом. 
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ЖУРНАЛУ З ГЕОГРАФІЇ 

 
А.С. Кавуза, вчитель географії, гімназія № 167 м. Києва 

 
Сьогодні найбільш поширеною формою продуктивної діяльності в різних 

сферах є проекти. Стало звичним брати участь у різноманітних проектах: 
гуманітарних, екологічних, економічних, політичних, спортивних, 
розважальних тощо. Тому оволодіння в школі дослідницькими і проектними 
методами є дуже актуальним. [2]. Питання роботи у проектах з географії були 
висвітлені у статтях І.Дуженко [1], Г.Ісаєвої [2], С.Капіруліної [3], О.Кондюк [4] 
та інших.  

Слід також зазначити, що в сучасному світі постійно зростає потреба в 
комп'ютерних технологіях. Потреби суспільства у фахівцях, які мають знання і 
вміють їх застосовувати дедалі зростають. Це знайшло відображення у 
Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті, де пріоритетом розвитку 
освіти в Україні є впровадження інформаційних технологій. У сучасному 
інформаційному світі створено досить міцну науково-методичну базу для 
впровадження комп'ютерної техніки і технологій у процес навчання, зокрема й 
географії. [3]. 

Саме слово "проект" у перекладі з латини означає "кинутий вперед". Це 
може бути сукупність документів необхідних для зведення споруди чи 
виготовлення будь-якого продукту; попередній гаданий текст будь-якого 
документа; план, задум організації, влаштування, заснування будь-чого. 

Метод проектів є результатом спільних дій, але це треба розуміти не 
тільки як роботу учня і вчителя. Відповідальними за результати навчання стає 
суспільство в цілому: батьки, роботодавці, засоби масової інформації. Обидві 
сторони хочуть бачити людину, здатну вчитися все життя та працювати як 
самостійно, так і в команді. 

Дати такі навички учням може робота у Всеукраїнському проекті по 
створенню інформаційного продукту, а саме, "Електронного журналу з 
географії та економіки", який буде вміщувати різні текстові, довідкові та 
мультимедійні матеріали, які, до речі, надсилатимуть не стільки викладачі та 
вчителі, скільки самі учні.  

 Реалізувати даний проект можна наступним чином. 
Оскільки робота з комп'ютерами не набула ще масового характеру, можна 

було б використовувати напрацювання вчителів тих шкіл, де така робота вже 
пройшла певну апробацію [6] і стала постійною. Ці шкільні колективи могли б 
взяти на себе відповідні зобов'язання, з поновлення статистичних даних (раз на 
рік), наприклад, з чорної металургії, чи хімічної промисловості, чи кількості та 
складу населення. Для цього необхідно мати зв'язок із державними службами 
даної галузі виробництва чи державними комітетами. Така співпраця повинна 
мати правовий захист, тобто між Міністерством освіти і науки та галузевими 
Міністерствами повинні бути складені угоди про співробітництво. Такі угоди 
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будуть позитивно впливати і на правову освіту та виховання учнів, допоможе їм 
усвідомити власну відповідальність у виконанні певних завдань, відчути свою 
необхідність і причетність до серйозної справи – створення електронного 
продукту. Другим позитивним моментом створення електронного журналу є те, 
що учні одночасно можуть виступати і як автори, і як споживачі даного 
продукту. При бажанні, школярі можуть набути навичок у його створенні, 
аналізі попиту на дану продукцію; створивши веб-сторінку для анкетування, 
дізнатися громадську думку про даний продукт. Вивчення і аналіз 
зацікавленості певними розділами, темами журналу дає можливість учням 
оволодіти навичками маркетингу, спонукає створювати 
конкурентноспроможний продукт. В багатьох школах вивчаються іноземні мови 
і це дає змогу випускати журнал декількома мовами. Таким чином є можливість 
апробації даного продукту на світовому ринку, встановлені міжнародних 
зв'язків.  

Перевагою такого журналу може стати організація, проведення і 
створення віртуальних та он-лайн-екскурсій як вчителями або студентами, так і 
безпосередньо самими учнями. Віртуальні екскурсії можуть використовуватися 
на уроках географії під час вивчення об'єкту, на який не має змоги організувати 
реальну екскурсію, може здійснюватися в плані підготовки до проведення 
реальної екскурсії. Он-лайн-екскурсії передбачають проведення реальної 
екскурсії групою географів чи студентів-географів, котрі відвідують якесь місто 
чи країну, що знаходиться досить далеко і передбачає електронне листування. 
За допомогою електронної пошти мандрівники надсилають фото-зображення, 
відео-фрагменти або письмові звіти на веб-сайт. Школярі слідкують за їх 
переміщенням і приймають інформацію, відвідуючи щодня веб-сайт. Такі 
матеріали можливо потім використовувати у створенні електронних 
підручників з географії [5].  

Щодо користування електронними підручниками варто зауважити 
наступне. Не зважаючи на велику пророблену роботу по їх створенню, на 
сьогоднішній день ними не можна користуватися у всіх школах, оскільки не 
вистачає ні вчителів, які б володіли навичками користування цими 
підручниками, ні комп'ютерних класів. Навіть якщо в школі є такі класи, для 
уроків з використанням електронних засобів навчання необхідно ділити клас на 
декілька груп. Для такого поділу класу на групи поки що не має ніякої правової 
бази. Тому можна було створити обласні, районні чи територіальні комп'ютерні 
центри (можливо на базі однієї школи чи комп'ютерного клубу) на зразок 
колишніх навчально-виробничих комбінатів. Наприклад, кожна школа має 
можливість протягом певного періоду (тиждень, два, місяць) користуватися 
комп'ютерним класом, організувавши проведення комп'ютерних уроків з різних 
предметів. При таких центрах має бути відповідальний за клас, який при 
необхідності зможе надати допомогу у проведенні уроків. Це дасть можливість 
більшій частині шкіл ознайомитися з електронними підручниками, різними 
програмами і проектами. При такому підході до даної проблеми одночасно 
можна вирішити декілька питань:  
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Створення такого журналу сприятиме підвищенню зацікавленості у 
вивченні географії, кращому засвоєнню матеріалу, спонукає учнів до практичної 
діяльності, допоможе надолужити прогалини з відео-матеріалом, які на сьогодні 
є в електронних підручниках, навчить дітей використовувати потенціал 
комп'ютерів та Інтернету для подальшого професійного росту. Всім відомо, що 
багато дітей, закінчуючи школу, не мають уявлення про характер їх професійної 
діяльності. Вони повинні вміти працювати в групі, бути здатними до ризику, 
мати почуття відповідальності, прагнути до досконалості, бути ініціативними, 
здатними до саморозвитку, знати досконало саме справу, а не її хитрощі, мати 
здорове почуття суперництва. В цьому їм допоможе пропонований проект по 
створенню "Електронного журналу з географії та економіки". 

Слід застережи ти, що створення цього журналу не є панацеєю і не варто 
чекати, що всі учні відразу ж кинуться працювати в даному проекті. Цей проект 
є лише можливістю для більш активних, зацікавлених географією учнів 
реалізувати свої можливості, заохотити інших. За законами діалектики кількість 
рано чи пізно переросте в якість і ми отримаємо чудових спеціалістів, які 
вміють працювати по-новому, беручи від минулого найкраще, а не озираючись 
постійно назад.  
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Надзвичайно важливу роль у методичному забезпеченні викладання 
географії в школі відіграє підручник. Виступаючи основним втіленням 
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передбаченого програмою змісту освіти, він одночасно є найбільш комплексним 
засобом навчання, який виконує функції трансляції змісту та управління 
пізнавальною діяльністю школярів. 

Стосовно підручника у сучасній вітчизняній методиці навчання географії 
помітні дві протилежні тенденції. Теорії підручникотворення постійно 
приділяється значна увага, про що свідчать регулярна представленість означеної 
проблематики на наукових зібраннях та у фахових виданнях, ґрунтовні праці 
С.Г. Коберніка, В.П. Корнєєва, А.Й. Сиротенка, Б.О. Чернова та інших. 
Здійснюється посилення світоглядної спрямованості та підвищення наукового 
рівня навчальних видань, задля активізації пізнавальної діяльності школярів 
удосконалюється їх методичний апарат. Результатом спільної роботи теоретиків 
та практиків впродовж останнього десятиліття стало створення близько 20 
підручників, не рахуючи регіональних; триває розробка нового покоління 
видань для 12-річної школи. 

 З іншого боку, відомо, що чимало вчителів не використовує підручник 
при режисурі освітнього процесу, застосовуючи його хіба що як конспект 
програмних знань. Як окремі розробки занять, так і методичні посібники, як 
правило, не включають підручники до навчального діалогу на уроках, 
пропонуючи натомість технології організації міжособистісної взаємодії та 
опрацювання додаткових джерел інформації (нерідко такі посібники 
підготовлені самими авторами підручників). 

Констатована проблема, вочевидь, породжена рядом причин. 
Перманентність ігнорування підручника як основи планування структурних 
елементів навчального процесу наштовхує на думку, що це слабке місце 
вузівської методики підготовки майбутніх учителів. В останні роки до цього 
додалася відверта мода на нетрадиційність. Відомо і те, що окремі нові 
підручники, видані тиражами у сотні тисяч примірників, містять десятки 
некоректностей та помилок. Водночас реальністю сьогодення є зміна ролі і 
значення підручника у процесі навчання, обумовлена подальшим розвитком 
методики, розширенням кола доступних і актуальних носіїв навчальної 
інформації та методичного забезпечення. Зрештою, оновлення масових 
навчальних видань об’єктивно неспроможне відбивати усі прогресивні варіації 
побудови освітнього процесу, а отже, і задовольняти всіх учителів. 

Таким чином, зберігаючи значення основного засобу навчання і 
виховання учнів у ході вивчення географії, сучасний підручник реально 
включений у конкурентну боротьбу з іншими засобами за рівень 
представленості в освітньому процесі. 

Нами проаналізовано чинні підручники з предмета для 6 класу, щоб 
визначити  можливості їх використання для виховання екологічних ціннісних 
орієнтацій підлітків. Це базовий підручник “Географія: Загальна географія” О.Я. 
Скуратовича, Р.Р. Коваленка та Л.І. Круглик [7], який, постійно 
вдосконалюючись, функціонує у вітчизняних школах із 1995 р., та “Загальна 
географія” П.О. Масляка [4], що як пробний використовується з 2002 р. 

Спрямованість шкільної географії на формування в учнів ціннісних 
орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, 
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вміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям передбачена Державним 
стандартом базової і повної середньої освіти. Оскільки ціннісні орієнтації є 
відображенням у людській свідомості визнаних світоглядними орієнтирами 
вартостей, виконання означеного завдання пов’язане з опануванням у процесі 
навчання ряду суб’єктних цінностей природи. З огляду на те, що, за даними Г.В. 
Шейніс та В.А. Ясвіна, ставлення до природи виступає найбільш особистісно 
значущим у віці 10-13 років, першорядно важливою є відповідна ціннісна 
спрямованість курсу загальної географії. 

Порівнюючи ефективність різних методів навчання географії для 
екологічного виховання, М.С. Крушніцький дійшов висновку, що робота з 
книгою достатньо ефективна як для розвитку психічної діяльності, так і для 
формування світогляду, теоретичних знань і різноманітних умінь учнів [3]. Тож 
природно чекати зорієнтованості навчального тексту та методичного апарату 
сучасних підручників на опанування шестикласниками цінностей, які складали 
б основу гармонійного співрозвитку людства і довкілля. 

Екофілософами, фахівцями в царині екологічної етики (В.Є. Борейко, Б. 
Каллікотт, Х. Ролстон III, Ю. Харгроув та ін.) розроблено розгалужену 
номенклатуру суб’єктних цінностей природи, яка включає понад 20 вартостей. 
Аналіз представленості цінностей довкілля у педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського, аксіологічних основ екологічної освіти в Україні та 
Російській Федерації, російських теорії і практики виховання екологічних 
ціннісних орієнтацій у процесі вивчення географії є для нас підставою 
пропонувати в якості ядра для добору навчального географічного матеріалу та 
розробки відповідного методичного супроводу перелік вартостей, до якого 
входять пізнавальна, господарська (практично-економічна), 
вітальна/валеологічна (санітарно-гігієнічна і рекреаційна), моральна, естетична, 
історико-культурна і громадянсько-патріотична цінності природи та її 
самоцінність. 

Як зазначає вітчизняний філософ М.І. Хілько, “…Сенс нової екологічної 
етики полягає в тому, щоб поставити над цінністю природоперетворювальної 
діяльності як такої, не заперечуючи її значення, найвищі моральні цінності 
людини” [8, с. 31]. Така позиція загалом відбита і в Концепції екологічного 
виховання України, що визначила пріоритетом загальної середньої екологічної 
освіти її особистісну орієнтацію, а отже, створення умов, за яких природа стала 
б особистісною цінністю для кожного учня. Зважаючи на це, для ефективного 
виховання екологічних ціннісних орієнтацій у процесі вивчення географії 
особливу увагу слід приділяти осягненню нематеріальних вартостей та 
самоцінності довкілля. 

Підручник же П.О. Масляка з перших тем наголошує на утилітарно-
господарських цінностях природи. Опрацювання тексту “…Нині географи 
приділяють більше уваги вивченню впливу господарської діяльності людей на 
природу. Вони займаються не лише спостереженням, а й розробкою заходів з 
охорони і поліпшення природного середовища. Це потрібно для створення 
нормальних умов життя людей на нашій планеті” (виділено нами. – Є.К.) 
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націлює на однозначно антропоцентричну відповідь на запитання “Чому 
географи досліджують вплив людської діяльності на природу?” [4, с.17].  

Подальший виклад матеріалу закріплює сприйняття довкілля як 
господарської вотчини людства. Раціональне природокористування трактується 
автором виключно у контексті задоволення людських інтересів: терикони 
займають великі площі родючих земель, у затоплених кар’єрах розводять рибу і 
вирощують птицю або ж перетворюють їх на зону відпочинку… Параграф 
“Вплив природи на життя і господарську діяльність населення” у вказаному 
виданні описує лише господарське освоєння довкілля. 

Нематеріальні цінності природи у підручнику П.О. Масляка представлені 
дуже побіжно. В цьому контексті фігурують, зокрема, зоряне небо, з яким люди 
пов’язували мрії про щасливе майбутнє та здійснення бажань, оспіваний у 
думах і піснях Дніпро-Славута, річкова система якого нагадує могутнє дерево. 
Констатовано естетичну привабливість озера  Синевир. 

 Здається, частіше довкілля постає джерелом небезпек: заморозки нищать 
розсаду на городі і плодову зав’язь на деревах, землетруси та цунамі руйнують 
міста і села та вбивають людей, шторми топлять чимало великих кораблів, а є 
ще виверження вулканів,  зливи, повені, смерчі, посухи…  

На формування образу природи як “комори” та “будівельного 
майданчика” зорієнтований і методичний апарат видання. Запитання і завдання 
в цілому або мають суто пізнавальну спрямованість, або торкаються 
господарського значення природних об’єктів і явищ. З 23 узагальнюючих 
запитань і завдань за матеріалом обох семестрів лише одне стосується взаємодії 
людства і природи, антропогенних змін довкілля (“Як впливає природа на 
господарську діяльність людей у вашій місцевості і як впливає господарська 
діяльність людей на природу вашої місцевості?” [4, с. 161]). 

У світлі вищезазначеного зміщується смисловий акцент твердження 
вступного параграфа “Мета географії – вивчення нашого загальнолюдського 
дому, яким є планета Земля…” [4, с. 7]. Дійсно, об’єкти і явища довкілля 
пропонується сприймати як особисті речі людини, як меблі. Ідеям морального 
партнерства природи, духовної спорідненості людства з довкіллям у 
підручнику, створеному для “вивчення в гармонійному поєднанні природи, 
людини і господарства” місця не знайшлося. 

Четверте видання підручника О.Я. Скуратовича, Р.Р. Коваленка та Л.І. 
Круглик в цілому також орієнтує на збереження довкілля для нащадків без уваги 
до власне природних інтересів. Необхідність охорони Світового океану подано 
як потребу збереження його ресурсів, порушення взаємозв’язків у природних 
комплексах оцінюється негативно у контексті шкідливості для людини і, у 
підсумку, екологічні проблеми висвітлюються як проблеми людства. Проте це 
видання спрямоване на формування значно комплексніших і об’ємніших 
уявлень про значення довкілля для людини, його вплив на людське життя. 
Відповідно, актуалізується ширше коло цінностей природи. Так, вплив природи 
на людину характеризується роллю природних компонентів у забезпеченні її 
первинних життєвих потреб, пов’язаністю її здоров’я з природними умовами, 
необхідністю природних ресурсів для нормального існування суспільства, 
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обумовленістю властивостями середовища особливостей розселення, 
різноманітності житла тощо. 

Опис “напрочуд гарного портрета нашої планети” виконує роль 
мотиваційного ключа до теми “Літосфера”, емоційно насичені рядки про 
природні явища передують і окремим параграфам (“Багатьом, звичайно, в 
спекотний літній день приємно потрапити під теплий дощ, а взимку по снігу 
покататися на лижах чи санках. Рано-вранці помилуватися росою на траві чи 
памороззю на деревах”) [7, с.137]. У ряді випадків до мотиваційного блоку 
залучено уривки з поетичних творів. Значно яскравіший образ природи, аніж у 
попередньо характеризованому підручнику, створює й ілюстративний ряд 
видання. 

Окремі завдання до тем четвертого, творчого рівня пропонують учням 
підготувати виступи за темами, які відбивають представленість природних 
об’єктів і явищ у культурі, стимулюють оцінку їх значення для людського 
життя, привертають увагу до проблем охорони природи: “Назви планет – 
легенди та міфи”, “Зоряне небо в уявленні українського народу”, “Гірські 
породи та мінерали в житті людини”, “Охорона повітря. Закони України про 
охорону навколишнього середовища”. 

Зважаючи на вищезазначене, даний підручник в цілому є гуманізованим і 
методично вдалим втіленням традиційного розуміння охорони природи. Та 
тлумачення охорони природи як збереження, відновлення, збагачення та 
раціонального використання природних ресурсів і нарощування їх 
продуктивності не відповідає сучасному баченню завдань збереження довкілля 
та екологічної освіти. Як зазначає еколог О. Кінне, звичне розуміння “захисту 
навколишнього середовища” бере до уваги лише захист людського середовища 
життя, додатково підтримуючи і без того всеосяжне домінування людини. Для 
гармонійного співіснування з природою людству слід опікуватися і захистом 
середовища життя інших істот [2, с. 9]. Непредставленість самоцінності 
довкілля – головна причина, яка не дозволяє покладатися на підручник у 
вихованні екологічних ціннісних орієнтацій підлітків. 

Нами запропоновано модель структурування курсу загальної географії за 
логікою опанування екологічного ціннісного сенсу географічного матеріалу. 
При вивченні вступу педагог окреслює підліткам ідею життя у гармонії з 
природою, органічно пов’язуючи з нею спрямованість географії як науки і 
шкільного предмета. Вивчаючи розділ І “Географічне пізнання Землі”, 
шестикласники водночас мають осягати специфіку відносин “людство-
навколишнє середовище”, ставлення людини до довкілля у різні часи. Від 
історичного ракурсу проблеми відбувається органічний перехід до сьогодення 
та майбутнього. Опанування розділу ІІІ “Географічна оболонка та її складові” 
спрямовується на усвідомлення підлітками ряду суб’єктних цінностей природи, 
формування особистого ціннісного ставлення до неї. На матеріалі тем 
“Біосфера” та “Географічна оболонка” учні мають особистісно осягнути, що 
домінуюче на сучасному історичному етапі ставлення до довкілля як до 
сукупності ресурсів не вичерпує його ціннісного змісту, що воно вже загрожує 
існуванню самого людства і біосфери в цілому. Подальше осмислення та 
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закріплення екологічних ціннісних орієнтирів відбуватиметься у процесі 
вивчення розділів IV “Земля – планета людей” та V “Людина і географічна 
оболонка”. Що ж до розділу ІІ “Земля на плані та карті”, який відповідно до 
специфіки змісту будується за логікою засвоєння знань та вмінь, то певної 
екологічності його наповнення можна досягти частковою інтеграцією з 
попереднім розділом та використанням завдань, побудованих на екологічному 
матеріалі. Дану модель, розроблену як режисурну основу технологізації 
виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення 
загальної географії, можливо застосувати і для конструювання відповідно 
орієнтованого підручника. 

Технологізувати використання підручника для виховання екологічних 
ціннісних орієнтацій учнів можливо системним включенням до його 
методичного апарату відповідних завдань. Їх аналоги вже досить тривалий час 
пропонуються як зарубіжними, так і українськими дослідниками [1;6], проте 
вітчизняними географами-підручникотворцями не застосовуються. 

Підручнику, побудованому на пропонованих вище засадах, знайдеться 
місце в екологічно орієнтованому діалогічному ціннісному циклі та ряді інших 
інтерактивних технологій сучасної географічної освіти [5]. 
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РОЗДІЛ ІІ. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛІ:  

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ШКІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ 

 
Б.В. Портяний, вчитель географії 
 Комсомольського НВК  імені Л.І.Бугаєвської 

 
Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України, 

пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення 
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку 
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Це 
досягається шляхом забезпечення поступової інформатизації системи освіти, 
спрямованої на задоволення освітніх, інформаційних і комунікаційних потреб 
учасників навчально-виховного процесу, а також шляхом впровадження 
інтегрованих електронних комплексів. 

Як відомо, комп'ютер є найсучаснішим засобом використання програм, 
однак його можливості (мається на увазі не лише технічні, але і програмне 
забезпечення) як засіб навчальної діяльності в методиці викладання географії до 
кінця не розкриті. 

Значний вклад в реалізацію ідеї програмного забезпечення на уроках 
географії внесли М.И.Студенцов, Л.М.Панчишникова, В.А.Коринська, 
Т.П.Герасимова. Але в роботах цих авторів переважно розглядаються питання 
тестової перевірки знань та без машинного програмованого контролю. 
Використання комп'ютерних технологій, найважливіший елемент яких – 
навчальні програми, є актуальною проблемою. Що і спонукало мене, як 
вчителя, до її вивчення. 

Використання комп’ютерних технологій на уроках географії має ряд 
переваг: 

 по-перше, це економить час; 
 по-друге, дає можливість багатогранної і комплексної перевірки 

знань учнів; 
 по-третє, підвищує мотивацію до навчання, підвищує інтерес 

учасників навчального процесу до уроків; 
 по-четверте, працюючи за комп’ютером, кожен учень обирає свій 

темп роботи; одні учні розуміють нас з півслова, а іншим потрібно повторювати 
одне і те ж декілька разів. Діалог учня з машиною відбувається індивідуально. 

Учень повинен вміти самостійно аналізувати, порівнювати, описувати, а 
для цього йому необхідно вміти говорити. Тому лише машинний контроль 
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знань учнів для школи не підходить. Звісно, ніяка навіть найрозумніша 
програма не здатна замінити спостереження в природі, використання уривків із 
художніх творів при описі природи. А от, наприклад, спуститися на дно 
Світового океану або побачити загальну циркуляцію атмосфери із космосу, 
доведеться далеко не кожному. Саме у вивченні цих аспектів природи 
комп’ютер стане учневі і вчителеві вірним помічником. 

Використання комп’ютера на уроках потрібно вводити не замість, а поряд з 
іншими сучасними технологіями. 

Тому виділяються наступні задачі використання комп’ютера при навчанні: 
1) забезпечення зворотного зв’язку у процесі навчання; 
2) забезпечення індивідуалізації навчального процесу; 
3) підвищення наочності навчального процесу; 
4) пошук інформації із найширших джерел; 
5) моделювання процесів та явищ, що вивчаються; 
6) організація колективної та групової роботи. 

За цілями та задачами навчальні комп’ютерні програми поділяються на: 
 інформаційні (мультимедійні енциклопедії – «Велика 

енциклопедія Кирила і Мефодія», «Атлас світу», «Електронний атлас з 
економічної і соціальної географії світу», «Атлас з географії материків і 
океанів», CD-атлас «Географія України»); 

 контролюючі (тести різних рівнів); 
 мультимедійні підручники («Економічна і соціальна 

географія світу»); 
 моделюючі програми; 
 інші. 

Кожен урок або етап навчання вимагає свого типу програмних засобів: 
 на уроках засвоєння нового матеріалу використовуються 

демонстраційні програми, які дозволяють в доступній, яскравій, наочній формі 
довести до учнів теоретичний матеріал; 

 на уроці закріплення вивченого матеріалу застосовуються 
програми-контролери, де учні закріплюють отримані знання і необхідні навички 
з даної теми; 

 на контрольному уроці, використовуючи комп’ютер, можна 
досконало перевірити, наскільки учень засвоїв об’єм вивченого матеріалу; 

 на уроках-практикумах учні удосконалюють свої вміння спів 
ставляти карти, заповнювати таблиці, робити висновки, працювати із 
статистичними таблицями. 

Можливості застосування комп’ютерних технологій величезні. Тому лише 
перелічимо основні напрямки, які використовуються в нашій роботі. 

Перший напрямок – демонстрація матеріалів. На теоретичному етапі 
уроку вивчення нового матеріалу розповідь супроводжується показом схем, 
слайдів, географічних об'єктів, карт, знімків, графіків, діаграм з електронних 
підручників та атласів. Це дозволяє направити увагу школярів на найважливіші 
моменти теоретичного матеріалу, допомагає учням краще запам'ятати матеріал, 
більш глибоко проникнути в суть досліджуваного питання. Так CD-атлас 
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«Географія материків і океанів» для 7-го класу містить вікно «Текст», де учні 
коротко можуть ознайомитись з основними відомостями про материк чи океан. 
Цей матеріал зручно використовувати для самостійної роботи при вивченні 
Північної Америки, Євразії, коли учні вже мають певні навички характеристики 
материків. 

Цікаві графіки і діаграми містить CD-атлас «Географія світу» для 10-го 
класу. Під час вивчення теми «Географія основних галузей промисловості 
світу» це дає можливість швидко проаналізувати статистичні показники і 
зробити відповідні висновки. 

Також в електронних підручниках закладені відеофільми із яскравими та 
необхідними сюжетами, що тривають лише 2-3 хвилини, але відображають суть 
процесу чи явища. Наприклад, відео сюжети про виникнення та руйнівну силу 
селів, лавин у мультимедійній програмі «Несприятливі фізико-географічні 
процеси та явища» з курсу «Фізична географія України» (8 клас). Використання 
диктора теж дає можливість урізноманітнити урок і включити в діяльність 
слухову пам'ять учнів. 

Другий напрямок – показ процесів. Географічні процеси, про які школярі 
повинні мати уявлення, різноманітні і численні. До впровадження 
комп’ютерних технологій вони пояснювалися дітям на пальцях. Комп'ютер дає 
унікальну можливість побачити процес своїми очима. Використовуючи 
анімацію, можна продемонструвати утворення льодовиків, боліт, атмосферних 
фронтів у курсі фізичної географії в 6-му та 7-му класах. Збувається приказка 
«краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Впливаючи на зорову пам'ять, 
засвоєння матеріалу відбувається на більш глибокому й усвідомленому рівні. 

Третій напрямок – практичні роботи. В електронному підручнику для 10-
го класу закладені практичні роботи з різних тем. Для інших класів практичні 
роботи можна розробити самостійно. Для кожної роботи визначаються цілі і 
розробляються завдання. Учням пропонується спів ставити карти, заповнити 
таблицю, зробити висновки. Всі практичні роботи повинні мати довідковий 
матеріал. Для активізації знань варто включати до програми ігрові моменти (з 
CD- атласів), що пожвавлює сприйняття матеріалу, викликає інтерес до 
вивчення предмету. 

Четвертий напрямок – перевірка знань. На даному етапі розвитку 
навчання широко впроваджується практика єдиного державного екзамену з 
усних предметів, де дітям пропонують тестові роботи. Тому слід навчати дітей 
працювати з тестами. В електронних підручниках, зокрема для 10-го класу, ця 
можливість теж передбачена. Тут закладені тестові роботи з кожної теми, у 
декількох варіантах. CD-атласи теж містять тести з кожної теми у вікні 
«Запитання для самоперевірки». Але ще залучає учнів і те, що оцінку ставить 
сама машина. Відбувається об'єктивне оцінювання знань школярів. При 
перевірці знань учнів використовується індивідуальний підхід: учні мають 
можливість виправити свої помилки при виконанні нового тесту. 

П'ятий напрямок – використання програми Power Point для 
презентацій. За допомогою графічної програми Power Point можна створити 
слайди для показу діаграм, малюнків, схем, фотографій, тексту, відео- і 
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звукових записів. Презентації зручні тим, що відбирається матеріал саме той, 
котрий необхідний для конкретного уроку й у потрібній послідовності. 
Презентації використовуються на окремих етапах уроку під час вивчення у 10-
му класі регіональної географії для презентацій окремих країн. Даний вид 
роботи зручний при вивчення економічних районів України у курсі 
«Економічна і соціальна географія України». 

Шостий напрямок – використання Інтернету. У кабінеті інформатики ми 
маємо можливість безпосереднього виходу в Інтернет. За обсягом інформації 
Інтернет випереджає всі можливі джерела. З нього можна отримати (і досить 
швидко) таку інформацію, що з інших місць одержати дуже складно. Це 
насамперед статистичні матеріали для вивчення соціально-економічної 
географії України і світу. Крім статистики з Інтернету беру величезну кількість 
ілюстративного матеріалу: це фотографії і малюнки, що показують різні 
куточки Землі. Надалі вони використовуються для складання презентацій. 
Систему Інтернет діти можуть використовувати і при підготовці повідомлень, 
доповідей, рефератів, де вони часто супроводжують демонстрацією презентацій, 
виконаних теж з використанням Інтернет. 

Інтернет часто виступає єдиним джерелом знань через відсутність певної 
інформації у місцевих бібліотеках. Саме він може стати у нагоді при вивченні 
міжнародних організацій (СОТ, ЄС, Рада Європи), певних країн (Куби, 
В’єтнаму, Лаосу тощо). При цьому учні використовують свої навички, отримані 
на уроках інформатики. Використання Інтернету збільшує пізнавальну 
діяльність учнів, робить навчальну діяльність незвичайною і цікавою. До того 
ж, вони розуміють, що Інтернет – це не тільки розвага, але і джерело знань, 
цілком для них доступне. 

Сьомий напрямок – виконання наукових праць. Протягом декількох 
років при навчально-виховному комплексі ім. Л.І. Бугаєвської працює наукове 
товариство учнів «Сузір’я». Діти створюють свої перші наукові праці. Роботи 
створюються не тільки на папері, але і супроводжуються наочною презентацією. 
За допомогою програми Excel створюються графіки і діаграми зміни 
чисельності населення, кількості дітей у родинах, національного складу. Для 
виведення графіків і діаграм використовується анімація. Роботи з 
демонстрацією матеріалів мають більшу перевагу перед іншими роботами. 

Восьмий напрямок – підготовка до олімпіад. При підготовці до олімпіад  
варто використовувати «Шпаргалки по географії». Програма має десять різних 
варіантів із тридцятьма питаннями на варіант. Тести виконуються тими учнями, 
з якими йде підготовка до олімпіади. Тести дозволяють побачити допущені 
помилки і виправити їх при повторному виконанні. Видається і статистика 
відповідей, що дає можливість вибрати найбільш успішних учнів для виступу на 
олімпіадах і дозволяє досягти більш високих результатів. 

Робота із застосуванням комп'ютера по вищеописаних напрямках дає 
свої результати: 

1) підвищується мотивація навчання за рахунок новини діяльності; 
2) підвищується ефективність освітнього процесу. 

За 2004/2005 навчальний рік успішність з предмету 100%, якість знань – 80%; 
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3) успішний виступ учнів на міських і обласних олімпіадах з географії; 
4) учнями і вчителем створені презентації з окремих тем, які 

використовуються на уроках; 
5) спостерігається власний професійний зріст вчителя. 
Отже, використання сучасних комп'ютерних підручників, посібників дає 

змогу істотно перебудувати і вдосконалити шкільну географічну освіту. Адже 
комп'ютерне навчання враховує індивідуальні особливості розвитку 
особистості, значно активізує пізнавальну діяльність школярів, сприяє розвитку 
творчих здібностей, забезпечує здійснення контролю за зворотнім зв'язком з 
об'єктивною діагностикою та оцінкою результатів. Застосування комп'ютерних 
технологій навчання комплексно розв'язує проблему постійного оновлення 
змісту шкільних курсів географії та використання різноманітних форм і методів. 
При цьому змінюються роль та функції вчителя у навчально-виховному 
процесі – у педагога вивільняється час для реалізації творчих задумів і проектів.  
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 
 

П.А. Вірченко, вчитель географії 
Кремінської ЗОШ № 2, Луганської області  

 
Глобалізація сучасного інформаційного світу призвела до утвердження 

медіакультури практично в усіх галузях людського життя, в тому числі і в 
освітньому просторі. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у 
формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді. 

Медіаосвіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових 
інформаційних умовах, до повноцінного сприймання різноманітної інформації, 
оволодіння способами спілкування на основі сучасних інформаційних 
технологій, уміння критично осмислювати отриману інформацію. 

Швидкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) 
відкриває людству нові можливості в освіті, висуваючи натомість нові вимоги 
до навчання. Розвиток так званого "інформаційного простору" вимагає від 
сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже не 
задовольняють усіх потреб  інформаційного суспільства.  

 Саме використання ІКТ дозволяє нам змінити зміст освіти та розширює її 
можливості.  

На наш погляд інформаційні технології сприяють: 
· засвоєнню і учнем, і учителем нових важливих знань, умінь, навичок; 
· самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя; 
· ідеально підходять для вивчення й викладання географії; 
· можуть використовуватися у всіх видах урочної та позаурочної діяльності 

тощо.  
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Використання комп'ютерної техніки та мультимедіа розширює 
можливості навчально-виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання 
інформації, дає можливість для випробування власних ідей та проектів.  

Ще однією з переваг використання цих новітніх педагогічних технологій 
у процесі навчання та викладання є можливість задовольнити індивідуальні 
потреби учнів, а не середні потреби класу.  

Також ІКТ значно  поліпшують  доступ до  інформації,  збільшують 
можливості спілкування для учнів зі спеціальними навчальними потребами та 
фізичними вадами (дистанційне навчання), підвищують ефективність  та 
мотивацію навчання, роблять учнів більш впевненими та здатними вирішувати 
проблеми самотужки.  

Нижче відображені основні напрямки використання інформаційно-
комунікаційних  технологій на уроках географії: 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ 

ТА МУЛЬТИМЕДІА 
ДЕМОНСТРАЦІЯ 
МАТЕРІАЛІВ: 

наочних посібників 
та карт 

ДЕМОНСТРАЦІЯ
ПРОЦЕСІВ  
ТА ЯВИЩ 

ПЕРЕВІРКА ТА 
ЗАКРІПЛЕННЯ 
ЗНАНЬ УЧНІВ 

САМОСТІЙНА 
РОБОТА УЧНІВ

Але один кабінет інформатики у більшості шкіл не дозволяє всім 
учителям - предметникам у повній мірі використовувати в процесі навчання 
інформаційно-комунікаційні технології. Та наявність навіть одного комп'ютера 
та телевізора з відеомагнітофоном у кабінеті  географії дозволяє вчителю 
використовувати електронні атласи та карти, демонструвати процеси та явища 
за якими не можливо спостерігати протягом одного уроку або які несуть 
небезпеку для здоров'я та життя людини. 

Ці засоби навчання (як свідчить досвід нашої школи) дають змогу 
створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної 
освіти та підвищити мотивацію навчання. 

Розвиток сучасних технологій дозволяє вчителю самотужки створювати 
необхідні наочні посібники до уроків географії з використанням краєзнавчих 
матеріалів, що сприяє кращому розумінню учнями досліджуваних явищ чи 
процесів. 

Наведу декілька прикладів використання ІКТ на уроках географії у 
шостому класі. 

Вивчаючи тему "Магматизм", учні краще розуміють природу цього 
процесу, коли у вчителя є можливість продемонструвати це небезпечне явище 
за допомогою відео або, ще краще, мультимедійних засобів. 

А за допомогою другого малюнка також можна закріпити з учнями 
будову вулкану, а на наступному уроці перевірити виконання домашнього 
завдання. 

З метою активізації пізнавальної діяльності та мислення учнів при 
застосуванні ІКТ використовуються прийоми порівняння, аргументації та 
відстоювання своєї точки зору. В умовах засвоєння великої кількості 
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інформації, особливої ваги набуває прийом виділення головного в навчальному 
матеріалі, оскільки він допомагає знайти "ядро" нової інформації. 

Дуже широкі можливості застосування мають комп'ютерні засоби 
навчання під час вивчення теми "Земля у космічному просторі". За їх 
допомогою можна навчити учнів орієнтуватися за Полярною зорею, яку під час 
проведення уроку ми не можемо спостерігати, або здійснити уявну подорож 
всесвітом та Сонячною системою. 

А чи можливо навчити учнів 6 класу визначати типи хмар, якщо на дворі 
ясне небо? І тут нам знову на допомогу приходить комп'ютер.  

Використання комп'ютера на уроці також дає змогу учителю складати 
тести нового покоління, логічні ланцюжки, тренувальні вправи, головоломки, 
діаграми, графіки, супроводжувати лекційні заняття слайдами, виконувати 
практичні роботи та презентації тощо. 

Про чесноти інформаційних технологій можна говорити довго. Але не 
слід забувати про "зворотній бік медалі". 

 При використанні комп'ютера, учителю треба пам'ятати про негативний 
вплив випромінювання монітора на зір, симптом хронічної втоми та болі у 
спині, появу психічного стресу тощо, тому треба дотримуватися санітарно-
гігієнічних вимог, передбачати спеціальні вправи на уроках для запобігання 
можливих небажаних наслідків. 

Але ці недоліки не стануть на заваді все ширшого використання 
інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії. І завдяки 
інтерактивним формам навчання, учень з пасивного слухача перетвориться на 
активного учасника учбового процесу. А це, на мій погляд, є важливим 
елементом навчання і виховання майбутнього громадянина нашої держави з 
активною життєвою позицією. 

Досвід роботи нашої школи показує, що комп'ютерна підтримка уроків 
географії має позитивні наслідки. Вона розв'язує глобальні проблеми освіти, які 
поставив ІІ Всеукраїнський з'їзд працівників освіти: 

– особистісно зорієнтований підхід до навчання; 
– уміння учнів самостійно здобувати знання; 
– розвиток навичок праці з комп'ютером. 
Учні показують стабільно високі результати навчання. Ця технологія 

розвиває не тільки учнів, а й учителя, робить його роботу приємною, успішною, 
результативною, полегшує працю, забезпечує професійний ріст. 
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ІЗ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

 
С.М. Чернякова, вчитель географії, гімназія №1 
 м. Прилуки Чернігівської області 

 
У сучасному зростаючому потоці нової інформації перед учителем постає 

нелегке завдання про вибір методів, прийомів та технологій, які дозволяють 
активізувати учбову діяльність, спрямовувати її на розвиток особистісного 
потенціалу учня. Із всього різноманіття технологій, які можуть реалізувати 
особистісно-орієнтований підхід, ми упроваджуємо в навчальний процес ігрову 
технологію, технологію навчання як дослідження, технологію формування 
творчої особистості, проектну та нову інформаційну технологію. Саме вони 
допомагають учням отримати знання з основ географічної науки відповідно до 
рівня її сучасного стану, сприяють формуванню основ наукового світогляду, 
вихованню любові до рідного краю та України. Ще одне головне завдання, яке 
вони вирішують, це формування творчої, освіченої особистості, випускника 
школи, який працюватиме в ХХІ столітті та зможе адаптуватися в мінливих 
життєвих ситуаціях, самостійно одержувати необхідні знання й застосовувати їх 
на практиці. 

Досвід засвідчує, що хоча урок і залишається основною формою організації 
навчання географії, проте він набуває в сучасних умовах нового змісту й 
провести його  набагато складніше. Учень отримує величезний потік інформації 
поза школою, поза уроком, і вчитель у деякій мірі перестає бути для учнів 
першоджерелом отримання знань, він дедалі перетворюється у фасилітатора, 
тобто старшого порадника, консультанта, який заохочує та залучає учнів до 
навчальної діяльності, сприяє розвитку особистісних характеристик учня – 
повноцінного учасника навчального процесу. Не формувати, а розвивати 
особистість у процесі свідомої мотивованої, індивідуальної діяльності, зробити 
навчання невимушеним і побудувати його так, щоб учень сам захотів отримати 
знання – це  і є головним завданням, яке я ставлю, упроваджуючи сучасні 
технології в навчанні географії.  

Мої учні, отримуючи низку дослідницьких, творчих завдань, створюють 
власні проекти, відвідують бібліотеки, музеї, підприємства, користуються 
глобальною мережею Інтернет, електронними засобами навчального 
призначення, а головне – вони  пишуть, презентують, сперечаються, тобто 
навчаються в цікавій, невимушеній атмосфері, оволодіваючи при цьому не 
тільки теоретичними знаннями, але й вміннями застосувати та здобути їх 
самостійно. 

Досвід роботи засвідчує, що у процесі вивчення шкільного предмета 
«Географія» з 6 по 10 клас доцільно використовувати сучасні, інноваційні 
технології, враховуючи вікові особливості учнів. Учитель має обирати той 
навчальний зміст, що відповідає рівню розвитку учнів та дає більш або менш 
завершене коло знань. Саме це й спонукало мене до створення технологічної 
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картки по  впровадженню інноваційних технологій навчання з 6 по 10 клас (див. 
таблиці нижче), яка передбачає розв’язання низки завдань:  

 
– розвиток пізнавального інтересу; 
– розкриття творчих можливостей учнів; 
– формування дослідницько-практичних умінь та навичок; 
– розвиток в учнів самостійності; 
– готовність до формування сучасних життєво-важливих компетенцій. 
 
Поєднання стратегій різних інноваційних технологій навчання дає 

можливість мені проводити більшість уроків у нестандартній формі: уроки – 
конференції, екскурсії, марафони, КВК, презентації, уроки - проекти, аукціони і 
т.д.  Деякі з них були надруковані в різних Всеукраїнських журналах і газетах та 
ввійшли до нещодавно випущеної збірки «10 нестандартних уроків з географії». 
Проведення нестандартних уроків завжди є подією для учнів. На таких уроках 
вони почувають себе більш розкуто, жваво реагують на кожне запитання, 
репліку вчителя та відповідь своїх однокласників. Ці уроки моделюють життєві 
ситуації, залучають учнів до пошукової роботи, виховують у них любов до 
географії, а головне – учні  чекають їх з нетерпінням та залюбки готуються до 
них. Зрозуміло, що на підготовку таких уроків витрачається більше часу, але 
цей труд буде винагороджений сяючими очима дітей, позитивним результатом 
уроку, спільним задоволенням і вчителя, і учнів. 

Щоб в учнів не зникав інтерес до навчального процесу, щоб у них завжди 
було бажання вчитися, починаючи з 6 класу, я застосовую ігрову технологію, 
яка спрямовує навчальний процес на активізацію та інтенсифікацію 
пізнавальної діяльності учнів, сприяє засвоєнню географічних понять та 
географічної номенклатури. Саме для шестикласників, які перебувають на 
порозі підліткового віку, географія може стати одним із захоплень, бо ця наука 
має всі можливості для цього, адже вона відкриває учням навколишній світ. 
Уроки із використанням гри не є сірими, буденними, та одноманітними, вони 
створюють умови для всебічного розвитку дитини, її здібностей, накопичують 
позитивні емоції, вносять новий цікавий зміст у навчання, вчать учнів 
проявляти фантазію і самостійний пошук, накопичують знання.  Застосовую  
такі пізнавальні та розвиваючі ігри: «Сходження на вершину», «Підбери пару», 
«Знайди зайвий об’єкт», «Знайди помилку», «Збери карту», «Розподіли об’єкт», 
«Географічне лото»  і так далі. Дуже популярними є серед учнів навчальні та 
тренувальні ігри: складання та розв’язування кросвордів, ребусів, загадок, 
географічні диктанти, вікторини. Відповідаючи на запитання яких, учні краще 
запам’ятовують назви географічних об’єктів, засвоюють наукові терміни, 
здійснюють подумки велику пошукову роботу. У старших класах ефективними 
є ділові ігри, які відтворюють умови, зміст, стосунки, динаміку тієї чи іншої 
діяльності. Наприклад, ігри: «Аукціон», «Суд», «Експедиція», «Подорож» і т.д. 
Ігрові технології навчання я впроваджую не тільки в навчальний процес на 
уроці, а й у позакласній роботі, для розширення географічного кругозору учнів, 
формування й розвитку в них пізнавальних інтересів до географії як науки. Це 
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різні види вікторин, диспутів, конференцій, «Брейн-рингів», гра «Щасливий 
випадок» тощо. Отже, дана технологія стимулює інтерес до навчання й розвиває 
активність та самостійність учнів. 

Досвід моєї роботи засвідчує, що, починаючи з 7 класу, найбільш 
оптимальною технологією для учнів є технологія формування творчої 
особистості, тому що шкільний курс географії материків і океанів дає в цьому 
плані величезні можливості. Здійснюючи захоплюючі мандрівки материками і 
океанами нашої планети, учні знайомляться з ними глибше, перед ними у всій 
величі й красі постає чарівний екзотичний світ Африки, Південної Америки, 
Євразії та Австралії, тому вони з цікавістю виконують усі творчі завдання, які 
пропонує вчитель. Але підбір творчих завдань залежить від розвитку учнів, бо 
одне й те саме завдання може стимулювати розвиток творчих можливостей 
однієї дитини й гальмувати  іншої. Саме тому я й пропоную учням різноманітні 
творчі завдання, які вони обирають самостійно. Учні складають розповіді «Мій 
дивний сон» або «Один день у Сахарі» (сельві, арктичні пустелі і так далі), 
«Цікава зустріч», створюють власні казки, кросворди, вірші, «Візитні картки 
країн материка» тощо. Виконані учнями належним чином творчі роботи, їх 
значна глибина, творчий науковий підхід, самостійне дослідження окремих 
географічних об’єктів і явищ, дали змогу написати мені творчу роботу на тему: 
«Формування творчої особистості на уроках географії материків і океанів». 
Таким чином технологія формування творчої особистості розвиває в моїх учнів 
фактор творчості – розвиток творчих здібностей кожного учня, максимальний 
розвиток самодіяльності, вільне вираження свого «я» доводить, що кожна 
дитина є неповторна індивідуальність. 

Починаючи з 8 класу впроваджуються технології навчання як дослідження, 
мета яких - набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній 
діяльності, об’єднання розвитку їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких 
умінь і творчого потенціалу. Так, на  уроках під час вивчення розділів 
«Природні комплекси і фізико-географічне районування» 8 клас, 
«Територіальний поділ України» 9 клас, «Регіональна географія» 10 клас, які 
базуються на повторенні та узагальненні попередньо вивченого матеріалу, я 
використовую спеціальні різнорівневі  картки,  «Маршрутні листи» з вивчення 
даних об’єктів та узагальнення знань, що носять дослідницький характер. 

Порівняно недавно у практиці моєї роботи з’явилися уроки географії з 
використанням комп’ютерних засобів навчання. Це уроки–презентації, уроки–
проекти, тестова перевірка знань учнів за комп’ютерами. Інформаційні 
технології підвищують ефективність самостійної роботи учнів, дають цілком 
нові можливості для творчості, дозволяють їм звільнитися від рутинного 
традиційного навчання.  

У контексті розвитку нових освітніх технологій особливе місце посідає 
метод проектів, як самий дієвий засіб максимального наближення особистості 
до реального життя та залучення її до розв’язання конкретних завдань у 
просторі міжособистісного та ділового спілкування й співпраці. Працюючи над 
проектом, у групі або індивідуально, учень опиняється в середовищі, яке сприяє 
розвиткові умінь та навичок окреслення проблеми, визначення мети, збору 
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інформації, обговорення форми роботи та вироблення оптимальних шляхів її 
виконання й презентації. Проект дає можливість кожному учасникові, 
незалежно від рівня його підготовки, виявити свою індивідуальність та зробити 
особистий внесок у спільну працю. Метод проектів допомагає деяким учням 
подолати психологічний бар’єр: наприклад, учениця  із-за слабкого 
словникового запасу завжди боялася відповідати на уроках і мала початковий 
рівень навчальних досягнень, а  її участь у проекті «Біосфера очима художника» 
показала, що вона прекрасно, з розумінням усіх компонентів теми, виконала ряд 
малюнків і вдало їх презентувала. Мною розроблена тематика проектів з 6 по 10 
клас, яка поступово ускладнюється враховуючи вікові особливості учнів:  від  
ігрових та творчих проектів (малюнків, фоторепортажів, інтерв’ю), 
пізнавальних проектів (реклам, туристичних буклетів, географічних журналів) 
до практико-орієнтованих проектів (комп’ютерних презентацій). Час виконання 
проекту залежить від змісту, мети та завдань і може тривати від кількох тижнів 
до року. 

Виконання  проекту передбачає низку етапів з конкретним змістом та 
результатами діяльності як учнів, так і вчителя та має циклічну структуру. Це 
ціннісно-орієнтований, конструктивний, оціночно-рефлективний, 
презентаційний етапи. Дана технологія вимагає від мене, як учителя, 
інноваційного мислення, орієнтацію на особистість учня в процесі навчання, її 
підтримку та заохочення. Вибираючи тематику проектів, я керуюсь такими 
критеріями:  

 
– значущість даної  інформації для учнів; 
– зв’язок із темою навчального курсу географії; 
– можливість визначення проблеми; 
– реалізація міжпредметних зв’язків; 
– наявність у проекті виховного потенціалу. 

 
Головною нагородою та цінним подарунком для мене є творчі учнівські 

роботи, випущені ними власні збірки й створені презентації. Є в мене й 
матеріали ще одного учнівського проекту, який непередбачений жодною 
навчальною програмою і творить його час. Але  для мене він найдорожчий, бо в 
ньому є учнівська повага й любов до мене, як учителя. Адже в народі недарма 
кажуть: «Письменник живе у своїх книжках, художник – у картинах, скульптор 
– у створених ним скульптурах, а вчитель – у думках і справах учнів». 
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Впровадження інноваційних технологій навчання  
у викладанні шкільного курсу географії 

 
6 клас. Загальна географія 

  
Інноваційні технології Зміст теми Ігрова Проектна  

Вступ 
Інтелектуальні ігри (кросворди, 
ребуси, чайнворди, вікторини, 
загадки, головоломки) 

Проект «Інтерв’ю з Х. 
Колумбом 

(Ф. Магелланом)» 

Земля на плані 
та карті 

Навчальні, тренувальні, 
узагальнюючі ігри (географічні 
задачі, головоломки) 

Проект «План школи 
майбутнього» 

Літосфера 
Пізнавальні, творчі, тренувальні 
(«Сходження на вершину», 
«Підбери пору», «Вгадай об’єкт») 

Проекти «Подорож до 
центру Землі», 

«Подорож у гори». 
Проект карти «Острів 

скарбів» 

Гідросфера 

Інтелектуальні, тренувальні, творчі 
ігри («Знайди зайвий об’єкт», 
«Знайди помилку», головоломки, 
кросворди тощо) 

Проект «Подорож 
крапельки» 

Атмосфера 

Навчальні, тренувальні, 
узагальнюючі ігри (географічні 
задачі, кросворди, турнір знавців 
атмосфери, цифровий диктант) 

Проект прогнозу 
погоди за сезонами на 

основі народних 
прикмет 

Біосфера. 
Географічна 
оболонка 

Пізнавальні, інтелектуальні ігри 
(«Знайди зайвий об’єкт», «Пошта» 
тощо) 

Випуск наукового 
географічного журналу 

«Природа – 
універсальна цінність» 

Людство на 
Землі 

Пізнавальні, інтелектуальні ігри 
(«Склади число», «Пошта», 
«Знайди зайвий об’єкт», «Упізнай 
силует» тощо 

Проект «Знаменитості 
міста Прилук».  
Проект «Мій 

улюблений куточок 
міста» (малюнок, 
фоторепортаж, 
відеофільм) 
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7 клас.Географія материків і океанів (фрагмент) 
 

Зміст теми Інноваційні технології 
 

Ігрова Проектна  
Технологія 
формування 
творчої 

особистості 
Африка. 
Австралія. 
Південна 
Америка. 
Антарктида 
Євразія. 
 

Інтелектуальні 
ігри (кросворди, 
ребуси, чайнворди, 
загадки, вікторини). 
Творчі ігри  
(«Щоденник  
нездійсненних 
подорожей», 
«Пам’ятка туристу, 
який збирається в 
подорож до 
материка». 
Узагальнюючі ігри  
(КВК, «Пошта», 
«Сходження на 
вершину», «Знайди 
зайвий об’єкт», 
«Хто такий, що 
таке?»). 
Пізнавальні ігри 
(реклама) 

Проекти: 
• «Телекоментатор»  
  (коментарі з місця 
подій). 
• Туристичні 
буклети: 
• природа материка; 
• рослини материка. 
• Інтерв’ю з Д. Куком, 
(Р. Амундсеном) 
• Інтерв’ю з місцевими 
жителями. 
• Виставка малюнків 
«Мій улюблений 
пейзаж». 
• Розкажи про себе 
(розповідь про рослин, 
тварин даного 
материка). 
• Візитна картка Єгипту 
(ПАР)  

Розповідь на 
тему: 

1. «Мій дивний 
сон». 

2. «Один день у 
Сахарі. 

3. «Цікава 
зустріч» (з 
місцевим 
населенням, 
тваринами чи 
рослинами). 

4. Твір – роздум 
«Мій улюблений 
мандрівник». 
«Експедиція, в 
якій я б узяв 
участь» 

 

10 клас.Економічна і соціальна  географія світу (фрагмент) 
Інноваційні технології 

Зміст 
теми Ігрова Проектна 

Технологія 
формуванн
я творчої 
особистості

Технологія 
навчання  

як дослідження  

Інформа-
ційна 

технологія 

Вступ 
Полі-
тична 
карта 
світу 

Пізнава 
льно – 
розвива
юча гра 
«Рекла 
ма 
міжнаро
дних 
організа
цій» 

 

Проект 
«Політична 
карта кінця 
ХХІ 
століття» 

Твір – 
роздум 
 «Україна: 
перспекти 
ви євро-
інтеграції» 

Проведіть 
дослідження: 
Чи можна 
розглядати 
формування 
політичної 
карти світу не 
тільки з 
кількісної 
точки зору 
(утворення чи 
зникнення 
країни), але й з 
огляду на якісні 
зміни. 

Робота за 
комп’ютерам
и з електрон-
ним засобом  
навчального 
призначення 
«Екологічна і 
соціальна ге-
ографія сві-
ту» (підбір, 
демонстрація
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Країни 
Європи 
 
Країни 
Азії 
 
Країни 
Амери 
ки 
 
Країни 
Африки, 
Австралі
ї та 
Океанії 

Інтелекту
альні ігри 
(кросворд
и, ребуси, 
географіч
ні 
диктанти. 
Пізнаваль
но – 
розвиваю
чі: 
«Підбери 
пору», 
«Знайди 
зайвий 
об’єкт», 
«Вгадай 
об’єкт», 
«склади 
число», 
«асоціації
», 
«Упізнай 
силует». 
Творчі: 
«Рекла- 
ма». 

1. Проект 
візитної 
картки 
держави. 
2. Проект ту-
ристичного 
буклету  
країни Європи 
(Азії, 
Америки, 
Африки) 
3. Інтерв’ю з 
жителем Індії 
(США, 
Франції, і 
т.д.). 
4.Фотоальбом
и «Природа  
Японії» ( і 
т.д.). 
«Містами 
США»  
5.Вистав- 
ка малюнків 
«Мій 
улюблений 
пейзаж 
Лондона» 
(Рима) і  т.д. 
6.Випуск 
науково – 
географічного 
журналу 
«Подорож до 
Китаю» і т.д. 

7.Комп’ютерна 
презентація 
країн Європи 
(Азії, Америки, 
Африки). 

Міні – 
твори, 
розповіді:  
1.«Мої 
враження 
та роздуми 
про країну»
2.«Дивний 
сон». 
3. «Один 
день в  
Парижі» 
(Лондон) і 
т.д. 
Єгипет – 
зв’язок 
минулого з 
майбутнім. 

 

1.Чим ви 
поясните висо-
кий рівень 
урбанізації 
Європейських 
країн. Проведіть 
дослідження і 
наведіть 
приклади. 
2.У чому полягає 
секрет 
японського 
економічного 
дива? 
3.Що зумо-вило 
швидкий 
економічний ріст 
нових індустрі-
альних країн 
Східної Азії. 
4.Проведіть 
дослідження 
економічної 
реформи в Китаї, 
якій в 2003 році 
виповнилось 25 
років. Яким є її 
зміст, 
послідовність 
проведення? 
5.Докажіть та 
проаналізуйте 
етичні та 
міжрегіональні 
конфлікти країн 
Африки. 
6.Яким ви бачите 
економічний 
портрет острова 
Тасманія. 

Комп’ютерна 
презентація 
«Країни 
Європи (Азії, 
Америки, 
Африки). 

 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ  

КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 
 

М.М. Гупало, вчитель географії Кривушівської ЗОШ  
Кременчуцького району Полтавської області 

 

 Сучасні досягнення географічних наук багато в чому зобов’язані широко 
розповсюдженому методу картографічного дослідження. Мета і завдання 
картографічних знань підпорядковуються загальній меті вивчення географії. 
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Карта слугує наглядним посібником, об’єктом вивчення і джерелом знань. Вона 
не тільки інша мова географії, але й методичний стрижень, який інтегрує знання 
окремих географічних наук, надаючи їм загальний метод пізнання [2, с. 4].  

  Без картографічного забезпечення неможливе освоєння нових земель, 
розвідка корисних копалин і охорона природи, вивчення Світового океану і 
пізнання космічного простору, прийняття відповідальних господарських рішень. 

  Кожне просування у географічному вивченні території так чи інакше 
знаходить своє відображення на її карті. Але карта не обмежується роллю 
пасивного реєстратора успіхів географічного вивчення. На кожній стадії карта є 
потужним знаряддям цього вивчення, сприяє  виявленню різного порядку 
закономірностей в розміщенні, поєднанні і співвідношенні просторових явищ 
[1, с. 5-6]. 

  Для того, щоб закласти основи картографічних знань, прищепити 
навички роботи з картами, заохотити учнів до вивчення та складання карт, 
вчитель повинен сам вільно орієнтуватись в картографії, чітко уявляти її роль у 
вирішенні господарських завдань,  у розповсюдженні знань,  культури в житті 
сучасного суспільства. 

  Географічна карта у процесі навчання виконує дуже важливу 
психолого-педагогічну роль: сприяє впорядкуванню знань, полегшує їх 
осмислення і засвоєння, узагальнення і систематизацію [3, с. 4]. 

  У процесі вивчення системи географічних карт і роботи з ними вчені 
виділяють три мети: розуміти, читати і знати карту. У цій публікації розглянемо 
можливість розширити картографічний світогляд учнів шляхом створення 
карти, застосувавши технологію методу проектів.  

  Його направленість  полягає у досягненні дидактичної мети за 
допомогою детальної розробки обраної проблеми. У основі технології лежить 
розвиток пізнавальної діяльності учнів, вміння самостійно конструювати свої 
знання та орієнтуватись в інформативному просторі [5, с.105]. Вона включає в 
себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за 
своєю сутністю, необхідних для самостійної роботи по складанню планів, 
картосхем і карт. 

Процесу створення карти (в даному випадку картосхеми свого 
населеного пункту) передують  етапи, передбачені технологією методу 
проектів.  

  Визначається тема проекту, мотивацією якої є поглиблене вивчення 
природи, історії, соціально-економічних явищ, культурно-побутових традицій.  

  Враховуючи індивідуальну підготовленість учнів, учитель допомагає їм 
вибрати конкретне завдання, результати якого в подальшому будуть 
використані при створенні картосхеми. Картографічними  джерелами можуть 
бути карти, атласи, профілі, діаграми, статті з газет та журналів, таблиці,  
статистичні та архівні матеріали.  Крім того, використовуються практичні 
знання учнів, отримані ними під час вивчення природи своєї місцевості-
кліматичних характеристик, ґрунтів, рослинного і тваринного світу; 
демографічні явища на  досліджуваній  території (кількість населення, його 
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вікова й статева структура, природний та механічний рух, рівень зайнятості 
трудових ресурсів). 

  Зібраний матеріал в подальшому може бути використаний для 
створення тематичних творів населеного пункту. 

  Дослідження даної теми починається зі створення географічної основи 
картосхеми, на якій межі і кордони, гідрографія, головні шляхи сполучення 
використані  з географічних джерел. «Скелетом» твору є вулиці та провулки 
села, які розділяють його на окремі квартали. Учні самостійно вибирають 
об’єкти дослідження в основному за місцем проживання.  Місцевість знімають 
окомірним площадковим способом з використанням компасу, планшета, 
візирної лінійки. Відстань вимірюють кроками, при цьому кожен учень складає 
індивідуальну таблицю кроків. Якщо відстань до об’єкту  визначити неможливо, 
її визначають  на око. 

Кожна група учнів отримує завдання,  в якому зазначений перелік 
об’єктів, що підлягають зніманню ( житлові масиви та окремі будівлі, лінії 
електромереж, гідрографічні, соціально - культурні об’єкти). Для визначення 
місцезнаходження окремих  предметів використовують спосіб лінійної засічки. 
Паралельно проводиться зйомка характерних форм рельєфу між заздалегідь 
зазначеними двома точками з використанням шкільного нівеліра та рейки. Ці 
дані  в подальшому  будуть використані для  складання гіпсометричного 
профілю.  

Під час діяльності учнів учитель спостерігає за роботою та ідеями 
кожного учня  щоб правильно оцінити їх особистий внесок у проект.   

Зібрана інформація обробляється учнями як одне ціле і оформляється у 
вигляді картосхеми з використанням різноманітних способів картографічного 
зображення: ареалів, значків, лінійних позначень. Використовуються 
позамасштабні, пояснювальні (буквені, графічні, цифрові), лінійні та 
заповнюючі умовні знаки. Доповнюється картосхема фотографіями місцевості, 
тематичними картами-врізками ( ареал поширення лікарських рослин, ґрунти 
тощо), діаграмами (статево-вікова піраміда, зайнятість населення), графіками 
спостереження за погодою, таблицями.  

Учитель радить як краще оформити проект, при необхідності допомагає 
в роботі.   

Під час захисту проекту кожен учасник групи розповідає про свою 
частину роботи та особистий внесок у створення картосхеми. Відповідаючи на 
запитання, відстоює колективну точку зору та обґрунтовує правильність 
виконаної роботи. 

Важливим є оцінювання роботи учнів після її завершення. Враховується 
особиста зацікавленість у проекті, раціональний розподіл обов’язків між 
членами групи, аналіз усієї зібраної інформації, доцільність проекту, 
використання його в реальності, бачення перспектив на майбутнє. 

Метод проектів - одна з альтернатив класно-урочної системи, що 
використовується як доповнення інших видів навчання. Головна особливість і 
переваги його полягає в тому, що учні з великою зацікавленістю виконують ту 
діяльність, яку вибирають самостійно.  
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При застосуванні знань, умінь і навичок ефективним є використання 
групових технологій навчання, що передбачають спільну роботу всього класу. 
Наприклад, узагальнюючі повторення по темі «Євразія» можна провести за 
допомогою використання методу дешифрування аерокосмічних знімків. Перед 
початком  доцільно активізувати роботу учнів «мозковим штурмом», метою 
якого буде зібрання якомога більше ідей по представленим на розгляд 
матеріалам. Використовуючи картографічні джерела, кожна група дає 
комплексну характеристику зображуваної території. Творчим завданням може 
бути визначення  іменованого масштабу знімків за допомогою градусної сітки. 

При вивченні теми «Картографічні проекції»  можна використати 
технологію «коло ідей»;  метод-«прес» при аналізі кліматичних карт, графіків, 
діаграм по темі «Клімат Північної Америки»; «ажурна пилка» - при перевірці 
номенклатури будь-якого материка тощо. 

Таким чином, створення ефективних технологій у вивченні картографії, з 
одного боку, дозволяє учням підвищити ефективність засвоєння матеріалу, а з 
другого – учителю  приділити більше уваги питанням індивідуального 
зростання учнів, спрямовуючи їх на творчий розвиток [5, с.109]. 
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загальноосвітньої школи розроблена ще недостатньо. У старшій школі не слід 
очікувати значного поширення класів з поглибленим вивченням географії, де б 
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цей метод міг би бути реалізований. Тож вказаний метод може реально 
застосовуватися як форма організації індивідуальної роботи учнів, які 
цікавляться географією, в позакласній діяльності вчителя (наприклад, 
керівництві гуртками географічного краєзнавства, секціями Малої Академії 
наук). Не дивлячись на наявність досить значної кількості літератури з 
географічного краєзнавства, виконані дослідницькі роботи часто мають одні й ті 
ж недоліки: неправильно сформульовані предмет і мета дослідження; невдало 
вибрана структура роботи, недостатньо аргументовані висновки тощо. 

Тож до уваги вчителів пропонуємо декілька тем краєзнавчої 
спрямованості для підготовки наукових робіт фізико-географічної тематики  і їх 
захисту під час роботи секції "Географія" МАН. 

 
КОМПЛЕКСНА ГЕОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРИТОРІЇ …. 
 
Мета роботи: виконати аналіз чинників рельєфоутворення й 

охарактеризувати основні генетичні типи рельєфу на території … . 
 
Розділ 1. Аналіз чинників рельєфоутворення. 
1.1. Теоретичні основи вивчення рельєфу 
1.1.1. Класифікації форм рельєфу (розмірна, морфологічна, розмірно-

генетична) 
1.1.2. Історія формування … (великої форми рельєфу, до якої належить 

досліджувана територія) під впливом ендо- й екзогенних чинників 
1.1.3. Класифікація сучасних форм рельєфу території 
 
Розділ 2. Характеристика основних генетичних типів рельєфу 

території. 
2.1. Флювіальний (ерозійно-акумулятивний) рельєф 

2.1.1. Річкові(а) долини(а) … 
2.1.2. Яружно-балкова сітка 

2.2. Гравітаційний рельєф * 
2.3. Карстовий і суфозійний рельєф * 
2.4. Давньо-льодовиковий і водно-льодовиковий рельєф * 
2.5. Еоловий рельєф * 
2.6. Історія змін рельєфу під впливом діяльності людини.  
       Антропогенний рельєф. 
Додатки: геоморфологічна карта території та легенда до неї; 

геоморфологічні профілі; рисунки, моделі й фотографії. 
*За наявністю цього типу рельєфу на досліджуваній території. 
 
Більш вузькі теми, пов'язані з дослідженнями рельєфу краю: 

 Антропогенний вплив на рельєф (міста, району);  
 Геоморфологія долини річки Ворскли (псла, сули, орелі) в межах … 
 Розвиток яружно-балкової сітки території … 
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 Геоморфологія Псел – ворсклинського межиріччя 
 Геоморфологія берегів кременчуцького (дніпродзержинського) 

водосховища. 
 Вплив дніпровського льодовикового потоку на сучасний рельєф … 

 
АНАЛІЗ ЗМІН КЛІМАТУ 

 (за даними спостережень на метеостанції …)* 
 

Мета: виконати аналіз динаміки показників основних елементів клімату 
за період спостережень на метеостанції … . 

Розділ 1. Загальна характеристика клімату території 
1.1 Методика метеорологічних досліджень та обробки їх даних з метою 

вивчення клімату місцевості 
1.2 Аналіз чинників кліматотворення на досліджуваній території 
1.2.1. Радіаційний чинник 
1.2.2. Циркуляційний чинник 
1.2.3. Вплив підстилаючої земної поверхні на клімат і мікроклімат  

Розділ 2. Аналіз змін клімату за період спостережень 
     2.1. Зміни температури повітря 
     2.2. Зміни кількості атмосферних опадів 
     2.3. Зміни інших елементів клімату 
Додатки: табличні дані про середню, мінімальну і максимальну 

температуру, кількість опадів по роках і сезонах; графіки обробки даних 
метеорологічних спостережень тощо. 

* Можливі варіанти хронологічних рамок дослідження: за весь період 
спостережень; за останні 30 років; за останні 10 років.  

 
Більш вузькі теми, пов'язані з метеорологічними спостереженнями й 

дослідженнями клімату: 
 Вплив циркуляційного чинника на клімат полтавщини (… краю) 

впродовж 2006 року. 
 Клімат (…території) в класах погод за 2007 рік.  
 Мікроклімат міста … (селища) 
 Вплив агрокліматичних ресурсів на урожайність зернових на 

Полтавщині за 1991-2005 роки. 
 

АНАЛІЗ ЗМІН СТОКУ РІЧКИ … 
(за даними спостережень на гідрологічному посту …) 

 
Мета: виконати аналіз динаміки річкового стоку р. … (за період 

спостережень з … по …). 
 
Розділ 1. Загальна характеристика р. … і методика гідрологічних 

спостережень 
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1.1. Загальна характеристика р. … 
1.1.1. Загальні відомості про річку і річкову долину 
1.1.2. Чинники, що впливають на формування річкового стоку і його 

режим 
1.2. Методика гідрологічних спостережень 

Розділ 2. Аналіз змін стоку р. ….(за період з … по …) 
2.1. Зміни водності  
2.2. Зміни режиму стоку 
2.3. Аналіз змін водного стоку й екологічного стану річки … 

   2.3.1. Під впливом природних чинників 
   2.3.2. Під впливом антропогенних чинників 

Додатки: табличні дані про водний стік за період спостереження, 
графіки, картосхеми. 

Інші теми:  
 Гідрографічна сітка … району 
 Річкова система Псла (Ворскли) в межах Полтавщини 

 
 

ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ … РАЙОНУ 
(території сільської ради, ксп) 

 
Мета: виявити закономірності поширення ґрунтів на території … 

району (на основі аналізу впливу чинників ґрунтоутворення) 
Розділ 1. Аналіз впливу окремих чинників ґрунтоутворення на 

поширення ґрунтів. 
1.1. Кліматичні умови 
1.2. Рельєф, склад гірських порід, рівень залягання ґрунтових вод 
1.3. Вплив рослинності й діяльності тварин 
1.4. Вплив господарської діяльності. 

Розділ 2. Типологія ґрунтів досліджуваної території і їх характеристика 
2.1. Типологія ґрунтів території. Карта ґрунтів і її легенда 
2.2. Характеристика основних типологічних груп ґрунтів, їх 

господарська оцінка й екологічний стан 
2.2.1. Чорноземи типові 
2.2.2. Опідзолені ґрунти 
2.2.3.  ….. 

Інші теми:  
 Господарська оцінка й екологічний стан ґрунтів … району (території 

сільської ради, КСП); 
  Чорноземи Полтавщини.  
  Опідзолені ґрунти Полтавщини; 
  Ґрунти долини річки Ворскла (на ділянці … ). 
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ГЕОГРАФІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ … РАЙОНУ 
(території сільської ради, КСП, долини Псла тощо) 

 
Мета: виявити закономірності поширення натуральних рослинних 

угруповань на території … району (на основі аналізу впливу чинників їх 
утворення) 

Розділ 1. Аналіз впливу окремих чинників на поширення рослинних 
угруповань. 

1.1. Кліматичні умови і їх зміна 
1.2. Рельєф, склад гірських порід, рівень залягання ґрунтових вод 
1.3. Вплив діяльності тварин 
1.4. Вплив господарської діяльності на зміни рослинності. 
Розділ 2. Типологія рослинних угруповань досліджуваної території і їх 

характеристика 
2.3. Типологія натуральних рослинних угруповань  
2.4. Характеристика основних рослинних угруповань 

2.4.1. Широколистяні ліси (нагірні діброви) 
2.4.2. Заплавні ліси 
2.4.3. Луки 
2.4.4.  … 
2.5. Рослинні угруповання території, зумовлені діяльністю людини 
2.5.1. Культурна рослинність   
2.5.2. Рудеральна рослинність 

Інші теми:  
 географія лісової рослинності … району (або конкретний масив). 
 географія луків Полтавщини (долини річки Ворскла; …)  

Як показує досвід, найважчими для виконання є роботи, які ставлять за 
мету дослідження ландшафтів території, оскільки потребують високої 
кваліфікації наукового керівника. Корисними для учня і вчителя є роботи, 
метою яких є комплексна фізико-географічна характеристика своєї місцевості 
(населеного пункту і його околиць). Не дуже бажано, щоб об'єктом дослідження 
була значна за площею територія (адміністративний район тощо).  

 
 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ:  
"ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ДИПЛОМАТІЇ" 

 
М. В. Богданова-Портяна, вчитель географії  
Комсомольського НВК імені Л.І.Бугаєвської 

 
Ми живемо у складному світі, який вимагає глобального бачення 

проблем, нестандартного мислення та оригінальних рішень. Доля нашого світу 
залежить саме від молоді, яка не обтяжена стереотипами і забобонами. Молодь 
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відкрита світові, і завдання дорослих полягає в тому, щоб зберегти цю 
відкритість, надати можливість розгорнутися талантам. 

Якщо поглянути на численні міжнародні конфлікти, на поведінку деяких 
лідерів, на дії деяких урядів, що призводять до порушення прав людини, 
поширення атомної зброї, нищення навколишнього середовища і 
переслідування меншин, то можна зневіритися у можливості досягти змін. Але 
дипломатія допомагає нам скрізь і завжди, якщо існують відмінності у поглядах 
на проблему і коли слід обговорити заходи, необхідні для вирішення конфлікту 
та припинення дії руйнівних сил. 

Розвиток партнерських дипломатичних зв'язків з народами країн світу - 
справа не тільки державних установ та дорослих людей. Одним із напрямків 
діяльності учнів та педагогів НВК імені Л.І.Бугаєвської є реалізація народної 
дипломатії через створення Центру дитячої дипломатії. Центр дитячої 
дипломатії є філією Міжнародного центру народної дипломатії імені Яна 
Казимира. 

Завданнями ЦДД є поширення знань про країни світу вивчення 
культурних надбань народів світу, встановлення та розвиток дружніх стосунків 
з міжнародними й регіональними молодіжними організаціями, дитячими 
установами, поширення знань про міжнародні стандарти з прав людини, 
дитини, виховання учнівської молоді у дусі спільних європейських цінностей. 

Місією ЦДД можна вважати сприяння обміну інформацією з питань 
розвитку освіти, культури, народознавства через зустрічі з представниками 
країн світу та активізація організаційних здібностей та творчого потенціалу 
дітей для створення сприятливих умов для самореалізації, інтелектуального та 
гармонійного розвитку. 

Основними напрямками діяльності ЦДД є: 
1) організація заходів, присвячених пам'ятним датам європейського 

календаря, державних свят у країнах, мови яких вивчають учні; 
2) проведення інформаційних заходів з метою поширення знань про життя 

народів світу; 
3) поповнення бібліотеки ЦДД навчальною, художньою літературою про 

країни світу; 
4) впровадження і викладання курсу "На шляху до Європейського дому". 
5) апробація в ЦДД демократичних форм управління міжособистісного 

спілкування (дебати, турніри, вікторини, брифінги, конференції). 
Важливим етапом роботи центру є впровадження в освітній процес 

навчального курсу "На шляху до Європейського дому". 
Реалії сучасного суспільного та політичного життя обумовлюють нові 

вимоги до освітніх програм, що мають не лише давати глибокі теоретичні 
знання, але й формувати критичне мислення, розвивати лідерські якості, 
готувати до професійної діяльності. 

Характерною особливістю сучасного світового соціально-економічного і 
політичного розвитку є поглиблення інтеграційних процесів. У Європі таким 
інтеграційним угрупуванням виступає Європейський Союз, який об'єднує вже 
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25 держав і має спільний кордон з Україною. Це відкриває нові можливості для 
поглиблення інтеграції України в Європу. 

Перед сучасною школою стоїть завдання виховати всебічно розвинену 
особистість, яка б вільно відчувала себе у європейському співтоваристві. 

Метою освітнього курсу " На шляху до Європейського дому" є: 
сформувати в учнівської молоді уявлення про тенденції розвитку європейської 
політики, навчити самостійно досліджувати різноманітні проблеми і явища 
суспільного життя, розвинути критичне мислення та допомогти учням відчути 
себе причетними до європейського молодіжного руху за участь в громадському 
житті на місцевому та регіональному рівнях. 

Курс розподілений на три частини ("Модель Ради Європи", 
"Європейський Союз в дії", "Європейський Суд з прав людини"), кожна з яких 
вивчається протягом трьох-чотирьох занять. Рекомендований час тривалості 
кожного заняття одна година. Перша половина занять присвячується викладу 
теоретичного матеріалу, а друга - виробленню практичних навичок. 

Перша книга знайомить молодь із структурою Ради Європи, історією її 
створення, принципами та цілями діяльності, роботі Конгресу регіональних 
влад Ради Європи, особливостям його функціонування і практичної діяльності. 
Книга допомагає школярам ознайомитись з основними напрямками діяльності 
Комітету Ради Європи з питань культури, освіти, засобів масової інформації, у 
справах молоді, спорту та зв'язків з громадськістю. 

У ході занять звертається увага на вироблення вмінь аналізувати 
суспільно-політичні події в Європі та світі, працювати з різноманітними 
джерелами інформації, аргументувати власну точку зору. Особливо важливо 
навчити учнів розглядати проблеми з точки зору представників різних держав. 
Цьому допомагає друге заняття першої книги "Моделювання засідання 
Комітету". 

Під час проведення засідань учитель сприяє створенню доброзичливої 
атмосфери, стимулює прагнення до консенсусу, слідкує за тим, щоб навіть під 
час запальних дискусій учні не допускали взаємних образ. Важливо навчити їх 
поважати думки опонентів. 

Заключним етапом вивчення курсу є проведення шкільної або більш 
масштабної конференції, протягом якої учні матимуть можливість на практиці 
застосувати набуті знання та навички. 

Наступні два розділи мають аналогічну структуру і дають учням знання 
про особливості організації та діяльність таких європейських структур, як ЄС та 
Європейський Суд з прав людини. 

Даний курс передбачає використання різноманітних форм і методів 
навчання, які мають заохотити учнів до роботи в новому європейському вимірі. 
Такі види робіт, крім знань про Європу, сприяють набуттю комунікативності, 
компетентності, вмінню працювати з інформацією, використовувати її, 
спілкуватися, працювати в команді. 

ЦДД у 2006 році була започаткована практика проведення 
міжрегіонального форуму учнівської молоді "На шляху до Європейського 
дому". Учасники форуму, які представляли різні регіони України (Миколаїв, 
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Кривий Ріг, Тернопіль, Київ, Полтаву, Комсомольськ, Кременчук), протягом 
двох днів активно включилися у процес підготовки молодих дипломатів: 
зустрілися з послом Нігерії, представили свою країну, стали учасниками 
семінарів-тренінгів. Плідна робота закінчилася прийняттям резолюції форуму, 
де юні політики вирішили: 

1. Щорічно проводити Міжрегіональний форум учнівської молоді у м. 
Комсомольську за підтримки органів місцевого самоврядування. 

2. Рекомендувати представникам місцевих органів влади підтримувати 
ініціативу учнівської молоді, враховуючи рекомендації представників різних 
частин держави та світу. 

3. Організувати активне співробітництво із засобами масової інформації з 
метою інформування громадськості з основними напрямками діяльності 
учнівської молоді у дослідженні проблем громадського життя на місцевому та 
регіональному рівнях. 

4. Налагодити подальшу продуктивну співпрацю між навчальними 
закладами та містами учасниками Міжрегіонального форуму учнівської молоді 
"На шляху до Європейського дому" 

5. Продовжувати наслідувати ідеї дитячої дипломатії у вирішенні 
повсякденних питань на місцевому, регіональному та міждержавному рівнях". 

Отже, в умовах насиченості навчального процесу фактичним матеріалом 
ждана форма роботи може стати цікавим засобом заохочення і мотивації учнів 
щодо вивчення географії в школі. А пошук інформації про країни світу, 
популяризація знань про міжнародні організації та світових лідерів допоможе 
вчителям зекономити час і надати додаткову інформацію протягом вивчення 
відповідних тем у курсі географії. 
 

ШКІЛЬНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО – ФОРМА 
УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ 

 
Л.М. Дереча,  учитель географії Комсомольської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4  

 
Найхарактернішою рисою сучасного етапу розвитку процесів наукового 

пізнання навколишнього світу є значне зростання обсягів інформації. Потік 
нових факторів настільки стрімкий і великий, що на його тлі вчорашня 
інформація часто здається застарілою. Виникли нові галузі наук з гучними, що 
викликають мимовільну повагу, назвами: молекулярна біологія, квантова 
електроніка, біокібернетика тощо. Тому стає особливо помітним поважливе 
ставлення до старомодної географії, яка здається мало не реліктовим предметом 
у системі наук. Нині основним завданням її є землеописання, а вивчення 
просторових взаємозв’язків природних і антропогенних чинників та 
особливостей розвитку різноманітних територіальних систем. 

Географічні дослідження мають бути прив’язані до території і 
комплексні за своїм характером. Географія – єдиний із шкільних предметів, 
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який належить одночасно і до природничого і до гуманітарного циклів 
навчальних дисциплін. Шкільна географія охоплює всю систему «довкілля – 
суспільство – людина», що дає змогу їй формувати в учнів комплексне, 
системне і соціально орієнтоване уявлення про Землю як планету людей. 

Однією з головних причин, яка визначає необхідність існування і 
подальшого розвитку шкільної географії, є вивчення нею реальних об’єктів 
природи і суспільства. Тоді як багато інших шкільних предметів із 
поступальним розвитком людства стають дедалі абстрактнішими, логічно 
схематизованими і зовні втрачають зв'язок з навколишнім світом, географія, не 
порушуючи ознак фундаментальної науки та глибини явищ, що досліджуються, 
залишається предметом, який сприймається конкретно. 

Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає 
врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для 
навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, 
що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті та структурі організації 
навчання. 

Допрофільна підготовка для професійної орієнтації учнів сприяє вибору 
ними напряму профільного навчання у старший школі. Форми її реалізації – 
введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на 
диференційованій основі. Допрофільна підготовка має здійснюватися також 
через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію 
наук, предметні олімпіади. 

Закономірно постає питання: яке місце може займати шкільна географія 
у профільному навчанні? 

Величезну ланку роботи об’єднує шкільне географічне товариство 
«Промінь». 

Провідна роль у формуванні духовності належить краєзнавству з 
усебічним вивченням під керівництвом учителя природних, соціально-
економічних, історичних умов рідного краю (області, міста, мікрорайону 
школи). Тобто з краєзнавства починається вітчизнознавство. Шкільне 
краєзнавство, як одна із ланок навчально-виховної роботи, має географічний, 
історичний, літературний, етнографічний, фольклорний, природознавчий та 
інші напрями. В роботі застосовуються картографічний, статистичний, 
візуальний, анкетний, методи досліджень, також методи польових досліджень, 
індивідуальних бесід. 

Особливу увагу хочеться звернути на еколого-краєзнавчі екскурсії до 
міського парку, на берег водойми, що тривають протягом одного уроку. Це 
допомагає  повною мірою продемонструвати учням взаємодію і 
взаємозалежність живої та неживої природи й ті зміни, які відбуваються в 
процесі антропогенної діяльності. Такі екскурсії не потребують коштів, дають 
змогу ознайомити учнів з географічними особливостями рідного краю, 
проблемами природокористування, залучити дітей до посильної  
природоохоронної роботи, виховувати екологічну культуру. 

Наша екологічна стежка проходить по території заказника «Лісові 
озера». У наший місцевості це одночасно і рекреаційна зона. Головними 
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компонентами маршруту є привабливість, мальовнічисть, неповторність, 
різноманітність. Стежка веде від ділянок з насадженнями сосни звичайної до 
ділянок з переважанням листяних дерев, від лучних ділянок до водяних плес. 
Отже, можна побачити різноманітні природні ландшафти. Важливість їх  у 
тому, що можна показати учням, до яких наслідків призводить непродумане 
ставлення до природи. Зустрічаються забруднені сміттям ділянки лісу, береги 
озер, згарища, що залишилися після лісових пожеж. 

Вивчати сьогодення без історичного минулого неможливо. 
Познайомитися з історією заселення нашої місцевості допомагає відвідання 
краєзнавчих музеїв Комсомольська, Кременчука, Полтави. При огляді 
експонатів музею села Келеберда перед нами проходить історія одного з 
найдавніших, що пережило покоління й епохи, українських сіл. Історія досить 
типова для лісостепового Подніпров’я, але разом з тим – унікальна своєю 
безперервністю та збереженістю життєвих традицій. Тут чи не найдовше в 
Україні проіснувало козацтво – і дух його  спромігся – таки вистояли проти всіх 
жорстоких випробувань. Козацька слава і козацька мужність супроводжують 
учнів і під час поїздок до Чигирина, Суботова, Хортиці.  

Поїздка до села Пашенки Козельщинського району на батьківщину 
М. В. Остроградського познайомила з життєвим шляхом відомого математика – 
нашого земляка. 

Вивчаючи сучасні  види виробничої діяльності населення побували на 
оглядовому майданчику, відвідали подрібнювальну і збагачувальну фабрики 
ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Мали нагоду здійснити  
екскурсії  на типографію, ВАТ «Комсомольський хлібозавод», швейно-
трикотажний цех. Звіти про екскурсії учні складають разом з батьками, які 
працюють на відвіданих підприємствах.  

З особливостями художніх промислів знайомимося під час поїздок до 
Опішні, Миргорода, Решетилівки, Петриківки. На уроках учні відображають 
своє бачення сучасного мистецтва у виготовлених власними руками виробах. Це 
дійсно неперевершені вишивки у дівчат, вироби з різьби по дереву у хлопців, де 
втілено історію і красу природи рідного краю. 

Здійснюємо туристичні поїздки до Канева, Умані, Асканії-Нової, 
Дніпропетровська, Харкова, Києва, в яких спостерігається багатогранність 
географічних чинників у поєднанні з історією, культурою, економікою. Учні 
склали власний путівник по Устимівському дендропарку.  

Досить захоплюючими для школярів є туристичні походи. Спочатку 
вражають гори, адже ми приїжджаємо з місцевості, яка в рельєфі є низовиною. 
Вражає ліс, адже ми живемо на межі лісостепової зони, і для нас кілька десятків 
дерев є лісом. А там – шелест букового листя, красуні смереки, модрини… 
Спостерігаємо скельні зсуви, як результат утворення Карпат, які відбулися 
внаслідок випучування земної кори під дією тектонічних зрушень.  

В залежності від віку дітей, здійснюємо різні походи. Для молодших  
школярів зручніше долати одноденні маршрути. Наприклад, з міста Яремчі 
радикальні походи до каменя Довбуша, на скелі Довбуша, на гору Довбушанку. 
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Для старшокласників такі багатоденні переходи, як Яремча – 
Довбушанка – Столи – Горгани – Яблуницький перевал чи Ясеня – Драгобрат – 
Рахів – географічний центр Європи – Ділове проходять через заповідні місця 
Карпатського національного парку, Карпатського заповідника, де можна 
зустріти оленів, зубрів, багато птахів. 

Історія краю досить цікава і захоплююча, починаючи від походів Олекси 
Довбуша і до сьогодення. Спілкуючись з місцевими краєзнавцями, знайомимося 
з багатющим запасом легенд, які мають виховний, повчальний характер, з 
гуцульськими звичаями, що втілюються в проведенні календарних свят. В цій 
місцевості співіснують люди різних етносів, релігій, традицій. Базарчик в 
Яремчі чи на Яблуницькому перевалі – це царство місцевих виробів. Нащадки 
Шкрібляків, Карпанюків, Бахметюків вражають філігранністю різьби по дереву, 
гончарства, ткацтва, писанкарства. Тут можна придбати все: від опришківської 
бартки до гуцульського ліжника. Купуючи ці вироби, кожен із нас намагається 
привести додому малесеньку часточку карпатського духу. Вітри століть 
прошуміли над Карпатами, але місцевість приваблює нас і сьогодні. 

Територія України майже  повністю розташовується в помірному  
кліматичному поясі. Лише незначна смуга між Кримськими горами і Чорним 
морем – субсередземноморський пояс. Ось і приваблює Крим наших туристів. 
Зачаровує природа. Пальми, кактуси, банани ростуть поблизу будинків, 
мамонтове, мавп’яче дерево – в парках. А скільки екзотичних рослин в 
Нікітському ботанічному саду! 

У горах приваблюють печери: Червона, Мармурова, Еміне-Баїр-Хосар. 
Вражає неповторністю Великий каньйон зі своїми джерелами, «ванною 
молодості», котлами та кам’яними брилами. Їх нерукотворна краса є магічною. 

Історію краю пізнаєш в знаменитих Лівадійському, Воронцовському, 
Масандрівському палацах. А кримські татари запропонують прогулянку на 
конях  або хоча б скуштувати національні страви. Скільки б не відвідував ці 
місця, кожного разу захоплюєшся і дивуєшся. 

Зібрані під час екскурсій, подорожей, походів матеріали учні 
використовують на уроках, факультативах, у підготовці екологічної  
агітбригади, яка виступає перед школярами та на підприємствах міста, при 
написанні науково-дослідницьких робіт. Туристичний загін двічі ставав 
лауреатом обласного, двічі переможцем обласного і лауреатом Всеукраїнського 
конкурсу учнівської молоді «Сто чудес України». 

В грудні 2005 року команда «Промінь» стала учасником І 
Всеукраїнського турніру юних географів і була відзначена в номінації «За 
культуру спілкування». В журналі «Географія та основи економіки в школі» (№ 
1, 2006р.) зверталася увага, що серед інших команд справжніми бійцями зі своїм 
лідером були і наші учасники, як представники Полтавської області, які не 
тільки чинили опір сильнішим, а й вигравали в них бої в групах. 

Таким чином, поєднавши урочну, позаурочну, позашкільну роботу, в 
якій зустрічаються географічні аспекти, ми створили шкільне географічне 
товариство, в якому показали доступність його існування в загальноосвітньої 
школі, можливість розвивати життєві інтереси учнів, залучати дітей у різні 
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вікові групи, які, в свою чергу, дуже вдало змогли співпрацювати між собою, 
що надає можливість учням брати на себе відповідальність за наслідки власної 
діяльності. Результатом роботи товариства стало використання виховного 
потенціалу географії та краєзнавства, створення умов для розширення знань 
учнів, завдяки джерелам географічної інформації, учитель має можливість 
коригувати здібності дітей у географічній діяльності і впроваджувати 
допрофільну і профільну підготовку учнів. 

Сьогодні в педагогічній науці виникло поняття «навчальне середовище», 
яке можна назвати особливим конкретним простором, що визначається певними 
пізнавальними можливостями. Об’єкти навколишнього світу викликають в 
учнів конкретні чуттєві враження, наочно образне мислення, а пізнання через 
емоції – найефективніший шлях у вихованні пізнавальних інтересів. 

Отже, шкільне географічне товариство є досить важливою і широкою 
сферою в  пізнавальному процесі учнів в навчальному середовищі сучасної 
школи. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І 
СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ 

РОБІТ З ТЕМИ “НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ” 
 

В.І. Тімашева, вчитель географії школа №14 
 м. Мелітополя Запорізької області 

 
Однієї з головних проблем сучасного навчання є формування самостійної 

пізнавальної діяльності учнів. Мета самостійної пізнавальної діяльності – 
одержувати знання самостійно на творчому рівні, тобто аналізувати їх, 
осмислювати, знаходити їм практичне застосування. Для цього необхідно 
озброїти школярів цілим комплексом знань і умінь, що приведуть до рішення 
поставленої навчальної задачі. Сучасні вимоги до високої результативності 
навчання сприяли розробці багатьох різноманітних за формою і змістом шляхів 
оптимальної організації навчальної діяльності. Однієї з них є використання 
комп'ютерів у навчанні географії з застосуванням статистичного методу 
навчання при проведенні практичних робіт. Це один з напрямків модернізації 
системи географічної освіти в школі. 

Тема "Населення України" передбачає виконання двох практичних робіт: 
"Побудова графіка зміни кількості населення за визначений період" і "Побудова 
секторної і стовпчикової діаграм національного складу населення України".  

Вихідні передумови 
Якщо карту називають (за словами М.М. Баранського) "другою мовою 

географії", статистичні дані можуть бути названі "третьою мовою географічної 
науки".  

Тісний зв'язок статистики і географії має давні історичні корені. 
Економічна географія в XVIII столітті, будучи єдиною наукою зі статистикою, 
займалася в рамках описового країнознавства збором цифрових даних, що 
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стосуються різних сторін життя держави – його устрою, традицій і занять 
населення, умов і особливостей його життя і господарства, фінансів, церкви 
тощо. 

Виділившись у самостійну науку, географія перейшла від простого 
нагромадження статистичних даних як розрізнених фактів до їх систематизації 
й аналізу для складання країнознавчих описів. Взаємозалежний і 
взаємообумовлений історичний розвиток двох наук став передумовою для 
широкого використання основ статистики в географії. Основи методики 
застосування статистичного методу в навчанні шкільної географії закладені 
М.М. Баранським. Одночасно він радив "не зловживати цифровим матеріалом, 
не звертати його в самоціль, не заміняти ним карти, не підмінювати економічну 
географію економічною статистикою". Учений розробив основні методичні 
прийоми використання цифрових даних на уроці географії. 

Український педагог В.П. Корнєєв у своїх роботах відзначає, що 
комп'ютер не заміняє вчителя, а лише змінює його функції в процесі навчання 
географії. Він не знижує ролі традиційних засобів навчання (використання 
географічних карт, екранних посібників, таблиць, картин), а доповнює їх, що 
особливо зручно в процесі виконання самостійних і практичних робіт. 

Мета статті і постановка задачі 
Показати необхідність поєднання комп'ютерної версії географічного 

Атласу України і статистичного методу навчання в 9-ому класі з теми 
"Населення України". 

Виклад основного матеріалу 
Комп'ютер може бути використаний на багатьох етапах одержання 

географічних знань; надання географічної інформації, засвоєння навчального 
матеріалу в процесі інтерактивної взаємодії з комп'ютером, повторення і 
закріплення засвоєних знань, у підсумковому контролі і самоконтролі 
досягнутих результатів навчання, їхньої корекції. Крім того, використання 
комп'ютера сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності, дозволяє 
досягти якісного рівня наочності, значно розширює можливості виконання 
різноманітних дидактичних вправ у процесі навчання. Сьогодні це сприяє 
зацікавленості учнів географічним матеріалом, формує в них пізнавальний 
інтерес і, що особливо важливо, при виконанні практичних робіт. 

Практичні роботи - невід'ємна складова частина навчальної діяльності 
учнів на уроках географії. Вони формують у школярів систему умінь і навичок 
навчальної праці, самостійної творчої роботи, створюють умови для оволодіння 
глибокими, осмисленими, міцними знаннями.  

У курсі "Економічної і соціальної географії України" практичні роботи 
спрямовані на подальший розвиток знань про карту, що служить об'єктом 
вивчення і джерелом знань. Вони забезпечують самостійність у складанні 
висновків на основі роботи зі статистичними даними і формують практичні 
навички побудови графіків зміни кількості населення за визначений період, 
сприяють умінню виявляти причини цих змін, розвивають уміння побудови 
діаграм на основі статистичних даних. При цьому використовується дві групи 
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показників: абсолютні й відносні.  
Абсолютні показники виражають кількісні розміри демографічних явищ 

безвідносно до інших явищ і об'єктів. Вони показують сумарну величину  
об'єкта чи процесу, що вивчається. Такими є чисельність населення, число 
народжених і померлих за рік, сальдо міграції тощо. 

Відносні показники при характеристиці населення використовуються для 
визначення структури об'єкта, аналізу динаміки, а також рівнів різних 
демографічних процесів щодо чисельності населення.  

Особливий інтерес в учнів викликає використання статистичних даних, 
наданих програмою "Атлас-Гео" (укладач - Інститут передових технологій). 

Географічний зміст "Атлас-Гео" структурований по тематичних 
інформаційних блоках: вступ, природні умови і природні ресурси, населення, 
економіка, екологічна ситуація тощо. В Атласі об'єднані різні види інформації - 
описові тексти, таблиці, графіки, діаграми, фотографії, карти, описи і легенди 
карт, реалізована навігація по змісту і по сторінках тексту Атласу.  

Представлені в Атласі карти є унікальними за своїм змістом й 
високопрофесійними за рівнем виконання. Перед розробниками технічних 
рішень стояла задача максимально якісно відбити авторські матеріали в 
цифровій формі. Переваги "Атлас-Гео" полягає в тім, що, по-перше, в Атласі є 
можливість програмно виділити кожен географічний  об'єкт чи явище, що 
нанесені на карту. По-друге, є можливість змінювати масштаб зображення і 
повноту тематичного наповнення в залежності від масштабу. Кожна карта 
Атласу супроводжується легендою, що подана не на полі карти, а в окремому 
"вікні", її можна включати і виключати за необхідністю. 

Цифрові картографічні системи мають значні переваги при роботі з 
інформацією. По-перше, по кожному об'єкту на карті можна одержати набір 
характеристик, що відповідають тематиці карти, по-друге, в Атласі реалізована 
система пошуку об'єкта на карті. 

Упровадження комп'ютерних систем у географічні дослідження, орієнтує 
учня чи студента на одержання нових знань з точним описом кількісних 
характеристик різних об'єктів. Відкрита база даних по Україні дозволяє 
звільнити дослідників, керівників, студентів, школярів від рутинного пошуку 
інформації в різних джерелах (літературних, картографічних, космічних і т.д.). 

При виконанні практичних робіт з теми "Населення України" 
використовуються статистичні дані: 

1. Як джерело точного фактичного матеріалу, що служить для 
конкретизації теоретичного положення; 

2. Як самостійне джерело географічних знань, тобто як 
інформаційна база для узагальнення і виявлення географічних закономірностей; 

3. Як основа для створення проблемної ситуації на уроці, організації 
частково-пошукової і дослідницької діяльності школярів, що сприяє розвитку 
пізнавальної активності учнів, їхньої самостійності в оцінці географічних фактів 
і явищ; 

4. Для ознайомлення учнів із прийомами наукового пізнання - 
спостереженням, аналізом, узагальненням, систематизацією, які формують у 
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них уявлення про методи і прийоми географічних досліджень. 
Атлас містить цікаві для школярів карти "Народжуваності населення", 

"Природного приросту населення", "Смертності населення", "Основних причин 
смертності населення" і т.д. У ході виконання практичної роботи аналізуються 
показники чисельності населення за визначений період, що характеризують 
зміну демографічного потенціалу країни. Наприклад, для України показові дані 
"Динаміка кількісного складу населення України (млн. чол.)": 

 

Показники 1996 1999 2000 2001 2003 2004 2006 
Кількість  
населення 51,3 50,1 49,7 49,3 48,7 47,7 46,7 

На підставі цих даних і аналізу карт Атлас-Гео, шкільного атласу учні 
будують графік "Зміна кількості населення" і під керівництвом учителя роблять 
висновки щодо тенденцій і причин депопуляції населення в Україні. 

Друга практична робота "Побудова секторної і стовпчикової діаграм 
національного складу населення України" виконується на підставі порівняння 
статистичних дані карти етнічного складу населення України Атласу-Гео. У 
ході виконання практичної роботи розкриваються якісні розходження населення 
і виражаються в абсолютному значенні – через чисельність визначеної 
структурної групи населення, а у відносному – через її частку в населенні 
України. Проблемним є питання: "Які зміни відбулися в національному складі 
населення України в період між двома останніми переписами населення і 
чому?" Закінчити цю практичну роботу доречно складанням невеликої творчої 
роботи з плану: 

1. Склад етнічної території; 
2. Мовні родини і групи народів, що тут проживають; 
3. Етнічний склад населення; 
4. Висновки. 

Варіанти:I. Схід України; II. Захід України; III. Крим; IV. Північ України. 
Обговорення результатів роботи підводить до висновку, що в Україні 

живуть не тільки українці, а представники інших народів, що є повноправними 
громадянами держави Україна і мають право вільно користатися рідною мовою, 
зберігати свою культуру, самобутність. 

Висновки 
Комп'ютер як універсальний засіб обробки, збереження і представлення 

інформації міцно ввійшов у життя сучасних школярів. Застосування в навчанні 
комп'ютера в сполученні зі статистичним методом навчання під час виконання 
практичних робіт активізує пізнавальну діяльність, розвиває мислення і творчі 
здібності школярів, формує активну життєву позицію в сучасному 
інформаційному суспільстві. 
 

Література: 
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//Географія в школі. - 2004. - №№4, 5.  

4. Стадник О.Г.  Проблемні та творчі завдання за курсом економічної географії. 
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ЗМІСТ і МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕМИ  

 “ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ” 
 

А.А. Шуканова, П.В. Шуканов, викладачі кафедри географії 
 та краєзнавства Полтавського державного  
педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

 

Вивченням даної теми розпочинається знайомство старшокласників з курсом 
економічної і соціальної географії світу. Від успішності її засвоєння залежить 
результативність вивчення всього курсу, адже знання політичної карти 
складають опорний каркас, на який згодом нанизується навчальний матеріал з 
соціально-економічної географії світу. Вміння орієнтуватися в світовому 
геополітичному просторі – одне з найцінніших надбань географічної освіти, що 
необхідне для життєдіяльності особистості в сучасному взаємопов’язаному 
світі. Разом з тим, при викладання теми „Політична карта світу” вчителі 
відчувають ряд труднощів, пов’язаних як із змістовними наповненням теми, так 
і з методикою викладання досить великого за обсягом і водночас важливого 
матеріалу.  

Метою статті є висвітлення найбільш суперечливих змістовних положень 
теми „Політична карта світу” і методичних прийомів по їх вивченню на уроках 
географії. На наш погляд, найбільші труднощі при відборі змісту викликані дією 
двох чинників: 1) перманентні зміни сучасної політичної карти світу; 2) 
багатоваріантність підходів до періодизації етапів формування політичної карти 
світу, регіонального поділу та типології країн. Проте запропоновані нижче 
методичні прийоми дозволяють ці перешкоди перетворити в каталізатори 
вивчення географії, показують учням, що географія – це жива наука, яка 
знаходиться в постійному розвитку, задовольняючи сьогоденні потреби 
суспільства і прогнозуючи майбутнє. 

Формування поняття „Політична карта світу” 
Вчитель звертає увагу на подвійне смислове навантаження даного поняття. У 

вузькому розумінні це підвид загально-географічної карти світу, у широкому – 
сукупність відомостей про політичну географію світу. Звертаючись із 
запитанням до учнів: „Що зображено на політичній карті світу?”, вчитель 
очікує, що завдяки аналізу умовних позначень до карти, учні перерахують у 
відповідях: „Держави, залежні території, державні кордони, демаркаційні лінії”. 
Як правило, незрозумілим є поняття „демаркаційна лінія”. Вчитель пояснює, що 
це недержавні кордони за міжнародними угодами, тобто тимчасові кордони. 
Прикладом є розмежування Індії і Пакистану в Кашмірі, півночі і півдня Кореї. 
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Далі формулюється висновок про те, що на політичній карті світу відображений 
територіально-політичній поділ світу. 

Формування знань про територіально-політичній поділ світу 
За географічною ознакою на земній кулі розрізняють території (поверхня 

суходолу) і акваторії (водна поверхня). Проте відповідно до норм міжнародного 
права акваторії розглядаються як різновид територій. Аналогічно трактування 
шельфу у міжнародно-правових документах і у термінах океанології близькі, 
але не ідентичні поняття. Без подібного зауваження учням буде незрозуміле 
положення підручника про включення акваторій територіальних вод і морських 
економічних зон до територій держави. З метою кращого запам’ятовування і 
правильного вживання понять „держава” і „країна” пропонується вивчити 
логічне твердження: „Кожна держава є країною, проте не кожна країна є 
державою”. Важливим і цікавим є питання про кількість об’єктів політичної 
карти світу. В географічній літературі, як і в шкільних підручниках, 
спостерігаються статистичні розбіжності при підрахунку кількості держав, 
монархій, федерацій на початок ХХІ століття. Б.П. Яценко наводить приблизну 
цифру – „понад 200 країн і територій, які юридично або фактично є 
суверенними” [4, с. 6]. Топузов О.М. і Тименко Л.В. конкретизують – „236 країн 
і територій; незалежних, самостійних держав серед них – 194” [5, с. 8]. Безуглий 
В.В., Козинець С.В. вказують, що станом на 2002 рік існувала 191 держава [1, с. 
37]. Очевидно, що оскільки в травні 2002р. з’явилася нова держава – Східний 
Тімор в Південно-Східній Азії [2, с. 6], а в 2006р. до числа держав додалася 
Чорногорія, на сучасній політичній карті світу нараховується 193 політично 
незалежних країн. Поєднати цифровий матеріал із одиницями територіально-
політичного поділу світу можна у вигляді схеми (рис. 1), де також показана 
відмінність термінології вживаної в географічній науці і в міжнародному праві. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Поділ геопростору за політико-територіальними ознаками 
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З метою заохочення роботи з політичною картою і популяризації 
географічних знань можна запропонувати завдання-цікавинки: 

1. Про яку країну жартома говорять, що в ній небезпечно грати у футбол, бо 
м’яч залітає чи у Францію, чи в Італію, або в море? (Монако). 

2. Знайдіть останню колонію в Європі, яка до того ж є і найменшою у світі. 
(Гібралтар). 

3. Користуючись візитками країн в атласі [3, с.7], знайдіть державу з 
найбарвистішим прапором. (Прапор ПАР має найбільшу кількість кольорів. 
Зелений символізує пам’ять про те, що південноафриканську колонію заснували 
голландці; чорний колір – африканський народ; червоний – кров, що пролита за 
свободу, жовтий – золото в надрах, білий – надію на мир). 

4. На прапорі і гербі якої країни зображений автомат Калашникова? 
(Мозамбік). 

5. На європейських змаганнях українських вболівальників часто приймають 
за шведів. Чому? Гіпотетично, з вболівальниками яких ще країн можна сплутати 
українців на світових першостях? (Також прапор синьо-жовтих кольорів крім 
України має Швеція, Казахстан і Палау). 

 
Формування знань про типологію країн світу 

Типологічний підхід широко застосовується при вивченні географії. Проте 
метою вчителя є не лише ознайомлення учнів з існуючими варіантами 
типологій, а також формування практичних навичок і вмінь по використанню 
типологічного підходу як одного з універсальних методів пізнання дійсності. 
Тому при вивченні даного питання варто звернути увагу на методологічні 
принципи побудови типологій. Для цього пропонуємо поставити класу наступні 
ключові питання: 

1. Що досліджуємо? (Країни) 
2. Де досліджуємо? (На політичній карті світу) 
3. Коли досліджуємо? (На початок ХХІ століття). Щоб здійснити 

порівняння економісти приводять всі показники до базового року, за який 
приймається „нульовий” чи п’ятий рік кожного десятиліття. Тому, на наш 
погляд, вчителю не варто гнатися за найсвіжішими даними, які все одно швидко 
застарівають і часто бувають розрізненими. Набагато важливішими є 
сформувати комплексне уявлення  про світовий геопростір на певний момент 
часу. Тоді зберігається коректність порівнянь і системність в поданні цифрового 
матеріалу. 

4. Для чого ? (Щоб порівняти рівень соціально-економічного розвитку 
країн, розібратися в закономірностях і тенденціях їх розвитку ). Зауважимо, 
що рівень соціально-економічного розвитку характеризує ступінь 
забезпеченості населення матеріальними і соціальними благами і його не можна 
визначити за типом економічної системи, чи за назвою держави, чи за 
входженням до певного інтеграційного об’єднання. Тому викликають сумніви в 
доцільності виділення таких типів країн,  як країни планової економіки, країни – 
члени ОПЕК або країни колишнього СРСР. Щоб учні розрізняли типологію за 
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рівнем соціально-економічного розвитку, що прийнята в географії, від типології 
країн за типом економічних систем, що розглядається на уроках з історії та 
економіки, пропонується запам’ятати наступне логічне твердження: „У світі 
немає багатих країн без ринкової економіки, але не всі країни з ринковою 
економікою є багатими”. 

5. Як досліджуємо? (Шляхом аналізу статистичних показників 
соціально-економічного розвитку). Показники можна згрупувати в три групи: 1) 
Для характеристики економічного розвитку – ВВП і ВНП,  галузева структура 
господарства, структура експорту (частка сировини і готової продукції); 2) Для 
характеристики  соціального розвитку – тривалість життя, рівень освіченості, 
рівень урбанізації; 3) Інтегральний показник –  ІРЛП (індекс розвитку 
людського потенціалу), який щорічно розраховується експертами ООН і 
охоплює всі аспекти розвитку особистості людини: здоров’я і довголіття, 
освіченість і матеріальний рівень життя. 

Ознайомившись з метою і критеріями типології учні працюють в групах і 
користуючись картами атласу [3], визначають рівень розвитку країн: високий, 
середній, низький (країни, що розвиваються). Пропонується заповнити 
таблицю: 

 

Країна 

ВНП (на 
душу 

населення в 
доларах 
США)  

с. 8 атласу 

Зайнятість 
населення в 
сільському 
господарстві 

(%)  
с.13 атласу 

Очікувана 
середня 

тривалість 
життя 

(у роках) 
с. 10 атласу 

Індекс розвитку 
людського 
потенціалу 

(якісна оцінка 
рівня) 

с. 8 атласу 
Китай 500-1000 50-60 70-75 середній 
США 20 000-45 100 0-10 75-80 дуже високий 
Україна 980 23 66 середній 
Ефіопія 100 80-90 40-45 низький 
Бразилія 2000-5000 20-30 60-65 середній 
Польща 2000-5000 10-20 70-75 високий 
Росія 2000-5000 10-20 65-70 високий 

Саудівська 
Аравія 

5000-20000 10-20 65-70 середній 

Німеччина 20 000-45 100 0-10 75-80 дуже високий 
 

Аналізуючи статистичні дані учні роблять висновки про зв’язок між 
структурою зайнятості, тривалістю життя і рівнем соціально-економічного 
розвитку. Цікавим є порівняння Саудівської Аравії і України як прикладів 
розриву між добробутом і соціальним розвитком нації. Також продуктивним є і 
зворотне завдання, коли називається країна, а завдання учнів – спрогнозувати її 
показники не користуючись атласом. Це привчає учнів вільно оперувати 
цифровим матеріалом, орієнтуючись на рівні порядків цифр. Наприклад, вони 
швидко з’ясовують, що показники душового ВВП  економічно розвинених країн 
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вимірюються десятками тисяч, країн середнього рівня розвитку – декілька 
тисяч, а низького рівня – декілька сотень доларів. 

Отже, використання запропонованих логічних тверджень, завдань-цікавинок, 
роз’яснення різниці в географічному і суспільствознавчих підходах до вивчення 
об’єктів політичної карти світу, організація самостійного здобуття знань з 
картографічних джерел сприятимуть кращому усвідомленню змісту теми і 
розвитку загальнодидактичних вмінь старшокласників.  
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ  

ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ  
“АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС” 

 
Л.Є.Марченко, вчитель  географії Карло-Марксівської 
 ЗОШ  Бердянського району Запорізької області 

 
Для учнів сільської школи, батьки яких безпосередньо зайняті у 

сільськогосподарському виробництві, при вивченні економічної і соціальної 
географії України найбільш близькою є тема “Агропромисловий комплекс”.  
Учні нашої школи при підготовці до цього уроку проводили дослідницьку 
роботу з теми: ”Землеволодіння, його вплив на сільське розселення. Земельна 
реформа в Україні на прикладі села Карла Маркса Бердянського району 
Запорізького області”. 

Вирішальний вплив на сільськогосподарське виробництво, його 
рентабельність має землеволодіння. Землеволодіння – це особливості та форми 
володіння землею. Воно ґрунтується на власності на землю, впливає на 
розселення і територіальні особливості сільських населених пунктів, на рівень 
розвитку і технічну оснащеність сільського господарства. 

Згідно Земельного кодексу України кожен працівник має гарантоване 
право одержати свою земельну частку (пай), виділену в натурі (на місцевості). 
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До недавнього часу сільськогосподарські угіддя перебували у 
користуванні колгоспів. В наш час відбувається процес реформування всього 
аграрного сектора. 

Спостерігаючи, як господарюють нові власники на селі, в учнів виникло 
ряд запитань: 

“Чи дійсно ці форми господарювання є прогресивними?”  
“Чи нагодує дрібний фермер народ України?”  
Порівнюючи теоретичні питання з практичним сучасним життям на селі, 

спостерігаючи, як їх батьки, власники паїв, господарюють самостійно; 
стверджувати відповідь позитивно дуже важко. На зміну колгоспу, який існував 
на території села Карла – Маркса, виникли нові форми господарювання, а саме:  

1. Агрофірма ”Приазовська” яка має в оренді 5750 гектар землі. 
2. 4 фермерські господарства (193 гектар землі). 
3. Орендарі – 5 осіб (500 гектар землі). 
4. Пайщики – 71 особа, які вирішили самостійно обробляти свої паї 

(670 гектар землі). 
Щоб встановити істину, з учнів 9 класу були створені експертні групи, які 

зайнялися опитуванням, аналізом даних з питання господарювання 
представників різних форм за останні 3 роки. 

Одна  група експертів зустрілася з колишнім головним агрономом 
колгоспу імені Калініна, друга - з головним агрономом агрофірми 
“Приазовська”. Для порівняння експерти вибірково зібрали інформацію в 
орендарів та пайщиків. 

У дрібних землевласників агрохімічна служба відсутня; сівозмін не 
дотримуються; овочівництво відсутнє, не вирощують кормові культури; 
врожайність дуже низка. Офіційних даних про врожайність отримати не 
вдалося. Дрібні господарі не можуть собі цього дозволити, тому що кінцевий 
результат є збитковим.  

Висновок: На нашу думку земельні ділянки малої площі знижують 
ефективність використання сучасної техніки, що веде до збільшення 
собівартості вирощеної продукції. Пайщику, який має ділянку 7-8 га, займатися 
землеробством одноосібно недоцільно, бо він несе великі матеріальні затрати. 
Науково обґрунтована система сівозмін включає в себе в часі 10-12 років, або на 
площі 10-12 полів. Тому додержуватися сучасних технологій обробітку ґрунту 
на малих ділянках неможливо. 

Така експлуатація чорноземів може призвести до повної деградації ґрунту 
– зниженню або повної втрати його родючості, викликаною погіршенням його 
властивостей. Надмірна експлуатація, яка викликає руйнування ґрунтів, може 
вивести з ладу за дуже короткий час всі землі нашого краю. Тому дана проблема 
повинна вивчатися на державному рівні. 

Під час пошукової роботи учні встановили таке: 
Податки за оренду землі залежить від кадастрової оцінки землі (як 

правило, вона дуже висока). 
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Немає відпрацьованих механізмів між виробником і державою, який 
гарантував би збут сільськогосподарської продукції. Фермери мають справу не з 
державою, а з приватними структурами, які диктують цінову політику. 

Немає страхового полісу, який би гарантував повернення збитків, 
отриманих від стихії (посухи, суховії, град, бурі). 

Хибна цінова політика держави і невідповідність цін на дизпаливо, 
посівного матеріалу, с/г техніки до цін на с/г продукцію. 

Отримання кредитів – дуже складна процедура. Банки не зацікавлені у 
підтримці фермерських господарств, тому отримати кредит майже не можливо. 
Державних дотацій не існує. 

Держава не підтримує с/г виробника, відмінивши пільги на податки. Якщо 
за кордоном податки сплачують після 3-5 років господарювання, то в Україні 
податки вводяться з першого року господарювання . 

Дуже високі ціни на мінеральні добрива, гербіциди. Знижки на ціни 
існують на закупівлю великих партій добрив, тому для дрібних господарників 
це недоступно. Практично 99% власників землі не мають ніякої с/г техніки і не 
будуть мати її з відомих причин. 

Всеукраїнська асоціація фермерів ніякої ролі не відіграє, не сприяє 
розвитку фермерства. 

  Таким чином, висновки зроблені учнями не втішні. 
  Праця в сільському господарстві як була, так і залишається 

неприбутковою, непрестижною. Селяни втрачають бажання працювати на землі. 
Як і раніше, так і сьогодні відбувається посилений відплив селян до міст. 

Відмінність лише в тому, що раніше виїжджала тільки молодь, а сьогодні люди 
середнього і старшого віку. В результаті село вимирає. 

Вивчивши ситуацію на селі, учні зробили висновок, що дрібний фермер 
нагодувати народ України не зможе. 

 
РОЗДІЛ ІІІ.  ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

ГЕОГРАФІЇ У ВИЩІЙ І ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 
 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
Л.А. Романець, методист Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти  
ім. М.В.Остроградського 

 
У Положенні про дистанційну освіту [2, с. 19] в основних завданнях 

системи дистанційної освіти вказано на організацію та розвиток дистанційного 
навчання за різними напрямами, зокрема, в галузі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кваліфікованих робітників та впровадження і використання 
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технологій дистанційного навчання на різних рівнях освіти, в тому числі – 
післядипломної.  

Якість освіти, як відомо, багато в чому визначається компетентністю та 
рівнем професійної діяльності вчителя [3, c. 21]. 

Сучасні умови розвитку освіти дозволяють систематично оновлювати  
професійні знання та уміння спеціаліста через можливість доступу користувача 
до різноманітних ресурсів інформації [1,c.8]. В такій ситуації набуває 
актуальності запровадження та розвиток дистанційних форм навчання з 
використанням сучасних інформаційних технологій [2, с. 18]. 

Дистанційне навчання - це технологія що базується на принципах 
відкритого навчання, широко використовує комп'ютерні навчальні програми 
різного призначення та сучасні телекомунікації для доставки навчального 
матеріалу та спілкування [4, c. 18] . 

Впровадження дистанційного навчання в системі післядипломної 
географічної освіти в Полтавському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського здійснюється згідно з Положенням 
[7], за очно-дистанційною формою, що передбачає термін навчання тривалістю 
півроку та настановну і залікову сесії тривалістю один день. 

В основі навчально-методичного комплексу дистанційного підвищення 
кваліфікації вчителів географії нормативно-правові документи, в яких зазначені 
основні вимоги до професіоналізму вчителя, а саме: 

– гармонізація науково-предметних і світоглядно-методологічних, 
дидактичних, психологічних знань; 

– оволодіння сучасним інструментарієм вивчення особистості дитини; 
– уміння організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію; 
– прилучення до перспективних моделей педагогічного досвіду і набуття 

власного у різноманітній практиці [5, c.12];  
– здатність до творчого пошуку, саморозвитку; 
– засвоєння та впровадження нових інформаційних технологій [6, c.5]. 
Основним документом навчально-методичного комплексу є навчальна 

програма курсів, яка містить основні вимоги до навчального процесу. 
Дистанційне підвищення кваліфікації вчителів географії здійснюється за 

модульною системою [7], що відображено в навчально-тематичному плані, який 
складається з чотирьох модулів: загальнокультурний - філософія освіти; 
професійні - педагогічна майстерність, менеджмент освіти; фаховий (актуальні 
питання теорії та методики викладання географії). 

Фаховий модуль складається з системи кваліфікаційних завдань, які 
вибудувані за диференційованим принципом, а саме: 

– популяризація власного досвіду (вчителям рекомендується за період 
навчання підготувати статтю до періодичних видань різного рівня; брати участь 
у конкурсах, наприклад, Всеукраїнський конкурс "З електронним атласом – на 
урок географії"; представляти власний досвід на педагогічних семінарах, 
конференціях); 
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– педагогічна практика, яка передбачає ознайомлення з кращим 
педагогічним досвідом викладання географії та можливість апробувати його у 
власних навчальних закладах; 

– опрацювання фахової географічної літератури за визначеною темою; 
– атестаційна робота, яка відображає теоретичний та методичний аспекти 

здійсненої навчальної діяльності вчителем протягом періоду навчання. 
Дидактичний матеріал для самостійної роботи  вчителів представлений 

електронним виданням, в якому є електронний варіант друкованих навчальних 
матеріалів. 

На даному етапі основним елементом спілкування між учасниками 
дистанційного навчання є Інтернет - консультації, які відбуваються за 
спеціальним графіком.  

Ми погоджуємося з В.М.Кухаренком [4, c.18], що для навчання в системі 
дистанційної освіти характерна посилена пізнавальна мотивація, якою 
відрізняється дистанційне навчання від інших форм навчання та додаємо, що 
дана технологія може забезпечити розвиток професійної компетентності 
вчителя.  
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державного педагогічного університету 
 

Перехід вищих навчальних закладів на нові принципи викладання в межах 
Болонської концепції освіти поставив перед викладачами вимоги щодо 
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впровадження у практику технологій кредитно-модульного та модульно-
рейтингового навчання. Входження у Болонській процес є "виходом освіти, 
набутої в Україні, на ринок світових освітніх послуг, поглиблення 
міжнародного співробітництва" [1]. При цьому під кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу розуміється процес організації 
навчального процесу, який ґрунтується на поєднанні модульних технологій 
навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) [2]. 

Технологія модульного навчання у ВНЗ включає зміст (розподіл 
навчального матеріалу за кредитами, модулями, темами), форми та засоби 
навчального процесу, форми контролю якості знань, умінь і навчальної 
діяльності студентів. Необхідним компонентом модульного навчання є 
відповідні форми контролю – поточний рейтинговий контроль та підсумковий 
рейтингово-екзаменаційний контроль [3]. Відповідно до існуючої модульної 
технології певна навчальна дисципліна розбивається на кілька змістових 
модулів, відпрацювання яких і є головної складовою навчального процесу. 

Автором упродовж 1999-2006 рр практикується технологія кредитно-
модульного та рейтингового навчання. Експерименти проводилися на 
географічному факультеті Криворізького педуніверситету, під час викладання 
таких курсів як «Загальне землезнавство» (далі «ЗЗ») на 2 році вивчення, 
«Гідрологія», «Геоморфологія». У 2005 році розроблена робоча програма 
нового покоління із «ЗЗ» за принципами кредитно-модульного навчання. 
Власний досвід покладений в основу даної публікації. 

В КДПУ курс «ЗЗ» викладається студентам освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр, які вчаться за спеціальністю «6.010100 Педагогіка i методика 
середньої ocвіти. Географія». Курс обов’язковий: згідно циклу професійної та 
практичної підготовки стандарту освіти. Викладається 2 роки (1-4 семестри). 
Кількість відведених кредитів відповідних ECTS (36 год. – 1 кредит): 10,5. 
Загальна кількість годин – 378, з них на лекції лабораторні заняття відведено по 
138 годин. До навчальних проектів відносяться реферати та курсова робота (4 
семестр). Види контролю – 2 екзамени (після 3 і 4 семестру навчання). 

На нижче описаний 2 рік навчання «ЗЗ» (3-4 семестри) припадає 5,5 
кредитів (3 у 3-му семестрі і 2,5 у 4-му) і 11 змістових модулів (табл. 1), які, у 
свою чергу, розділені на 31 тему. 

Таблиця 1 
Структура залікового кредиту дисципліни 

 
Кількість год., відведених на: Кредити (виділені різним 

шрифтом) і змістові модулі Лекції Лабор. 
заняття 

Сам ост. 
роботу 

Загалом 
годин 

ІІІ СЕМЕСТР НАВЧАННЯ 
І. Вступ у вчення про водні 
геосистеми – гідрологію 

4 - 4 8 

ІІ. Гідрологія рік 8 14 6 28 
ІІІ. Гідрологія озер (лімнологія) 6 4 8 18 
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ІV. Гідрологія боліт і штучних 
водних геосистем. Гляціологія 

6 6 6 18 

V. Океанологія 12 12 12 36 
 

ІV СЕМЕСТР НАВЧАННЯ 
VІ. Гідрологія підземних вод 4 4 2 10 
VІІ. Вступ у вчення про рельєф 
– геоморфологію 

4 2 2 8 

VІІІ. Морфоструктури 6 6 6 18 
ІХ. Флювіальний рельєф 6 6 6 18 
Х. Карстовий, гляціальний, 
еоловий рельєф 

6 12 4 22 

ХІ. Гравітаційний, суфозійний, 
кріогенний, антропогенний, 
береговий рельєф 

6 4 4 14 

Всього годин 68 68 62 198 
Передумовою викладання курсу «ЗЗ» стала розробка електронного 

навчального комплексу. Він включає: тексти лекцій, методичні рекомендації 
для виконання лабораторних робіт, додаткову візуальну та довідкову 
інформацію, матеріали для самостійної роботи, географічну номенклатуру, 
питання для поточного контролю тощо. Увесь навчальний матеріал 
завантажений у кожен робочий комп’ютер спеціалізованого факультетського 
класу, до якого студенти мають вільний доступ. 

В концепції кредитно-модульного навчання важливе місце посідає 
система оцінювання знань студента. Контроль знань ґрунтується на базових 
поняттях кредитно-модульного навчання – кредит і змістовий модуль. Так один 
кредит повинен враховувати повне навантаження студента: аудиторну роботу, 
самостійну роботу, виконання контрольних заходів і творчих проектів, практику 
тощо. В основу контролю покладена накопичувальна технологія – чим більше 
балів набрав студент за виконаний кредит, тим вищою буде підсумкова сесійна 
екзаменаційна оцінка за семестр. 

При викладанні курсу «ЗЗ» передбачені наступні методи оцінювання: 
1)оцінка виконання та оформлення завдань за темами лабораторних робіт; 
2)оцінка оформлення конспектів лекцій і завдань для самостійної роботи; 
3)поточне усне опитування; 4)оцінка за навчальний проект – 2 реферати на 
семестр; 5)контрольні письмові роботи за кожен блок змістових модулів, які 
відповідають одному кредиту; 6)оцінка складання географічної номенклатури.  

На підставі багаторічних експериментів була запропонована складна 
система оцінювання знань (табл. 2). В основу покладена 90 бальна шкала та 
принцип редукції при переході до вітчизняних 5-ти бальних оцінок та можлива 
логічна інтерпретація в систему оцінок за європейською шкалою ECTS. 

Найважливішою формою контролю знань є поточна оцінка за підсумками 
письмових контрольних робіт (можливе й тестування), яка проводиться після 
відпрацювання кожного залікового кредиту. Контрольних робіт за семестр – 3. 
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Таблиця 2 
 

Розподіл балів за формами контролю знань 
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I ІІ ІІІ 0-25 
“0 – мінус”  

“0 – 
мінус” 0-10 0-22 0-33 до 90

 

Оцінка оформлення завдань для самостійної роботи здійснюється за 
системою “0 – мінус” – -1 бал (мінус один бал) за 1 не виконане завдання, 
максимальна кількість – 0 балів, мінімальна – мінус 18-16. Семестрова та річна 
оцінка складання географічної номенклатури (5 блоків на семестр) – 5 балів за 1 
блок номенклатури та 0 балів за не складений або неповністю відзвітований 
блок, максимальна кількість – 25 балів за семестр. Номенклатура складається за 
місячним графіком. Оцінка оформлення завдань лекцій і лабораторних робіт 
здійснюється за системою “0 – мінус” – -1 бал за 1 не виконану роботу, 
максимальна кількість – 0 балів, мінімальна – мінус 18-16 балів за семестр. 
Оцінка за навчальні проекти – реферати – від 0 до 11 балів за кожен реферат 
(шкала переведення балів наводиться нижче). Оцінка за усне поточне 
опитування – у середньому за семестр студент повинен кілька відповідей під 
час лабораторного заняття, для оцінки вираховується середній бал. 

Кожен студент під час консультації та індивідуальної роботи з викладачем 
без штрафних знижень оцінок може перескласти контрольні роботи, 
номенклатуру, самостійну роботу, лабораторні роботи, реферат та усні відповіді 
та підвищити власний рейтинг до екзамену. Підвищена оцінка 5,5 впроваджена 
для заохочення студентів, які показали не лише репродуктивні знання, але й 
застосували творчий підхід до викладення матеріалу, навели низку додаткової 
інформації, застосували науковий аналіз тощо. 

Блочне навчання студента за семестр складає об’єктивні підстави для 
загального оцінювання знань і навичок студента за семестр на екзамені. Екзамен 
складається «автоматично» – з урахуванням сумарного балу набраного 
студентом за результатами всіх видів контролю упродовж семестру. Критеріями 
екзаменаційного оцінювання є логіка критичного мінімуму знань відповідно до 
певного балу за 5-ти бальною шкалою: «відмінно» – 82 бали і більше (відмінна 
підготовка; студент якісно працював упродовж усього семестру), «добре» – 70-
81 бал, «задовільно» – 58-69 балів (студент працював упродовж усього семестру 
посередньо), «незадовільно» – 46-57 балів, «вкрай незадовільно» – 45 балів і 
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менше. Якби вища школа вже працювала за Болонською системою насправді, то 
студент, якому виставлено автоматично оцінку за екзамен «незадовільно», мав 
би можливість перескладання іспиту. Вкрай незадовільна якість знань ставила б 
питання про обов’язковий повторний курс «ЗЗ». Слід додати, що за студентом 
залишене право перескладання підсумкової оцінки на самому екзамені під час 
сесії, якщо він з нею не згоден. 

Висновки. Досвід блочного (кредитно-модульного) та рейтингового 
викладання довів наступні позитивні моменти: 1) полегшення навчання 
студентами; 2) зацікавленість у навчанні через прозорий процес об’єктивного 
оцінювання за індивідуальним рейтингом; 3) поява елементу змагання поміж 
студентами за підвищення особистого рейтингу; 4) можливість перескладання 
навчальних елементів не ставить рейтинг фатальним і незмінним, навпаки він є 
«живою» динамічною системою не лише контролю знань, а й способів їх 
формування; 5) різке покращення якості знань у 1,5-2,0 рази; 6) робота студента 
упродовж семестру стає систематичною – зникають передекзаменаційні аврали; 
7) студент отримує можливість звітувати за всіма формами контролю згідно 
індивідуальних особливостей – це елемент демократичності у навчанні; 8)зі 
студента, який навчається на позитивні відмітки, різко знижується 
навантаження під час сесії і створюються передумови для її ліквідації взагалі; 9) 
студенти говорять, що за новою системою їм вчитись набагато цікавіше, вони 
активніші, відбувається «диво» – не викладач шукає студента, а навпаки – 
викладач значно перепрацьовує під час індивідуальної роботи. 

До дуже серйозних зауважень слід віднести розірваність знань, коли 
блочно-модульне навчання не формує у підсумку цілісної картини знань, тому 
що замість одного екзамену фактично існує 3 за один семестр. Особливо добре 
це видно на польових навчальних практиках, де найвищі залишкові знання 
показують не самі кращі студенти, а які складали іспит одразу за весь семестр. 
Знання викладені на основі модульного контролю забуваються сильніше. 
Другий недолік криється у самій системі контролю знань, коли високі оцінки за 
однією формою контролю (наприклад за контрольні роботи) можуть 
перекривати занизькі оцінки по іншій формі, що суперечить змісту і рангу 
оцінки. Це означає, що бальний контроль потрібно вдосконалювати. Останнє – 
невідрегульованість індивідуальної роботи викладача, яка зростає у значних 
обсягах і більшою мірою, поки що є не оплачуваною. 
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ВИКЛАДАННЯ КУРСУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ  
ЗА МОДУЛЬНО – РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ 

 
 

Л.П.Вішнікіна, ст.викладач кафедри географії 
та краєзнавства Полтавського державного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

 
В освіті майбутнього вчителя географії важливе місце займають 

педагогічні і методичні знання та навички. Критерієм ефективності роботи 
вчителя географії на сучасному етапі є реалізація ним діяльнісного підходу до 
навчального процесу, вміння сформувати у дітей навички самостійного 
добування знань та критичне мислення. За цих умов студенти-географи повинні 
оволодіти теоретичними знаннями, навчитись застосовувати їх на практиці та 
моделювати навчальний процес. 

Сумарний розвиваючий вплив класно-урочної системи на особистість 
знаходиться в межах 5 – 10% і тільки в окремих випадках є більшим. 
Необхідність знаходження більш ефективних освітніх моделей в середній та 
вищій школі привели до впровадження технології модульного навчання, яке є 
альтернативою традиційному навчанню і впевнено входить у навчальний 
процес. 

Стосовно географічної освіти В.П. Корнєєв зазначає, що поняття 
навчальної технології вважається в ній одним з нових [4]. Найбільш повно 
висвітлює особливості застосування модульно-рейтингової технології навчання 
географії І.Д. Душина [2]. Цікавим є підхід до модульного навчання С.В. 
Капіруліної. Вона називає цю навчальну технологію “модульно-розвивальною”, 
і вважає, що її головним елементом є “блочно-пошуковий спосіб добування 
знань” [3].  

Основою модульно-рейтингового навчання є ідея, що учень повинен 
навчатися сам, а вчитель лише спрямовує його діяльність. При цьому їх 
взаємодія має суб’єкт-суб’єктний характер. Майбутній учитель географії, на 
погляд О.І. Власової, зможе реалізувати такий підхід до навчання за умови, 
якщо сам під час отримання вищої освіти займе позицію “дійсного суб’єкта 
навчальної діяльності” [1]. 

Саме тому, на наш погляд, впровадження модульно-рейтингового 
навчання в освітню систему підготовки майбутніх учителів географії не тільки 
доцільне, а і необхідне. Таке навчання передбачає створення пакету програм для 
індивідуальної роботи, цільового плану дій, що забезпечує навчальні 
досягнення студентів.  

З метою залучення до систематичної активної і самостійної роботи 
студентів-географів, підвищення якості знань, забезпечення відкритості 
контролю та об’єктивності оцінювання знань студентів передбачене вивчення 
“Шкільного курсу географії та методики його викладання” за модульно-
рейтинговою системою навчання (табл. 1). Модульно-рейтингова система 
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навчання забезпечує таку організацію навчального процесу, при якій вивчення 
студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і 
ґрунтовного опрацювання навчальних модулів, а оцінювання якості його роботи 
та рівня здобутих знань і вмінь здійснюється безпосередньо за рейтинговою 
системою. 

Програмний матеріал курсу поділений на 5 навчальних модулів (табл. 2). 
Кожен модуль складається з трьох частин: теоретичної, практичної та 
самостійної роботи студентів. Шостий модуль включає педагогічну практику з 
географії. Студенти повинні відвідувати та конспектувати лекції, відвідувати 
практичні заняття та виконувати практичні завдання, самостійно працювати над 
вивченням навчальної дисципліни, проводити уроки та позакласні заходи з 
географії під час проходження фахової практики. Важливо навчити студентів 
систематично інтенсивно працювати як в аудиторії, так і самостійно. 

Практична робота – одна з форм учбової роботи студентів, мета якої 
закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, 
формування практичних професійних вмінь та навичок, оволодіння 
конкретними способами і прийомами, необхідними вчителю для самостійного 
моделювання та організації навчального процесу. Практична робота, на відміну 
від лекції, вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які 
виносяться на обговорення. 

Підготовка до практичної роботи здійснюється відповідно до планів 
практичних робіт, де вказані їх теми, питання для обговорення, практичні 
завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, 
питання, що винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список 
основної навчально-методичної літератури. 

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, 
нормативних документів, монографій, збірників науково-методичних праць, 
статей в періодичних виданнях; правильно оформлювати конспекти, тези, 
плани-конспекти фрагментів уроків. 

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення 
конспектів лекцій, підручників, науково-методичної фахової літератури, 
написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесених 
на самостійне вивчення, особисту експериментально-практичну роботу під час 
педагогічної практики. 

Для перевірки і оцінювання знань студентів, аудиторної та поза 
аудиторної самостійної роботи кожного модуля дисципліни можуть бути 
використані такі види контролю: 

1)  контрольні роботи, короткий письмовий контроль та тестування з 
ключових питань курсу під час лекцій; 

2) усне опитування з питань, винесених на обговорення або самостійне 
вивчення, перевірка практичних завдань, планів-конспектів уроків або 
фрагментів уроків, письмових аналізів та самоаналізів фрагментів уроків під час 
практичних робіт; перевірка конспектів самостійно вивчених матеріалів, 
перевірка робіт, виконаних самостійно за завданням викладача, перевірка 
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доповідей та рефератів під час консультацій по організації самостійної роботи 
студентів. 

Якість засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля 
перевіряється протягом семестру, а загальна оцінка знань студентів проводиться 
за 100-бальною шкалою за один семестр (табл. 3, 4). 

Розподіл балів, за допомогою яких оцінюється робота студентів, 
відбувається наступним чином:  

100 – 90     –  “відмінно” 
89 – 75       –  “добре” 
74 – 60       – “задовільно” 
59 і менше – “незадовільно” з можливістю повторного складання. 
Чітке розмежування контрольних заходів за змістом і у часі створює 

багатоступеневу систему контролю особистих досягнень студентів, забезпечує 
переорієнтацію їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування 
стійких знань, умінь та навичок, перетворює навчання на регламентований 
творчий процес.  

Таблиця 1.  
Структура навчальної дисципліни 

“Шкільний курс географії та методика його викладання” 
 

Розподіл годин за видами занять 
 

В тому числі 

 
Семестр 

Лекції Лаборатор
ні роботи 

Самостійна 
й індивіду 

Альна 

 
Всього

 
 

Кількість 
навчальних 
модулів 

 
 

Вид 
контролю

VII 38 30 40 108 3 Залік 
VIII 12 18 24 54 2 Екзамен 
Всього за 
рік 50 48 64 162 5 Екзамен 

 

Таблиця 2.  
Розподіл годин за навчальними модулями та видами занять  

“Шкільний курс географії та методика його викладання” 
 

Кількість годин за видами занять 
В тому числі № 

п/
п 

Назва теми 
Лекції 

Лаборато
рні 

роботи 

Самостійна 
й індивіду-
альна 
робота 

Разо
м 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

Модуль I 
Структура і зміст методики 
навчання географії.  
Розвиток шкільної географії та 
методики її навчання. 
Структура, зміст і проблеми 
сучасного шкільного курсу 
географії, концепція навчання 
географії. Психологічні засади 
навчання географії. 

 
2 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
2 
 
 
2 
 
 
 
4 

 
2 
 
 
4 
 
 
 
4 

 
6 
 
 
10 
 
 
 
12 

Всього за модуль: 10 8 10 28 



 

88 

 
4. 
5. 

Модуль II 
Процес навчання географії 
Засоби навчання географії 

 
10 
4 

 
6 
4 

 
8 
6 

 
24 
14 

Всього за модуль: 14 10 14 38 
 
6. 
 
7. 

Модуль III 
Перевірка та оцінювання 
результатів навчання географії. 
Форми організації навчання 
географії. 

 
4 
 

10 

 
2 
 

10 

 
6 
 

10 

 
12 
 
30 

Всього за модуль: 14 12 16 42 
 
8. 

Модуль IV 
Технології навчання географії. 

 
6 

 
14 

 
8 

 
28 

Всього за модуль: 6 14 8 28 
 
9. 
10. 
 

Модуль V 
Навчання географії в зарубіжній 
школі. 
Дослідження ефективності навчання 
географії. 

 
2 
 
4 

 
2 
 
2 

 
6 
 

10 

 
10 
 
16 

Всього за модуль: 6 4 16 26 
Всього: 50 48 64 162 

Таблиця 3.  
Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Розподіл протягом семестру Кількість балів 

Навчальний модуль I  
Навчальний модуль II 
Навчальний модуль III 

13-24 
21-36 
26-40 

Всього за семестр: 60-100 
Навчальний модуль IV 
Навчальний модуль V 
Навчальний модуль VI (фахова педагогічна 
практика) 

22-34 
8-16 
30-50 

Всього за семестр: 60-100 
Таблиця 4. 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів за курс 
 

Навчальна частина курсу Практична 
частина курсу Оцінка 

7-й сем. 8-й 
сем. Разом 8-й семестр 

Всього за 
курс 

“відмінно” 
 
“добре” 
 
“задовільно” 
 
“незадовільно”   
з можливістю 
повторного 
складання 

100-90 
 

89-75 
 

74-60 
 

59  
і менше 

50-45 
 

44-38 
 

37-30 
 

29 і 
менше 

150-135 
 

134-112 
 

111-90 
 

89        
 і менше

50-45 
 

44-38 
 

37-30 
 

29 і менше 

200-180 
 

179-150 
 

149-120 
 

119 і 
менше 



 

89 

На основі апробації модульно-рейтингової системи організації вивчення 
“Шкільного курсу географії та методики його викладання” можна зробити 
висновок, що таке навчання вимагає від студентів прояву ініціативи, активності 
у навчанні. Головним стає винагорода, а не покарання; створюються умови для 
здорової конкуренції. 

При такій системі навчання є доцільним поділ студентів на малі групи на 
основі вільного вибору їх складу. Взаємозалежність та необхідна 
взаємодопомога при застосуванні інтерактивних форм організації навчання 
сприяють формування ділових стосунків між студентами, створенню 
позитивного психологічного мікроклімату.  

 Важливим наслідком такого навчання є підвищення об’єктивності 
оцінювання. Це пояснюється тим, що оцінка детально регламентована і 
максимально відкрита для студентів. За цих умов формується адекватна 
самооцінка. Поточний контроль навчальних досягнень студентів має 
систематичний характер, урізноманітнюються форми контролю. 

Але не всі студенти готові працювати систематично. Стереотип навчання 
“від сесії до сесії” дуже стійкий і не кожен може його зламати. З 2006/2007 
навчального року  університет перейшов на кредитно-модульну систему 
навчання, за новим навчальним планом, в якому збільшено кількість часу на 
вивчення курсу “Методика навчання географії” до 7,5 кредитів (270 годин), з 
яких 50% - аудиторні заняття. 

 

Література: 
1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник. – К.: Либідь, 

2005. – 400 с. 
2. Душина И.В., Таможняя Е.А., Пятунин В.Б. Методика и технология 

обучения географии в школе. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 203 с. 
3. Капіруліна С.В. Викладання географії в модульно-розвивальній 

системі навчання // Географія, краєзнавство, туризм. – Листопад 1999.  – № 44 
(145). – С. 1-2. 

4. Корнєєв В.П. Технології в навчання географії – Харків.: Вид. Група 
“Основа”, 2004. – 112 с. 

 
 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ  
СУСПІЛЬНО−ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ 

 
Л.М.Кушнір, к.г.н., доцентч кафедри географії 
та краєзнавства Полтавського державного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

 
Категорія "суспільно-географічне положення" найзагальніше відображає 

всю гаму суспільно-географічних відношень, на базі яких можуть розвинутись 
суспільно-географічні зв'язки і процеси.  
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"Географічне положення" як поняття відоме в науці ще з XVIII ст. 
Особливе застосування знайшло у антропогеографії кінця ХІХ ст., коли 
німецький учений Ф.Ратцель (1897) почав застосовувати поняття положення до 
характеристики позиційних властивостей країни. У Росії його вивчали 
М.Баранський, І. Маєргойз, Є.Лейзерович, в Україні — О.Топчієв, М.Пістун, 
В.Лажник, В.Грицевич та інші учені. 

Географічне положення - це одна з фундаментальних категорій 
географічної науки, яка завжди індивідуалізує географічний об'єкт. Поняття 
"географічне положення" означає адресність географічного об'єкту в системі 
географічних координат або розміщення об'єкту відносно інших об'єктів і явищ 
на земній поверхні. Категорія "економіко-географічне" і "суспільно-географічне 
положення" вивчаються лише суспільною географією.  

Найбільш глибоку теоретичну розробку під назвою "економіко-
географічне положення" здійснив свого часу М.Баранський (1929). За його 
визначенням ЕГП - це відношення даного об'єкту до інших, які впливають або 
можуть впливати на його розвиток. Протягом останніх двадцяти років почали 
говорити і про соціально- та суспільно-географічне положення.  

"Суспільно-географічне положення" (СГП) певного об'єкту Ойкумени є 
сукупністю важливих для його функціонування просторових відношень до 
інших суспільно-географічних об'єктів (ознак). Суспільно-географічне 
положення характеризує не тільки зв'язки об'єктів, а їх існуючі та перспективні 
відношення до інших об'єктів.  

СГП розрізняють за рівнями життєдіяльності суспільства - глобальним, 
національним (загальнодержавним, регіональним, обласним, районним, 
локальним). В узагальненій схемі — це мікро-, мезо- та макроположення. 
Мікроположення характеризує відношення даного об'єкту з найближчим 
оточенням. Макроположення характеризує положення об'єкту на національному 
чи міжнаціональному рівні. Мезоположення відображає положення об'єкту на 
регіональному рівні. Розрізняють СГП різних видів: природно-географічне 
(ландшафтне, природно-ресурсне); історико-географічне (різні часи заселення 
та господарського освоєння території, різні типи природокористування); 
етнодемографічне; соціально-географічне; економіко-географічне (промислове, 
аграрне, лісогосподарське); транспортно-географічне; цивілізаційно- 
(культурно)- географічне; конфесійно-географічне; геоекологічне.  

Аналіз СГП окремих територій, міст, країн має на меті визначення 
відносних переваг та недоліків їхнього положення. У суспільній географії, 
зокрема українській, були спроби кількісно обчислити економіко- і 
транспортно-географічне положення. Професор О.Топчієв (1982) розробив 
концепцію положення об'єкта (району, області, держави) у системі, визначивши 
індекси положення тодішніх економічних районів СРСР. 

В.Лажник (1995) вивів синтетичний показник Еі, що характеризує 
інтегральний потенціал суспільно-географічного положення пункту чи території 
(району, держави): 

Еi= ΣF
і 

Rij
Fj

 + Fj ΣF
і 

Rij
1

, 
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де Fj — синтетичний показник обсягу об’єктів, розташованих у пункті 
(на території), репрезентативний для пункту j, Fі – синтетичний показник обсягу 
об’єктів, розташованих у пункті (на території) і, Rij— відстань між пунктами 
(чи територіями) i та j.  

Якісна оцінка СГП відносно проста. Положення міст, регіонів, країн 
оцінюють як "надзвичайно вигідне", "дуже вигідне", "вигідне або сприятливе", 
"відносно сприятливе", "мало сприятливе" або "невигідне". Звичайно, кожна 
така якісна оцінка зазначає конкретний вид положення, що підлягає оцінці 

Виходячи з цього, слід відмітити, що принципово-методологічною 
проблемою суспільної географії є  кількісна оцінка вигідності СГП. 

Оцінку суспільно-географічного положення  ефективно проводити за 
допомогою так званих графів. Множину географічних об'єктів - міст, регіонів, 
країн - показують точками (вершини графа), а відношення між ними -  потоки  

вантажів, і пасажирів, товарів, 
енергії фінансів, інформації, 
управління – представляють лініями 
(ребра або дуги графа). Спеціальний 
розділ математики – теорія графів – 
дозволяє обчислити для графа 
різноманітні параметри, що 
характеризують участь вершин і 
ребер у різноманітних зв’язках і 
відношеннях. 

На основі графа суспільного 
положення  адміністративних 
районів в межах Полтавської 

області автором проведена класифікація міських поселень за їх суспільно- та 
транспортно-географічним положенням  щодо  обласного центру (міста 
Полтави). 

Ребра графу: 

• адміністративні райони – межі між районами 
• Зовнішні сусіди → Межі із зовнішніми сусідами 
При розрахунку рівнів зв’язаності транспортних мереж районів за 

топологічними мірами складалась матриця сусідів наступних рангів з фіксацією 
адміністративних районів та вихідному графі (рис. 1). За вершини 
напіввідкритого зв’язаного графа приймались території районів як елементи, а 
за ребра – їх суміжність. При складанні матриці враховувались суміжність 
периферійних  районів з іншими територіями, з якими межує область. Вони 
формалізувались як один сусідній елемент (умовний район). 

 За цією ознакою було виділено такі групи поселень. 
1) поселення І порядку – міста і селища , які знаходяться в безпосередній 

близькості від нього: Диканька, Котельва, Чутове, Машівка, Нові Санжари, 
Решетилівка; 

Рис. 1.  Граф сусідського положення  
(на прикладі Полтавської області) 
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2) поселення ІІ порядку - міста і селища, які сполучені з обласним 
центром через поселення І порядку: Шишаки, Зіньків, Карлівка, Козельщина, 
Велика Багачка; 

3) поселення ІІІ порядку - периферійні поселення, які сполучені з 
обласним центром через міста і селища І та ІІ порядку нерідко "тяжіють до 
обласних центрів сусідніх областей: Кобеляки, Кременчук, Глобине, Семенівка, 
Оржиця, Гребінка, Пирятин, Чорнухи, Лохвиця, Гадяч, Миргород, Лубни, 
Хорол. 

Аналіз особливостей СГП території Полтавської області показує, що 
СГП— це один з системних факторів формування і функціонування 
господарського комплексу, який виражає сукупний вплив усіх факторів 
розміщення виробництва. Загалом СГП  Полтавської області є  сприятливим для 
розвитку господарства. 

 Специфіка дії СГП знаходить свій відбиток у територіальній  організації 
комплексу, проявляючись у формі складних територіальних поєднань 
виробництв  на ділянках території з найвигіднішим положенням, у вузлах 
опорного  каркасу територіальної структури господарства. 
 

 
ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ КУРСУ «ОСНОВИ 

ПРОМИСЛОВОГО, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ВИРОБНИЦТВА І ТРАНСПОРТУ» 

 
О.А.Федій, старший викладач кафедри  географії 
 та краєзнавства Полтавського державного 
 педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

 
За роки незалежності України географічний аспект розвитку суспільства 

не втратив свого значення, а роль географії, особливо соціально-економічної, 
зросла і набула нового змісту. Географія удосконалила свою методологію, 
теорію, методику, що значно вплинуло на її здатність конструктивно 
розв’язувати завдання щодо територіальної організації суспільства. Практична 
спрямованість географії пов’язана із трансформаційними процесами у 
економічному та соціальному житті в Україні, що вимагає інтенсифікації 
виробництва, раціонального використання ресурсів, збереження навколишнього 
середовища, і внаслідок цього географічна освіта вимагає глибокого розуміння 
внутрішньої сутності суспільного виробництва, яке знаходиться у постійній 
динаміці як організаційно, так і технологічно. 

Питання технології виробництва промислової та сільськогосподарської 
продукції у підручниках з географії висвітлені поверхнево через призму 
факторів та форм територіальної організації виробництва, галузеву та 
територіальну структури господарства [2, 3, 8]. Але у сучасній географічній 
освіті все більш актуальним є не просто констатація фактів розміщення 
підприємств, а і глибокий аналіз їх територіальної організації, враховуючи всі 
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умови, фактори природного, соціального, економічного, екологічного 
характеру.  

Географічний аспект основ промислового виробництва добре 
висвітлений у роботі М. Р. Плоткіна. Автор доводить майбутнім вчителям 
географії про необхідність знання про стан сировинної бази галузей 
промисловості, принципи виготовлення готової продукції та ефективність 
процесу виробництва у найбільших галузях [6]. А. Ф. Куракін ґрунтовно 
розкриває теоретичні засади територіальної організації виробництва, аналізує 
основні поняття цього процесу та описує технологію промислового та 
сільськогосподарського виробництва [4]. Незважаючи на деякі уже “несучасні” 
способи виготовлення продукції, роботи залишаються досить змістовним, 
мають малюнки і схеми, що значно підвищує їх ефективність у сприйнятті 
матеріалу при використанні сучасної літератури.  

М. В. Остапчук і А. І. Рибка детально розкривають способи виготовлення 
промислової продукції, враховуючи досягнення фундаментальних наук у їх 
застосуванні в усіх галузях господарства [5]. У роботах Г. М. Дубровської і А. 
П. Ткаченко аналізуються техніко-економічна та екологічна ефективність 
технологій, викладені теоретичні засади технологій для енергетики, металургії, 
хімічної та будівельної індустрії [7].  

Цікавими є матеріали А. Т. Хрущова стосовно енерговиробничих циклів 
[10]. А. Т. Хрущовим була поглиблена та у подальшому розвинута теорія 
енерговиробничих циклів М. М. Колосовського. Енерговиробничий цикл 
містить головний  вертикальний процес, горизонтальні зв’язки з іншими 
галузями, природне середовище як основу та продукти, які надходять до 
кінцевого споживача. На сучасному етапі розвитку виробництва виділяють 18 
таких циклів, які дають хорошу уяву про особливості сучасного виробничого 
процесу і можуть бути застосовані при навчанні учнів та студентів.   

Науково-технічний прогрес став основою нових способів виробництва 
певних продуктів, штучної сировини, унікальних матеріалів. У самих 
підручниках із соціально-економічної географії України багато фактів, які не 
розкриті у повному об’ємі. Наприклад, у темі “Чорна та кольорова металургія” 
наведений приклад про виробництво алюмінію: “В Запоріжжі на 
металургійному заводі виплавляють алюміній. Оскільки виробництво алюмінію 
дуже енергомістке, завод розміщений неподалік від Дніпровської ГЕС” [2, с. 
72]. Інший приклад: “Електроенергетика є базовою галуззю господарського 
комплексу. Вона впливає на територіальну організацію виробничих сил, що 
проявляється у тяжінні енергомістких галузей (алюмінієвої, титаномагнієвої 
тощо) до потужних електростанцій” [8, с. 367]. Зрозуміло, що дані приклади не 
можуть бути розкриті детально у маленьких підручниках, але для учнів 
середньої школи, можливо, є необхідним пояснення поняття “енергомісткість” 
та інших понять, пов’язаних з технологічними особливостями виробничого 
процесу, у вигляді додаткової інформації, схем, малюнків в кінці підручника. 
Цікавими є плакати, зразки продукції різних галузей промисловості та 
сільського господарства, відеофільми тощо. 
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В екзаменаційних білетах для учнів 9-х класів за останні два роки є 
завдання, які вимагають пояснення розміщення промислових підприємств. 
Наприклад, у білеті № 18 третє питання: “За тематичними картами поясніть 
принципи розміщення підприємств чорної металургії”, у білеті № 15 – “За 
тематичними картами поясніть принципи розміщення підприємств основної 
хімії”. На олімпіадах з географії все частіше з’являються завдання, в яких 
необхідно накреслити, наприклад, схему  металургійного комбінату, атомної 
станції тощо, та пояснити принципи їх роботи. Подібні питання можуть бути 
розкриті тільки при розумінні самого процесу виробництва, його технологічних 
особливостей.  

Такі завдання з географії у середній школі вимагають підготовки хороших 
спеціалістів у вищих навчальних закладах, які могли б пояснити учням всі 
деталі територіальної організації виробництва та допомогти їм засвоїти 
програмний матеріал.  

У підготовці учителів географії важливим є формування у студентів 
територіально-просторового, комплексно-пропорційного мислення, уміння 
використовувати системний підхід при вивченні об’єктів під територіальним, 
галузевим та функціональним кутами. Саме тому для студентів-географів згідно 
Державного стандарту “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія” за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” введений курс “Основи 
промислового, сільськогосподарського виробництва та транспорту”. Мета 
даного курсу – познайомити майбутніх учителів із суспільним виробництвом, 
що включає в себе багато галузей з різноманітними технологічними процесами, 
їх матеріальною базою, професійними кадрами, техніко-економічними 
показниками по видобутку, виробництву, переробці та транспортуванні 
продукції. 

Курс “Основи промислового, сільськогосподарського виробництва та 
транспорту” для майбутніх учителів географії має ряд особливостей, і тому 
вимагає певної специфіки викладання. По-перше, він має структуру, яка 
передбачає загальнотеоретичні та вузькоспеціалізовані розділи. У 
загальнотеоретичних розділах розкриваються понятійно-термінологічний 
апарат, основні аспекти територіальної організації виробництва, короткий 
аналіз галузевої структури господарства України. Вузькоспеціалізовані теми 
знайомлять студентів із конкретними технологіями виробництва, техніко-
економічними показниками кожної галузі промисловості, сільського 
господарства. Оскільки різних технологій безліч, то для підвищення 
ефективності навчання потрібно знати обмежену кількість, загальних для будь-
якої технології характеристик. Прикладом може бути розкриття теми 
“Технологія легкої промисловості”. При класифікації традиційних підгалузей за 
основу береться сировина, що переробляється: для вовняної – вовна, лляної – 
льон, бавовняної –  бавовна, шовкової – шовк, конопле-джутової – конопля, 
кенаф та інші луб’яні волокна. Незважаючи на різне походження сировини 
(рослинна і тваринна), унікальне використання матеріалу (насіння, стебла, листя 
для рослин та волосяний покрив, пір’я, залозі у тварин), особливу первинну 
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обробку сировини, для виробництва тканин характерні послідовні технологічні 
процеси: первинна обробка сировини, прядильне виробництво, ткацьке 
виробництво, обробка тканини, швейне виробництво. Знання головних 
технологічних ліній обов’язково доповнюються конкретною технологією 
виробництва вовняних, бавовняних, шовкових, лляних тканин з демонстрацією 
зразків цих матеріалів. Процес навчання передбачає лекційні заняття, 
опрацювання завдань для семінарських годин та самостійну  підготовку. 

 По-друге, курс має економічну спрямованість і є адаптованим варіантом 
вузькоспеціалізованих курсів у вищих навчальних закладах для майбутніх 
спеціалістів промисловості, сільського господарства тощо. Для економістів, 
менеджерів, держслужбовців викладається курс “Система технологій”, який 
акцентує увагу не тільки на технологіях виробництва, впливі їх на економію 
енергії, сировини, а й на методах розв’язання управлінських задач, умінні 
використовувати прилади, техніку, виконувати експерименти. Такі завдання для 
студентів-географів не передбачені програмами і повинні бути викладені 
спрощено. Для географів достатньо знати, наприклад, принцип роботи домнової 
печі на металургійних комбінатах, дифузійного апарату при виробництві цукру, 
напірної турбіни на гідроелектростанціях тощо, а головні параметри, технічні 
показники даних конструкцій не є обов’язковими. Принцип роботи турбіни 
може бути викладений наступним чином: “Спадаючи на лопаті турбіни, вода 
віддає їй свою енергію. Внаслідок цього турбіна обертається і в генераторі 
утворюється електричний струм”  

По-третє, окремі технологічні операції створені на фундаментальних 
законах фізики, хімії, біології. Курс втілює елементи міжпредметних зв’язків у 
процес навчання, а значить, студенти повинні володіти елементарними 
знаннями з даних наук для розуміння лекційного матеріалу, виконанні 
практичних та підготовки семінарських завдань. Зрозуміло, що для студентів-
гуманітаріїв теоретичні питання з фізики, формули з хімії повинні носити 
загальний характер і не бути перепоною при вивченні тем. Наприклад, при 
розкритті теми “Технологія виробництва чорних та кольорових металів” 
автором були розроблені схеми виробництва чавуну і міді. У схемі виробництва 
чавуну головним є не тільки переробка залізної руди, а й утворення побічних 
продуктів, які демонструють одну із форм суспільної організації виробництва – 
комбінування. Процес комбінування добре демонструє зв’язки чорної металургії 
з хімічною промисловістю та будівельною індустрією (мал. 1). Схема 
виробництва міді не повинна бути насичена хімічними формулами, але в ній 
повинні чітко вказані побічні та кінцеві продукти виробничого процесу (мал. 2).  

По-четверте, у викладанні курсу може бути реалізований краєзнавчий 
принцип, який є одним з основних у географічній освіті. Виробничі екскурсії 
мають стати невід'ємною частиною вивчення технологій виготовлення 
продукції на підприємствах міста, області і держави в цілому. Екскурсії 
потрібно включати у плани лабораторних занять або у плани польових практик. 
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Мал. 1. Схема технологічного процесу виплавки чавуну 

 
 

Відходи 

Шихта 

Горіння палива, розклад 
компонентів шихти 

Гази 

Гаряче повітря 

Відновлення заліза та навуглецювання 
2Fe2O3 + 3C = 4Fe + 3CO2 

Чавун 
> 2% С 

Шлак 

Виробництво 
деталей  

Переробка на цеглу, 
брущатку, шлакоблоки, 
шлаковату, цемент 

На виробництво 
аміаку, азотних 

добрив 

Прокат 

Листовий Трубний Фасонний 

Руда Кам’яне вугілля 

Агломерат Кокс 

Збагачення Коксування 

Флюсовий вапняк 

Сталь 
< 2% С 
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Мідна руда (халькозін, халькопіріт, борніт, ковелін, малахіт, сіприт ) 

Збагачення флотацією (подрібнення; додавання колекторів – піхвове 
масло, феноли тощо; злив пульпи з корисними мінералами) 

 

Мідний концентрат  

Обпалення у багатоподовій печі (діаметр 7 м, висота 10 м, температура 

650-800о) або у печі з “псевдокиплячим шаром”. При випалені 

вилучається від 30% до 75% сірки, яка іде на виробництво сірчаної 

кислоти.       

Обпалений концентрат 

  Плавка 

Штейн  рідкий (80% сульфіди Cu та Fe)       

Продувка повітрям до 30 годин – сірка вигорає        

Чорнова мідь (98-99% Cu) 

Рафінування (очищення): З чорнової міді виплавляють анодні плити, а 
у якості катодів використовують чистову мідь, які поміщують у ванну 
з розчином мідного купоросу (CuSO4). Розчин анодів триває 25-30 діб 
під дією електричного струму. 

 
                                                                                           електричний струм 
                                                      
                           “–” катод  (чиста мідь)                   “+” анод (чорнова мідь) 
                                                                       
 
 
 
 
 
Рафінована мідь (1 т міді = 150 т руди + 300 кВт/год) 
Сплави міді: Латунь = мідь + цинк 45% + алюміній, нікель, олово (до 10%) 

                              Бронза = алюмінієва, олов’яна, берилієва, свинцева 

 
 

Мал. 2. Схема технологічного процесу виплавки міді 
 
 

                               Cu2+                 
                 CuSO4 → Cu2+ + SO4 2-                                       
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Отже, курс “Основи промислового, сільськогосподарського виробництва 
та транспорту” є важливим у підготовці майбутніх вчителів географії. Виходячи 
із предмету вивчення соціально-економічної географії – територіальної 
організації та комплексно-пропорційного розвитку діяльності людей – вивчення 
основ технології промислового, сільськогосподарського виробництва є однією з 
актуальних і цікавих тем географічної освіти. Специфіка викладання курсу є 
основою ефективності процесу навчання, а шляхами покращення підготовки 
студентів є розширення їх знань з точних та суспільних наук, демонстрація 
відеофільмів про технологію виробництва, проведення екскурсій на діючі 
підприємства.   
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Фізична географія у складі освітньої галузі 
"Природознавство"  

(із досвіду впровадження системи інтегрованого навчання) 
 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ  

У СКЛАДІ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» 
 

Мащенко О. М., к.п.н., доцент,  
Полтавський державний педагогічний 
 університет імені В.Г.Короленка 

 
Згідно вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти і 

нових типових навчальних планів географія відноситься до освітньої галузі 
«Природознавство».  

Для навчальних предметів цієї галузі стандарт передбачає розкриття 
сутності основних законів та закономірностей, що дають змогу зрозуміти 
перебіг природних процесів і явищ, узагальнення знань про рівні та форми 
організації живої та неживої природи, наступність між початковою, основною 
та старшою школою. Зміст знань географічної компоненти галузі 
«Природознавство» згідно вимог стандарту має структуруватися і розкриватися 
через дію загальних закономірностей географічної оболонки у геосферах, 
регіональних та місцевих (локальних) геосистемах [15]. 

Існуючий зміст географічних дисциплін не повністю відповідає 
зазначеним вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 

Аналіз шкільних програм та підручників з географії показує, по-перше: 
відсутність суттєвих закономірних зв’язків географічних знань із змістом інших 
дисциплін природничого циклу; по-друге, несистематичне залучення уривків 
фізичних, хімічних біологічних знань для пояснення географічного матеріалу; 
по-третє, слабо виражену наступність у формуванні географічних знань між 
молодшою та основною школою; по-четверте, недостатнє опертя на матеріал 
інтегрованих природознавчих курсів (1-6 класи); по-п’яте, не передбачені 
спеціальні організаційні форми для здійснення зв’язків із іншими предметами 
освітньої галузі «Природознавство»; по-шосте, недостатньо використовується 
інтегруючий потенціал географії, яка об’єднує різноманітні аспекти знань 
людства про власне довкілля; по-сьоме, надмірна фактологічність подачі 
навчального матеріалу та нехтування загальними закономірностями як 
найбільш «економними» наскрізними організуючими основами. 

Проблема ізольованості знань окремих предметів природничого циклу, в 
тому числі й географії, значною мірою вирішена у результаті досліджень 
лабораторії інтеграції змісту шкільної освіти Інституту педагогіки АПН 
України, очолюваної доктором педагогічних наук, професором, дійсним членом 
АПН України В.Р. Ільченко. Лабораторія інтеграції відмітила свій десятирічний 
ювілей, що дає підстави для підведення підсумків роботи з формування 
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цілісності природничонаукових знань та окреслення перспектив подальших 
досліджень в указаному напрямку. 

Усе зазначене дозволило сформулювати мету статті: узагальнення 
результатів досліджень лабораторії інтеграції змісту шкільної освіти з проблеми 
формування в учнів цілісних знань про природу Землі та розробка на цьому 
підґрунті концептуальних засад географічної освіти у складі галузі  
«Природознавство». 

У лабораторії інтеграції розроблені концептуальні засади інтеграції 
змісту природничо-наукової освіти (В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз) [2]. Згідно цих 
засад об’єднання елементів географічних знань у цілісність та їх включення до 
загальної системи знань про природу відбувається за допомогою зв’язків на 
підґрунті загальних закономірностей природи Це закономірності збереження, 
спрямованості процесів до рівноважного стану та періодичності їх у природі. 

Указані закономірності є «випереджаючими організаторами» знань для 
усіх природничих дисциплін, в т.ч. і географії. Дослідженнями співробітників 
лабораторії інтеграції обґрунтовано, що процес формування системи 
природничонаукових знань учнів у єдності її географічної, фізичної та інших 
підсистем має здійснюватися згідно закономірностей герменевтичного кола: 
включення до попередньо визначеної цілісності все  більшого обсягу її 
елементів. Для забезпечення «передрозуміння» цілісності природничонаукових 
знань учнів спочатку знайомлять з «випереджуючими організаторами»: 
фундаментальними закономірностями природи, методами її пізнання, 
загальними природничими поняттями. 

На підґрунті сформованих загальних уявлень здійснюється подальше 
формування системи знань про природу на основі скрізних принципів, яке не 
передбачає радикальну зміну її з часом, а лише розширення, деталізацію [2; 7]. 
Таким чином забезпечується чітка наступність формування природничо-
наукової картини світу (ПНКС) та її географічної компоненти у свідомості учнів 
упродовж усього терміну навчання у школі. Зміст знань про природу Землі та 
наскрізні закономірні зв’язки між елементами географічних знань у молодшій 
та основній школі (1-8 класи) відображено у програмах із природознавства для 
ЗНЗ (2003 р.), розроблених у лабораторії інтеграції [14]. 

Для досягнення головної мети освітньої галузі «Природознавство» — 
формування цілісних знань про природне оточення людства і, насамперед, 
цілісності уявлень про безпосереднє довкілля людини — природу Землі, 
колектив науковців розробив комплекс методик моделювання цілісності знань 
учнів відповідно до вікових особливостей сприйняття ними інформації. Для 
учнів 7-11 класів — методика згортання та структурування знань шляхом 
складання СЛС та «образів природи» (В.Р. Ільченко), для учнів 5-6 класів і 
старше — методика дидактично-тезаурусного моделювання (О.М. Мащенко), 
для молодшої школи — наочно-образне моделювання у малюнках (О.Г. 
Ільченко, Т.В. Водолазська). Зазначені методики передбачують трансформацію 
(згортання та переформулювання) одержаних знань, виділення основних знань 
(у формі уявлень, понять, законів і закономірностей) та їх ієрархізацію, 
структурування ущільненої інформації шляхом встановлення сутнісних 
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закономірних зв’язків між її елементами, виразу трансформованих таким чином 
знань у наочно-вербальній формі [2; 6; 7; 9]. 

Для перевірки істинності знань, одержаних із підручників, та 
встановлення адекватності об’єктивній реальності моделей цілісності знань, 
створених учнями, запропоновані нові типи уроків — уроки в довкіллі [2]. 
Таким чином, співробітники лабораторії інтеграції на практиці втілюють нові 
виміри для сучасної філософії освіти на підґрунті філософії екологічного 
реалізму (Е. Рід). Остання вказує, що істинність наших знань про оточуючий 
світ можна встановити лише при безпосередній взаємодії з ним. Форма уроків у 
довкіллі, спільна для фізики, хімії, біології та географії знайшла втілення у 
підручниках та посібниках з довкілля та природознавства, створених у 
лабораторії інтеграції [3; 4; 6; 8; 9; 10; 14]. Для географії така форма уроків є  
ефективною і доступною, оскільки у будь-якій місцевості можна з’ясувати 
локальні прояви природних компонентів, геосфер та дослідити геосистеми. При 
цьому учні набувають навичок дослідження природи, користування приладами 
та методами природодослідника, спільними для усіх предметів освітньої галузі 
«Природознавства». 

У лабораторії розроблені та апробовані дві концептуальні форми 
включення фізичної, хімічної, географічної та іншої інформації природничого 
змісту до загальної системи знань про природу (ПНКС): інтегровані курси та 
інтеграція природничо-наукових знань одночасно з їх вивченням у окремих 
предметах освітньої галузі «Природознавство». 

Інтегрований курс «Довкілля» написано згідно таких методологічних 
принципів: структурності знань відповідно до ієрархії закономірностей 
природи; доцільного співвідношення фундаментальних понять і фактичного 
матеріалу в змісті курсу; цілісності дидактичних відрізків навчального 
матеріалу як фрагментів ПНКС, єдності методів пізнання в інтегрованому курсі 
[1]. Географічний зміст у підручниках «Довкілля-5», «Довкілля-6», 
«Природознавство» (5 кл.) відібраний, структурований та поєднаний із змістом 
інших природничонаукових знань на основі перелічених методологічних 
принципів [3; 4; 5]. 

Після створення попереднього загального уявлення про цілісність 
навколишнього світу в інтегрованих курсах (1-6 класи), розширення та 
конкретизацію ПНКС доцільно проводити під час вивчення окремих предметів 
освітньої галузі «Природознавство» шляхом встановлення подвійних зв’язків 
між елементами знань: на основі загальних закономірностей природи та 
фундаментальних закономірностей відповідних природничих наук [2]. 

Для географії запропонована внутрішньо-предметна інтеграція на основі 
загальних закономірностей будови та розвитку географічної оболонки [11] та 
механізми здійснення міжпредметної інтеграції на основі закономірностей 
збереження, спрямованості до рівноважного стану, періодичності [12]. 

Для здійснення міжпредметної інтеграції та об’єднання у цілісність знань 
дисциплін галузі «Природознавство» В.Р. Ільченко ввела    принципово нову 
форму організації занять — «інтегративні дні». Під останніми розуміють 
поставлені один за одним у шкільному розкладі уроки природничих предметів, 
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на яких при участі усіх учителів-предметників розглядається результат 
інтеграції природничонаукових знань навколо того чи іншого 
фундаментального поняття його місце в ПНКС. У кожному класі (7-11 кл.) 
проводиться 5-6 «інтегративних днів»: вступний, фізичний, хімічний, 
біологічний, географічний, заключний, на якому учні захищають власні «образи 
природи» [2; 14]. На усіх «інтегративних днях» географічні знання залучаються 
до пояснення та ілюстрування загальних природничих понять та 
фундаментальних фізичних, хімічних чи біологічних закономірностей. 

На географічному «дні» об’єднуючою основою, навколо якої групуються 
знання інших природничих наук стають фундаментальні географічні 
закономірності (цілісності, зональності, азональності тощо) [12]. 

Указані теоретичні та методичні розробки лабораторії інтеграції 
відображені у монографіях [2] збірниках наукових праць [16], фахових виданнях 
[7; 11; 12; 13]. З проблем інтеграції природничонаукових знань, в т.ч. і 
географічної їх складової, захищені три кандидатські дисертації  [1; 6; 10]. 

На підґрунті теоретичних та методичних засад інтеграції 
природничонаукових знань створені підручники інтегрованих курсів для 1-6 
класів [3; 4], підручники [17; 18] і   посібники для учнів [5], та для учителів [8; 
9] у зміст яких органічно включені географічні знання, пов’язані із іншими 
природничими знаннями тісною системою зв’язків на основі загальних 
закономірностей  природи, ієрархічних зв’язків підпорядкування між загально-
природничими та специфічними географічними поняттями, змістовно-логічних 
зв’язків елементів географічних знань з фізичними, хімічними, біологічними. 

Спираючись на теоретико-методичні дослідження лабораторії інтеграції (з 
участю авторки) з проблем формування ПНКС та результати їх апробації у 
школі упродовж  десятирічного терміну, власний двадцятирічний досвід 
викладання географії, ми розробили концептуальні засади шкільної 
географічної освіти у складі галузі «Природознавство». 

Пропоновані концептуальні засади органічно поєднуються два аспекти:  1) 
формування цілісної системи географічних знань відповідно до вимог сучасного 
суспільства, яке є глобалізованим, інформаційним, прагматичним; 2) одночасне 
включення створюваної системи географічних знань до ПНКС, що формується у 
процесі вивчення усіх предметів освітньої галузі «Природознавство».  

Розглянемо концептуальні засади формування системи географічних 
знань, яка адекватно відображає реалії сучасного світу і є корисною для 
життєтворчості кожної людини. 

 Зміст географічних знань має адекватно відображати сучасний стан 
навколишнього світу як триєдиного об’єкта “природа — населення — 
господарство”. 

Основною ознакою, що характеризує сучасний світ, є глобальність, 
взаємозв’язок. До того ж  лише у третьому тисячолітті ця ознака стає спільною 
й визначальною для організації кожної складової вказаної тріади. Природа Землі 
з моменту утворення нашої планети функціонувала як єдина, цілісна система, 
що підлягає спільним закономірностям. Для суспільства, яке вивчається 
географічною наукою в аспектах “населення — господарство”, функціонування 
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й розвиток згідно закономірностей глобальної динаміки почалися з кінця 
другого тисячоліття. Цим обумовлюється глобальність сучасних економічних, 
політичних, соціальних та інших проблем людства. Планетарні масштаби 
впливу людства на природу (зростання антропогенного тиску до критичних 
значень) та дії природи на суспільство (у сенсі парадоксального, на перший 
погляд, зростання залежності життя і господарської діяльності людини від 
природних умов та ресурсів) спричинюють глобальність екологічних проблем. 
Отже, функціонування природи й суспільства, а також взаємодія між ними, 
відбувається згідно фундаментальних закономірностей планетарного масштабу. 

Указані особливості та найбільш характерні ознаки сучасного світу 
обумовлюють обов’язковість першочергового відображення в змісті 
географічної освіти загальних концепцій, парадигм, теорій, закономірностей, 
законів тощо. Саме вони створюють каркас адекватної географічної картини 
світу, необхідної кожній людині для успішної життєтворчості в умовах дуже 
мінливого, все більш взаємозв’язаного світу та наростаючих у ньому 
глобальних проблем і криз. 

Методологічною основою формування географічного змісту в середній 
школі, на нашу думку, мають бути парадигми, як найбільш загальні форми 
виразу вихідних положень та визнаних останніх досягнень відповідної науки. 
Зрозуміло, що парадигми, як правило, не подаються експліцитно (явно) у 
підручниках через високий рівень абстракції. Доцільним буде їх вираз через 
концепції, теорії, закономірності, принципи, зміст яких адаптовано до вікових 
особливостей сприйняття інформації школярами. 

Географічна наука розвивається згідно хорологічної, систематичної, 
модельної, системної та екологічної парадигм. 

Безумовно, хорологічна парадигма є стрижневою для географії, бо 
визначає специфічні можливості вивчення довкілля, яких не має жодна інша 
наука.  

Саме сучасна хорологічна парадигма має бути відображена в змісті 
шкільної освіти. Це можна зробити на доступному для школярів рівні. 
Наприклад, класичний досить формальний розгляд географічного положення 
має стати глибоким, змістовним його аналізом, що дозволяє зрозуміти і 
пояснити, як індивідуальні ознаки географічних об’єктів і явищ, так і їх 
типологічність та місце в системі географічних класифікацій. Крім того, нами 
намічені принципові підходи до вивчення регіональних фізико-географічних 
дисциплін на підґрунті основних хорологічних закономірностей зональності та 
азональності у всеукраїнських програмах для середніх загальноосвітніх шкіл 
України [14]. 

Хорологічна парадигма буде продуктивною лише у поєднанні з 
систематичною. Систематична парадигма реалізується через алгоритми 
класифікації, районування, формулювання законів та закономірностей, 
виведення середніх чи сумарних показників за характерні проміжки часу, що 
обумовлюється періодичністю функціонування природи Землі (суспільства).  
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Ми розробили основи методики формування знань про природу Землі на 
підґрунті пояснюючого та організуючого потенціалу загальних закономірностей 
географічної оболонки. 

Кожна з цих закономірностей відображає певний аспект організації 
географічної оболонки і, відповідно, її структурних частин (природних 
компонентів, геосфер, природних комплексів). Так, закономірність цілісності є 
виразом взаємодії та взаємного впливу складових географічної оболонки, 
дискретність вказує на їх диференціацію (поділ на хорологічно відокремлені, 
кількісно та якісно відмінні земні об’єкти). Зональність та азональність — це 

закономірності розміщення географічних об’єктів та явищ відносно земної 
поверхні, зумовлені розподілом енергії від основних її джерел для планети 
Земля. Полярна асиметрія вказує на нерівномірний розподіл речовини та енергії 
на Землі ( стосовно північної та південної півкуль). 

Кругообіги речовини та енергії є узагальненою формою виразу процесів 
динаміки — сукупності оборотних змін, завдяки яким підтримується стан 
динамічної рівноваги географічної оболонки за рахунок збереження основних 
параметрів її складових. Закономірність ритмічності виражає універсальну 
форму розвитку географічної оболонки, тобто хронологічний аспект її 
організації. Закономірність безперервності розвитку вказує на генеральну 
спрямованість та хронологічний розподіл незворотних змін природи Землі. 

Застосування модельної парадигми просто життєво необхідне в 
географічній освіті для того, щоб її зміст не перетворився в реєстрацію 
величезної кількості різнорідних фактів, які неможливо, і, головне, не потрібно 
запам’ятовувати. Географічну інформацію слід впорядковувати і подавати в 
осяжній формі шляхом створення моделей. Адже моделювання — це 
універсальний спосіб узагальненої фіксації знань (образно кажучи “згортання” 
інформації), алгоритм відбору основних знань, спосіб виразу загальних 
відношень об’єкту вивчення, його цілісності і специфічності. 

Географічні об’єкти мають спільні специфічні характеристики, які слід 
обов’язково враховувати при навчальному моделюванні. Це територіальність, 
гетерогенність (складові різної природи), здебільшого відсутність чітких меж, 
взаємодія між особою через обмін речовиною, енергією, інформацією (при чому 
тим активніше, чим більші відмінності їм властиві). 

Нами обґрунтовані принципові підходи до продуктивного використання 
моделей у географічній освіті. Зокрема, проведена їх типологія: вербальні 
(дидактичні тезауруси), наочно-вербальні хорологічні (карти, картосхеми, 
профілі, блок-діаграми тощо), наочно-образні (малюнки, знімки, картини, 
слайди, відеофрагменти тощо). Пропонується діяльнісний підхід до 
використання моделей в процесі виконання комплексу завдань: а) на з’ясування 
прояву загально-географічних закономірностей; б) на виявлення 
закономірностей просторового розташування об’єктів на земній поверхні; в) 
усвідомлення зв’язків вертикальної структури географічної оболонки в цілому 
та її окремих частин; г) на визначення просторово зумовленого взаємозв’язку 
процесів та явищ у географічній оболонці. 
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Ми пропонуємо вивчати географію згідно положень сучасної 
загальноприйнятої геосистемної концепції, яка забезпечує можливості для 
створення цілісного образу планети Земля, формування повного і 
усестороннього уявлення про середовище життєдіяльності людини, наскрізного 
структурування змісту географічної освіти на підґрунті ієрархії геосистем, 
вирішення “вічної” і найбільш масштабної проблеми поєднання у цілісність 
географічної інформації на основі взаємозв’язків природних та суспільних 
геосистем у цілісній географічній оболонці, що включає природу й людство. 
При цьому обов’язково розглядаються і природні компоненти, і регіони, і галузі 
господарства тощо, але не ізольовано, а у найбільш суттєвих і різноманітних 
взаємозв’язках, з’ясувати які дозволяє вивчення усіх цих об’єктів у складі 
геосистем. 

Застосування геосистемної концепції дозволяє на більш високому і 
ефективному рівні реалізовувати можливості екологічної освіти та виховання 
засобами географії. На цьому підґрунті ми пропонуємо нову модель 
формування екологічних знань, як цілісної системи у регіональних фізико-
географічних дисциплінах. 

Формування системи екологічних знань школярів слід починати із 
виділення та фіксації її генетично вихідної суттєвої загальної основи. Розуміння 
загальної основи служить для учнів орієнтиром при вивченні усієї системи 
знань, допомагає усвідомити її часткові прояви та елементи з точки зору уже 
сформованого загального уявлення. 

“Вихідна основа” — це поняття про географічну оболонку як спільне 
середовище існування людства та взаємний вплив природи і суспільства. 
Сутність цих понять пропонується розкривати на початку вивчення курсу 
“Фізична географія світу” у 7 класі. Взаємодія людини і природи в географічній 
оболонці розглядається у двох взаємопов’язаних аспектах: 1) вплив природного 
середовища на життєдіяльність людини; 2) вплив людини на природне 
оточення. 

Пропоновані підходи до структурування та підбору змісту географічної 
освіти, включення фундаментальних по суті та глобальних за масштабами знань 
до його складу, логічна схема викладу матеріалу від загального до конкретного 
дають можливість реформувати методично-організаційні аспекти навчання 
адекватно до вимог динамічного взаємозв’язаного світу. Ми вбачаємо такі 
шляхи вдосконалення організації навчального процесу під час навчання 
географії: орієнтація на діяльнісну модель навчання, научування школярів 
самостійному здобуванню знань та вмінь, формування здатності приймати 
рішення, розвиток цілісного системного мислення. Зокрема, для забезпечення 
цілісного світосприйняття та розвитку системного мислення ми пропонуємо 
широко застосовувати метод дидактично-тезаурусного моделювання [7; 9; 10]. 
Цей метод у контексті специфіки географічних знань передбачає: виявлення 
субстратної поєднаності об’єктів вивчення різних географічних дисциплін, 
установлення наскрізних системотвірних зв’язків на основі загальних 
географічних закономірностей, наскрізне структурування навчального 
матеріалу шляхом встановлення змістовно-логічних зв’язків, типових для 
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географічних знань (хорологічних, хронологічних, казуальних, атрибутивних, 
взаємодії, функціонування). 

Далі ми пропонуємо комплекс дидактичних умов, упровадження яких має 
забезпечити до ПНКС системи фізико-географічних знань одночасно із 
формуванням останньої під час вивчення географічних дисциплін у 5-8 класах. 

1. Мотивація пізнавальної діяльності учнів шляхом постановки 
проблемно-мотиваційних завдань географічного змісту вирішення яких 
неможливе без задіяння знань інших природничих наук та загально-природничих 
понять. 

2. Використання впорядковуючого потенціалу «випереджаючих 
організаторів» знань. Під останніми розуміють найбільш широкі загальні 
поняття та закономірності, які дають узагальнені попередні уявлення про 
навчальний предмет, його цілісність. Нами передбачено використання двох 
комплексів «випереджуючих організаторів» знань. Перший — загальні 
закономірності природи та загально-природничі поняття (тіла, речовини, явища, 
природні системи), що вивчаються в інтегрованому курсі (5-6 класи). За їх 
допомогою визначається місце географічних знань у загальній системі знань 
про природу та відбувається їх включення до ПНКС. Другий — фундаментальні 
географічні поняття: географічна оболонка, природні компоненти, геосфери та 
загальні географічні закономірності (цілісності, ритмічності, зональності, 
азональності та ін.). З ними учні знайомляться на початку вивчення 
географічних курсів у 6 класі і упродовж усього терміну вивчення фізичної 
географії«розгортають і конкретизують» «ущільнену» в них інформацію про 
природу Землі. Таким чином, чітко визначається місце і зв’язки кожного 
елемента у системі фізико-географічних знань, чим і забезпечується її 
цілісність. 

3. За допомогою двох зазначених комплексів «випереджуючих 
організаторів» здійснюється «вертикальна» неперервна інтеграція у систему 
фізико-географічних знань у 6-8 класах одночасно з «горизонтальною» 
міжпредметною  інтеграцією в «образ природи» впродовж кожного 
навчального року    

4. Використання знань про загальні закономірності природи (збереження, 
спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності 
процесів у природі) та загальноприродничі поняття для включення системи 
знань про природу Землі до природничонаукової картини світу (ПНКС). 

Система фізико-географічних знань включається до ПНКС на основі 
загальних закономірностей природи (збереження, спрямованості до 
рівноважного стану та періодичності процесів у природі). Усі фізико-
географічні об’єкти, процеси та явища підлягають дії вказаних закономірностей, 
які знаходять свій прояв і конкретизуються в умовах планети Земля у формі 
специфічних географічних закономірностей. 

До загальних географічних закономірностей, що поширюють свою дію на 
весь обшир нашої планети, відносять: цілісність, кругообіги речовини та енергії, 
ритмічність, дискретність, зональність, азональність, полярну асиметрію, 
безперервність та нерівномірність розвитку. Кожна з вказаних специфічних 
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закономірностей є своєрідною інтерпретацією дії однієї або кількох загальних 
закономірностей природи в глобальному середовищі існування людства — 
географічній оболонці. 

Так закономірність збереження виражається цілісністю географічної 
оболонки. Енергія та речовина, що надходить в останню, не зникає, а 
зберігається та перетворюється у послідовних ланцюжках природних процесів. 

Закономірність збереження в природі, і відповідно закономірність 
цілісності географічної оболонки реалізуються в процесах кругообігу речовини 
та перетворення енергії на Землі. Збереження речовини при її обмеженому 
об’ємі на Землі та ефективне використання відносно сталої та порівняно 
невеликої кількості енергії, що надходить на нашу планету, забезпечується  
різноманітними кругообігами. 

Географічна закономірність ритмічності явищ є прямим і безпосереднім 
виявом загальної закономірності періодичності процесів у природі. 

Зональність, азональність та полярна асиметрія є проявами закономірності 
збереження. Зональність — це результат збереження та перетворення сонячної 
енергії в умовах нашої планети. Азональність та полярна асиметрія — результат 
збереження та перетворення внутрішньої енергії Землі. 

Закономірність безперервності розвитку географічної оболонки є проявом 
загальних закономірностей спрямованості процесів до рівноважного стану та 
періодичності їх у природі. 

5. Пояснення фізико-географічних процесів та явищ, ознак та 
властивостей географічних об’єктів, сутності географічних закономірностей, 
взаємозв’язків на підгрунті не лише географічного, а також фізичного, 
хімічного, біологічного змісту інтегрованого курсу (5-6 класи) та природничих 
дисциплін у 7-9 класах. 

Для збереження географічних знань у довготривалій пам’яті у цілісності, 
тобто системі суттєвих взаємозв’язків необхідне їх глибоке розуміння, для 
досягнення якого потрібне обгрунтування і пояснення на основі фізичного, 
хімічного, біологічного змісту шкільної освіти. Слід використовувати відомості 
про склад, властивості та хімічні перетворення речовини у географічних 
об’єктах, про фізичну сутність географічних процесів, про будову та 
життєдіяльність живих організмів, їх пристосування до умов абіотичного 
середовища тощо. 

Указані знання дозволяють: з однієї сторони, сформувати адекватне і 
глибоке уявлення про сутність загальних географічних закономірностей та 
фундаментальних географічних понять (геосистема, геосфера, природні 
компоненти тощо); з другої сторони, пояснити особливості індивідуальних 
географічних об’єктів різного розміру та протікання фізико-географічних 
процесів різних масштабів. 

6. Систематизація основних географічних знань та моделювання 
цілісності знань про природу  методами дидактичних тезаурусів та 
структурно-логічних схем (СЛС), «образів природи». 

При складанні СЛС вивчений навчальний матеріал відбирається 
відповідно до теми інтегративного дня, переформульовується, в ньому 
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виділяється теоретичне ядро (закон, закономірність, їх система) та 7± 2 
елементів знань, які зв'язуються з ядром подвійними зв'язками: на основі закону 
чи закономірності відповідної природничої науки та на основі загальних 
закономірностей природи, якими обґрунтовується ядро теоретичних 
узагальнень теми.        

Для систематизації знань про природу Землі методом дидактичних 
тезаурусів встановлюються різнотипні зв'язки між поняттями різних 
природничих дисциплін, які залучаються до пояснення сутності загальних 
географічних закономірностей та фундаментальних географічних понять, що 
розглядаються під час інтегративного дня. Дидактично-тезаурусний підхід 
передбачає створення дидактичних моделей-схем згідно з особливостями 
природничих знань та можливостями  суб'єкта, що пізнає. 

Моделювання цілісності знань про природу слід здійснювати шляхом 
виконання певної послідовності дій: відбору понять, закономірностей різних 
природничих дисциплін, з'ясування фундаментальних      географічних 
закономірностей, «ключових» для відповідної теми, розділу, групування 
природничих знань навколо виділених «ключових» елементів; встановлення 
закономірних, змістовних зв'язків між «географічним ядром» і 
використовуваними для пояснення його сутності елементами знань інших 
природничих дисциплін, графічний вираз цих зв'язків.                  

Зразком такої інтегруючої наочно-вербальної моделі є схема 
дидактичного тезауруса «Ідеографічний опис поняття «вода», на якій показані 
фізичні та хімічні властивості води, розглядається її взаємодія з живими 
організмами та різноманітність її знаходження у формі водних об’єктів 
гідросфери. Такі моделі наочно відображають зв’язки між елементами 
природних знань на підґрунті загальних закономірностей ПРИРОДИ. 

7. Вивчення географічних знань на підґрунті власного ментального 
досвіду, одержаного при безпосередньому спілкуванні з оточуючим світом на 
уроках в довкіллі. Останні передбачені у 6 класі для об’єктивації  основних 
фізико-географічних понять та ознайомлення з методами збору та обробки 
географічної інформації, у 8 класі — дослідження особливостей природних 
компонентів та ландшафтів (природних та антропогенних) у своїй місцевості. 
Система географічних уроків у довкіллі є продовженням і розвитком 
аналогічних форм занять, започаткованих у попередньому інтегрованому курсі, 
а також органічно поєднується з подібними уроками у курсах хімії, фізики, 
біології. 

8. Контроль і корекція включення системи фізико-географічних знань до 
загальної системи знань про природу під час інтегративних днів. У ці дні уроки 
фізики, хімії, біології та географії в одному класі ставляться один за одним і 
присвячуються одному чи кільком поняттям, що є важливими віхами у 
формуванні природничо-наукового світорозуміння учнів. У 7 класі 
інтегративний географічний день має назву «Географічна оболонка — арена дії 
взаємозв’язаних фізичних, хімічних та біологічних процесів на планеті Земля». 
Основними цілями вказаного інтегративного дня є усвідомлення учнями усіх 
проявів дискретності географічної оболонки: поділ на геосфери та геосистеми 
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(зональні та азональні) та їх об’єднання у цілісність процесами кругообігу 
речовини та перетворення енергії. При цьому пояснення особливостей геосфер, 
критеріїв поділу географічної оболонки на різноманітність геосистем, 
протікання кругообігів ґрунтується на фізичних, хімічних, біологічних знаннях 
та понятті про природні системи. 

Учитель проводить підготовку до інтегративних днів упродовж 
навчального року, даючи спеціальні завдання інтегративного характеру та 
формулюючи питання на встановлення зв’язків географічної інформації зі 
змістом інших природничих дисциплін. Зміст та методика проведення 
інтегративних днів у 7-8 класах подаються у спеціально розробленому 
посібнику для учнів. 

9. Застосування активних, творчих, в т.ч. проблемних методів навчання 
на основі інтерпретації достатнього обсягу опорних знань різних природничих 
дисциплін. 

Використовується уже вивчений матеріал різних природничих дисциплін 
шляхом його переформулювання, включення у нові зв'язки, з'ясування сутності 
взаємодій інтегративного характеру тощо. Цим обумовлюється достатня 
кількість опорних знань для ефективного впровадження активних, проблемних 
методів навчання. Принципова різнорідність знань різних природничих наук 
спричинює опосередкований характер зв'язків між новим і опорним знанням, 
що дає можливість побудови ланцюжка умовиводів в межах кількох логічних 
переходів. Останнє є необхідною передумовою для розробки завдань творчого, 
пошукового характеру та їх доступності для розв'язання учнями. При цьому 
розглядаються зв'язки як між елементами географічних знань, так і між 
знаннями різних природничих дисциплін. Це обумовлює значну різноманітність 
зв'язків між опорними і новими знаннями, а отже більше об'єктивних 
можливостей для організації, активної пізнавальної діяльності школярів. 

10. Застосування методики «навчального прогнозування». 
Ця методика передбачає вивчення, обґрунтування чи пояснення 

конкретних, часткових знань (про особливості прояву природних компонентів у 
окремих регіонах Землі, про відмінні риси геосистем, про регіональні аспекти 
взаємодії людини і природи) на підґрунті загально природничих та 
географічних компонентів «випереджаючих організаторів» та встановлення чи 
актуалізація інтегративних зв’язків  географічних знань із змістом інших 
предметів освітньої галузі «Природознавство». 

11. Реалізація інтегруючого потенціалу географії у створенні широкого 
екологічного світогляду школярів. 

Повне  уявлення про множинність взаємодії людини і природи, 
виникаючих при цьому екологічних проблем, ефективних способів їх 
попередження та подолання забезпечує лише географія на підґрунті 
геосистемної концепції. Остання дає конкретний вираз основоположних 
екологічних принципів («усе зв’язано з усім», «усе мусить кудись діватися», «за 
все потрібно платити», «природа знає краще») у кожному регіоні Землі та для 
усієї планети в цілому. Проте пояснення механізмів негативного впливу людини 
на природу та обгрунтування способів вирішення екологічних проблем 
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неможливе без використання біологічних, фізичних та хімічних знань. Тому у 
географічних дисциплінах слід передбачати встановлення інтегрованих зв’язків 
із необхідними для такого пояснення елементами знань інших предметів 
освітньої галузі «Природознавство». 

На основі результатів досліджень, викладених у статті, можна зробити 
такі висновки.  Упродовж 10 років роботи у лабораторії інтеграції змісту 
шкільної освіти розроблені та апробовані у практиці шкільного навчання 
теоретико-методичні засади інтеграції природничонаукової освіти. Інтеграція 
указаних засад стосовно змісту географічної освіти, проведена авторкою статті, 
дозволила з’ясувати комплекс умов, необхідних для формування цілісних знань 
про природу Землі та їх включення до ПНКС. Ці умови реалізовані та 
апробовані у змісті освітньої програми «Довкілля». 

 Спираючись на теоретико-методичні дослідження лабораторії інтеграції 
(з участю авторки) з проблем формування ПНКС та результати їх апробації у 
школі упродовж  десятирічного терміну, власний двадцятирічний досвід 
викладання географії, ми розробили концептуальні засади шкільної 
географічної освіти у складі галузі «Природознавство». 

Пропоновані концептуальні засади органічно поєднуються два аспекти:  1) 
формування цілісної системи географічних знань відповідно до вимог сучасного 
суспільства, яке є глобалізованим, інформаційним, прагматичним; 2) одночасне 
включення створюваної системи географічних знань до ПНКС, що формується у 
процесі вивчення усіх предметів освітньої галузі «Природознавство».  

Концептуальні засади формування цілісної системи географічних знань 
відповідно до реалій сучасного глобалізованого суспільства обґрунтовані на 
основі основних парадигм географічної науки: хорологічної, систематичної, 
модельної, системної та екологічної. 

Концептуальні засади включення системи знань про природу Землі у 
склад ПНКС ґрунтуються на концепції інтеграції змісту природничо-наукової 
освіти (В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз) та моделі особистісно-орієнтованої освіти і 
охоплюють усі аспекти навчального процесу вивчення географії у ЗНЗ: 
мотивацію, зміст, методи, форми навчання. 

Пропоновані концептуальні засади не вичерпують усіх аспектів 
розглядуваної проблеми. Слід провести підбір змісту географічних дисциплін, 
його структурування, розробити методику здійснення інтегративних зв’язків 
географії у освітній галузі «Природознавство», що і складає перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. 
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 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ  
«ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ і ОКЕАНІВ», 7 КЛАС  

(ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ДОВКІЛЛЯ»)  
 

Л.М. Булава, О.М. Мащенко, 
доценти кафедри географії та краєзнавства,  
Полтавський державний педагогічний 
 університет імені В.Г.Короленка 

 
Програми з фізичної географії для учнів, які в 1 – 6 класах вивчали 

інтегрований курс “Природознавство” (Довкілля) укладено відповідно до вимог 
Державного стандарту базової і повної середньої  освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України, та типових навчальних планів (рівень 
стандарту). 

Мета предмету географія, його завдання, зміст визначаються відповідно до 
концепції природничонаукової шкільної освіти, розробленої колективом авторів 
для створення цілісної системи програм і відповідних підручників до освітньої 
галузі "Природознавство". З ідей концепції при складанні даної програми 
враховані наступні: 

– засвоєння учнем змісту освітньої галузі "Природознавство" має 
забезпечити йому комфортне життя в технологізованому суспільстві завдяки 
знанням і вмінням з основ наук про природу; нові способи адаптації до життя, 
самоорганізацію у конструюванні особиснісно значимого "образу природи", 
свого місця у природі; самоорганізація визначається як виникнення, 
становлення нового цілого, створеного складною синергетичною дією 
складових вихідного середовища; 

– вихідним середовищем для створення "образу природи" є життєвий світ 
учня та визначений Стандартом мінімум знань про цей світ; 

– онтодидактичним стрижнем, навколо якого організуються елементи знань 
у цілісність протягом їх одержання, є система загальних закономірностей 
природи; цілісність знань учнів обумовлює розвиток цілісної свідомості 
особистості учня, його позитивну мотивацію навчання, зміцнення здоров'я; 

– методологічною основою природничонаукової освіти є екологічний 
реалізм, який ставить умовою істинності знань про дійсність перевірку її 
(істинності) у безпосередньому спілкуванні з довкіллям. 

Програма розроблена з урахуванням викладання географічних дисциплін 
після інтегрованого природознавчого курсу. Система географічних знань про 
природу Землі формується як невід'ємна складова загальної системи знань про 
природу − природничонаукової картини світу (ПНКС): 

– створення у свідомості учнів системи знань про цілісність та 
впорядковану різноманітність природи Землі, сутність та регіональні прояви 
взаємодії природи та суспільства, 

– вироблення вмінь користуватися джерелами географічної інформації та 
здобутими географічними знаннями у власній життєдіяльності. 
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Для досягнення вказаної мети передбачено виконання таких завдань:  
– формування уявлень про цілісність природи Землі на підґрунті знань про 

географічну оболонку як глобальну геосистему, усі складові якої підлягають дії 
спільних закономірностей; 

– розуміння учнями загальних закономірностей географічної оболонки як 
прояву загальних закономірностей природи (збереження, спрямованості до 
рівноважного стану, періодичності) та включення на цій основі географічних 
знань до ПНКС, формування цілісного світосприйняття школярів; 

– усвідомлення учнями закономірної упорядкованості всіх географічних 
процесів, явищ, та об'єктів, їх взаємодії і взаємозумовленості та розвиток на 
цьому підґрунті геопросторового мислення; 

– пояснення сутності фізико-географічних явищ, механізмів протікання 
фізико-географічних процесів на підґрунті актуалізації фізичних, хімічних, 
біологічних знань, здобутих учнями під час вивчення інтегрованого 
природознавчого курсу та дисциплін природничого циклу; 

– формування знань про особливості природи великих регіонів Землі, 
умови та екологічні наслідки життєдіяльності людей у їх межах для 
орієнтування учнів у сучасному глобалізованому світі з планетарними 
масштабами екологічних, політичних, екологічних та інших проблем; 

– засвоєння інформації про характерні риси природи та сучасні ландшафти 
нашої країни, виховання на цьому підґрунті свідомого громадянина України, 
здатного ефективно використати географічні знання для розвитку своєї 
держави; 

– вироблення вмінь користуватися джерелами географічної інформації та 
застосовувати засвоєні географічні знання у різних сферах життя та діяльності; 

– розкриття ролі природного середовища у житті та діяльності людини 
через поняття про різноманітність природних умов і природних ресурсів; 

– формування уявлень про сутність негативних та позитивних впливів на 
геосфери, штучні системи, створені для використання природних ресурсів та 
пристосування до природних умов; 

– усвідомлення необхідності вивчення та врахування загальних 
закономірностей географічної оболонки та індивідуальних особливостей 
окремих регіонів Землі для екологічно ефективного та екологічно безпечного 
природокористування; 

– формування широкого екологічного світогляду на підґрунті геосистемної 
концепції та залучення фізичних, хімічних, біологічних знань шляхом 
встановлення інтегративних зв'язків у власній ПНКС кожного учня − 
індивідуальному образі природи; 

– розкриття ролі географічних знань у життєдіяльності суспільства; 
– усвідомлення значимості географічних знань і вмінь для кожної людини у 

її професійній діяльності, дозвіллєвих заняттях, для безпеки життєдіяльності, 
створення позитивного емоційного світосприйняття. 

В основу побудови змісту курсу "Фізична географія материків і океанів" (7 
клас) покладено такі ідеї: 
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1) цілісність природи Землі, виражена її системною організацією (поняття 
про геосистеми); 

2) різноманітність геосистем; 
3) унікальність природи Землі, зумовлена особливостями її як планети; 
4) нерозривний взаємозв'язок людини і природи у географічній оболонці; 
5) необхідність урахування у життєдіяльності людини загальних законів 

природи та загальних закономірностей географічної оболонки. 
У 7 класі за традиційною схемою у курсі "Фізична географія материків і 

океанів" основна увага приділяється вивченню природи материків і океанів з 
попереднім розглядом природних компонентів. 

За пропонованою авторами структурою цього курсу спочатку 
поглиблюються і конкретизуються знання про загальні географічні 
закономірності, що базуються на розумінні загальних закономірностей природи. 
Далі матеріал курсу структуровано відповідно до загальних географічних 
закономірностей, якими визначається просторова організація географічної 
оболонки. 

Розміщення та особливості її складових (природних компонентів, 
геосистем) розглядаються і пояснюються як прояви закономірностей 
зональності та азональності. Сутність та механізм протікання процесів у 
географічній оболонці пояснюється на основі знань про закономірності 
кругообігу речовин та ритміки. 

Програмою передбачена досить детальна характеристика зональних 
геосистем − географічних поясів і природних зон. Обґрунтовуються критерії їх 
виділення, аналізується вплив природних умов на особливості життя населення 
у кожній із природних зон та їх екологічні проблеми. У програмах і посібниках, 
виданих раніше, зональна диференціація географічної оболонки відображена 
недостатньо. 

Характеристика найбільших азональних геосистем (материків і океанів) 
починається із поглиблення знань про рушійні сили та історію геологічного 
розвитку Землі. Завдяки попередньому розгляду загальних географічних 
закономірностей та зональних геосистем потрібно значно менше часу на 
характеристику природи материків і океанів (основна увага приділяється 
вивченню їх індивідуальних особливостей). 

Така структура курсу і послідовність викладу навчального матеріалу 
забезпечує передумови для інтеграції у свідомості учнів великої різноманітності 
відомостей про особливості природи різних регіонів Землі. 

Основою для інтеграції знань курсу є запропоновані у програмі підходи до 
організації навчальної діяльності учнів: прогнозування (передбачення та 
обґрунтування), і моделювання учнями регіональних відмінностей природних 
компонентів та геосистем на основі знань про загальні закономірності 
географічної оболонки. 
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ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 
7 КЛАС. 70 год., 2 год. на тиждень 

 

Зміст навчального 
матеріалу 

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів 

Вступ (2 год.) 
Що вивчає фізична географія 
світу? Поняття про материки й 
частини світу. Джерела фізико-
географічних знань. Методи 
фізико-географічних досліджень.  
Види географічних карт за 
змістом. Фізико-географічні 
карти. 
Поясний час та годинні пояси. 
Лінія зміни дат. 
Практична робота. 1. Аналіз 
карти годинних поясів. 
Визначення різниці у поясному 
часі між населеними пунктами. 

Учень 
називає: материки, океани, частини світу; 
види географічних карт за змістом; 
кількість годинних поясів на Землі; 
пояснює: відмінність понять “материк” і 
“частина світу”; як ведуть відлік часу при 
перетині лінії зміни дат; 
наводить приклади: джерел фізико-
географічних знань; 
характеризує: особливості Землі як 
планети та географічні наслідки цих 
особливостей; 
визначає: різницю в поясному часі 
населених пунктів; 
показує на карті: материки, частини 
світу, океани, лінію зміни дат, початковий 
(Гринвіцький) меридіан; 

Розділ І. Географічна оболонка — глобальна геосистема 
(24 год.) 

 1.1. Географічна оболонка в просторі й часі (4 год.) 
 

Тема 1. Загальні закономірності 
географічної оболонки (3 год.) 

Поняття про горизонтальну будову 
географічної оболонки, як глобальної 
геосистеми, її поділ на менші 
геосистеми. Джерела енергії процесів у 
географічній оболонці. Загальні 
закономірності існування та розвитку 
географічної оболонки (єдність і 
цілісність, кругообіг речовини і енергії, 
ритмічність, зональність, азональність, 
полярна асиметрія, безперервність 
розвитку). 
Історія розвитку географічної оболонки 
як постійний процес взаємодії і 
взаємовпливу геосфер. Геохронологічна 
таблиця — модель розвитку 
географічної оболонки. Ритмічні явища 
у географічній оболонці.  
Практична робота. 2. Складання та 
аналіз моделі взаємозв’язків у 
географічній оболонці. 

Учень 
називає: ери розвитку природи 
Землі; джерела енергії процесів у 
географічній оболонці; 
пояснює: що називають 
географічною оболонкою; що 
відображає геохронологічна 
таблиця; 
наводить приклади: прояву 
загальних закономірностей 
географічної оболонки; 
характеризує: основні етапи 
розвитку географічної оболонки; 
робить висновок: що знання 
загальних закономірностей 
географічної оболонки необхідне 
для розуміння особливостей 
природи її структурних частин — 
геосистем; 
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Тема 2. Взаємодія природи і людства 
у географічній оболонці  

(1 год.) 
Географічна оболонка — середовище 
існування людства. Поняття про 
природні умови, природні ресурси, 
природокористування. 
Природокористування нераціональне і 
раціональне. Екологічні проблеми: 
поняття і класифікація. 
Природоохоронні території. 
Прогнози майбутнього географічної 
оболонки. 

Учень 
пояснює: що називається 
природними умовами і природними 
ресурсами; суть раціонального і 
нераціонального 
природокористування; 
наводить приклади: природних 
ресурсів; раціонального і 
нераціонального 
природокористування; екологічних 
проблем людства; 
називає: види природоохоронних 
територій; 
робить висновки: що загальні 
закономірності географічної 
оболонки зумовлюють розподіл 
природних умов і природних 
ресурсів у межах різних геосистем; 
про необхідність раціонального 
природокористування. 

1.2. Прояви зональності,  як загальної закономірності 
географічної оболонки (16 год.) 

Зональність — результат збереження та 
перетворення сонячної енергії в умовах 
географічної оболонки. Природні 
компоненти, особливості поширення 
яких зумовлені, переважно, 
закономірністю зональності географічної 
оболонки (клімат, води, ґрунти, 
рослинність і тваринний світ). 

Тема 3. Клімати Землі (5 год.) 
Кліматотвірні чинники: широтний 
розподіл сонячної радіації, характер 
підстилаючої поверхні, циркуляція 
атмосфери. Повітряні маси (типи, 
підтипи), їх сезонні переміщення. 
Загальна циркуляція атмосфери. 
Кліматична карта. Закономірності 
розподілу температури повітря біля 
земної поверхні. Відмінності теплового 
режиму північної та південної півкуль. 
Закономірності розподілу та річного ходу 
атмосферних опадів. Поняття про 
коефіцієнт зволоження, закономірності 
його розподілу на суходолі. Кліматичні 
пояси та області Землі. Значення 
кліматичних умов для життєдіяльності 
людей. Вплив людської діяльності на 
клімат.  
 

Учень 
називає: кліматотвірні чинники; 
типи і підтипи повітряних мас; 
пояснює:закономірності розподілу 
температури повітря і атмосферних 
опадів у залежності від впливу 
кліматотвірних чинників; 
показує: кліматичні пояси і області 
Землі; напрями панівних вітрів; 
характеризує: основні законо-
мірності загальної циркуляції 
атмосфери (користуючись 
моделями і картами); розподіл і 
переміщення типів повітряних мас 
по сезонах; найголовніші риси 
кліматичних поясів та областей 
Землі; 
наводить приклади: впливу 
окремих кліматотвірних чинників 
на розподіл температур повітря, 
кількості атмосферних опадів, 
коефіцієнта зволоження; впливу 
клімату на життєдіяльність насе-
лення в різних районах Землі, і 
впливу діяльності людей на клімат; 
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Практична робота. 3. Аналіз 
закономірностей розподілу атмосферних 
опадів і коефіцієнта зволоження. 4. 
Аналіз карт і моделей розподілу 
повітряних мас, кліматичних поясів та 
областей. 

робить висновки: що клімат є 
наслідком впливу комплексу 
чинників, головним з яких є 
зональний розподіл сонячної 
радіації. 

 
Тема 4. Зональність у поширенні вод, 
ґрунтів,організмів та їх угруповань 
(2год.)Зональність клімату — основа 
зональності водних мас океану, водного 
режиму річок та озер, розподілу ґрунтів, 
рослинності, тваринного світу.  
Умови утворення найпоширеніших типів 
ґрунтів. Карти ґрунтів та рослинності 
Землі. 
Практична робота. 5. Аналіз залежності 
поширення ґрунтового і рослинного 
покриву від клімату. 

 
Учень 

наводить приклади:основних 
зональних типів ґрунтів; 
характеризує: зональні типи 
водного режиму річок та озер; 
пояснює: зональність у поширенні 
ґрунтів та рослинності; 
робить висновки:про кліматичну 
зумовленість зональності вод, 
ґрунтового покриву, організмів та 
їх угруповань. 

 
Тема 5. Географічні пояси і природні зони Землі  

(зональні геосистеми) (9 год.) 
 

Географічні пояси і природні зони, чинники їх 
формування. Карта географічних поясів і природних 
зон. Періодичний закон географічної зональності (1 
год.). 

Арктичний і антарктичний пояси (1 год.) 
Зона арктичних пустель. Особливості клімату. Умови 
існування рослин і тварин. 
Зона антарктичної льодової пустелі. Особливості 
клімату. Рослинність і тваринний світ. 
Субарктичний і субантарктичний пояси (1 год.) 

Зона тундри. Поширення і зумовленість меж. 
Особливості клімату і вод. Багатолітня мерзлота. 
Ґрунти. Характеристика рослинності і тваринного 
світу та їх пристосувань до умов середовища. 
Причини безлісся тундри. Особливості життя і 
діяльності людей. Екологічні проблеми. 
Зона лісотундри. Кліматичні умови формування. 
Закономірності поєднання тундри і лісу. 
Приокеанічні луки і пустища Антарктики, особливості 
умов їх формування. 

 
Помірний пояс. 

Зони лісів (1 год.) 
Зона тайги. Характерні рослини і тварини, їх 
пристосування до середовища існування. Умови життя 
і діяльності людей. 

 
Учень 

називає: географічні 
пояси і природні зони; 
характерні рослини і 
тварини природних 
зон; 
пояснює: основні 
чинники та 
закономірності 
формування 
природних зон; зміст 
понять «географічний 
пояс», «природна 
зона», «періодичний 
закон географічної 
зональності»; 
наводить приклади: 
пристосування рослин 
і тварин до умов 
навколишнього 
середовища у межах 
зон; впливу 
природних умов 
кожної зони на життя і 
діяльність людей; 
екологічних проблем 
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Основні риси природи зон мішаних та 
широколистяних лісів.  
Екологічні проблеми природних зон лісів помірного 
поясу та шляхи їх вирішення. 
Лісостепи і степи (1 год) 
Закономірності поєднання лісу й степу у  зоні 
лісостепу. 
Зона степу. Характерні рослини і тварини, їх 
пристосування до середовища існування. Умови життя 
і діяльності людей у зоні степу. Екологічні проблеми 
та шляхи їх вирішення. 
Напівпустелі і пустелі помірного, субтропічного і 
тропічного поясів (1 год.) 
Умови формування посушливих зон Землі. Кліматичні 
типи пустель: регіони їх поширення, особливості 
пристосувань рослинності і тварин. Умови життя та 
діяльності людей. Екологічні проблеми та шляхи їх 
вирішення. 
Ліси і чагарники субтропічного поясу (1 год.) 
Сухі субтропіки. Типові рослини (дикорослі і 
культурні) і тварини, їх пристосування. 
Вологі субтропіки. Типові рослини і тварини. 
Умови життя та діяльності людей в сухих та вологих 
субтропіках. Екологічні проблеми. 
Савани та рідколісся субтропічного, тропічного та 
субекваторіального поясів (1 год.) 
Поширення і різновиди саван. Типові рослини й 
тварини, їх пристосування. Умови життя і діяльності 
людей. Екологічні проблеми. Проблема 
опустелювання саван. 
Ліси тропічного, субекваторіального й 
екваторіального поясів (1 год.) 
Типи лісів. Зона постійно-вологих лісів. Типові 
рослини (дикорослі й культурні) і тварини, їх 
пристосування. 
Умови життя населення у постійно-вологих лісах. 
Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. 
Практична робота. 6. Складання моделей 
взаємозв’язків природних компонентів у межах 
природних зон (послідовно, при вивченні кожної 
природної зони). 

та шляхів їх 
вирішення для кожної 
зони; 
характеризує:  
особливості 
природних зон Землі; 
взаємозв’язки між 
природними 
компонентами в 
межах різних 
природних зон; 
порівнює:  
умови формування 
природних зон 
(користуючись 
періодичним законом 
географічної 
зональності); 
показує на карті:  
поширення 
географічних поясів і 
природних зон; 
робить висновки:  
про закономірності 
поширення природних 
зон Землі; 
 

1.3. Прояви азональності як загальної закономірності  
географічної оболонки (4 год.) 

Тема 6. Рельєф Землі (4 год.) 
Сучасні уявлення про історію розвитку 
земної кори, формування материків та 
океанів. Геологічний час, геохронологічна 
таблиця. Уявлення про геотектонічні 
цикли як прояв закономірності 
періодичності в природі. 

Учень 
називає: геологічні ери та 
періоди; геотектонічні цикли; 
літосферні плити; 
пояснює: геологічну зумовленість 
розташування родовищ корисних 
копалин; утворення різних типів 
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Тектонічна карта світу. Розташування 
материків і океанів відносно літосферних 
плит. Платформи і рухливі пояси Землі та 
закономірності їх розташування. Типи 
рівнин і гір за походженням. 
Закономірності розташування різних за 
походженням гірських порід. Геологічна 
зумовленість розташування родовищ 
корисних копалин. 
Практичні роботи. 7. Порівняння 
тектонічної і фізичної карт світу для 
виявлення закономірностей розташування 
рівнин і гір та їх різних типів. 8. 
Виявлення закономірностей розташування 
родовищ корисних копалин за 
тектонічною картою. 

рівнин та гір; 
наводить приклади:  
платформ і рухливих поясів Землі; 
рівнин та гір різного походження; 
показує на карті: найбільші 
літосферні плити; рухливі пояси 
Землі; найбільші платформи; 
приклади різних за походженням 
рівнин і гір; 
робить висновки: про те, що 
рельєф є результатом тривалої 
історії розвитку земної кори; що 
рельєф є проявом азональності у 
географічній оболонці. 

Розділ ІІ. Материки і океани –  
найбільші азональні геосистеми (36 год.) 

 ІІ.1. Природа океанів (7 год.) 
Тема 1. Світовий океан  
та його частини (5 год.) 

Світовий океан, його значення в 
географічній оболонці. 
Азональні риси природи 
Світового океану: розміщення 
основних форм рельєфу дна і 
зміни властивостей води з 
глибиною; особливості життя на 
різних глибинах. 
Зональні риси природи Світового 
океану: зональні типи водних 
мас; особливості життя у 
поверхневому шарі води на 
різних широтах. 
Загальна циркуляція океанічних 
вод, як результат взаємодії 
зональних і азональних чинників. 
Циклональні і антициклональні 
кругообіги океанічних течій. 
Частини Світового океану. Межі 
океанів. Порівняльна 
характеристика природи Тихого 
та Атлантичного океанів: спільні 
та відмінні риси в історії 

Учень 
називає: складові частини Світового 
океану; основні форми рельєфу дна; 
зональні типи водних мас; 
пояснює: залежність природи різних частин 
Світового океану від зональності клімату; 
порівнює природу двох океанів; 
наводить приклади: азональних та 
зональних рис природи Світового океану; 
характеризує: загальну циркуляцію 
поверхневого шару океанічних вод; 
особливості природи окремих океанів; 
природні ресурси та екологічні проблеми 
Світового океану; 
показує на карті: океани - Тихий, 
Атлантичний, Індійський, Північний 
Льодовитий; моря - Берингове, Охотське, 
Японське, Східнокитайське, Південно-
Китайське, Філіппінське, Коралове, 
Карибське, Північне, Балтійське, 
Середземне, Чорне, Азовське, Червоне, 
Аравійське, Гренландське, Норвезьке, 
Баренцове, Біле, Карське, Лаптєвих, 
Східносибірське, Чукотське; затоки - 
Мексиканську, Бенгальську, Перську, 
Біскайську; протоки - Берингову, Дрейка, 
Гібралтарську, Босфор, Дарданелли; канали 
- Суецький, Панамський; острови - 
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виникнення, рельєфі дна, 
циркуляції поверхневого шару 
вод, органічному світі). 
Особливості природи Північно-
Льодовитого й Індійського 
океанів. Історія відкриттів, 
дослідження і освоєння океанів, 
їх екологічні проблеми. 
Практичні роботи. 9. Нанесення 
на контурну карту географічної 
номенклатури до теми «Світовий 
океан та його частини». 10. 
Складання порівняльної 
характеристики природи Тихого 
та Атлантичного океанів. 

Алеутські, Курильські, Японські, 
Філіппінські, Зондські, Нова Гвінея, 
Гавайські, Маріанські, Нова Зеландія, 
Тасманія, Мадагаскар, Вогняна Земля, 
Антильські, Гренландія, Ісландія, Нова 
Земля; глибоководні жолоби - Маріанський, 
Курило-Камчатський, Алеутський, 
Філіппінський, Зондський, Пуерто-Ріко; 
підводні хребти - Серединно-Атлантичний, 
Аравійсько-Індійський, Ломоносова, 
Менделєєва; течії - Північна Пасатна, 
Південна Пасатна, Курило-Камчатська, 
Гольфстрім, Північноатлантична, 
Сомалійська, Мусонна, Західних Вітрів; 
робить висновки: про значення Світового 
океану для географічної оболонки; про 
вплив зональних і азональних чинників на 
особливості природи різних частин океанів. 

Тема 2. Взаємодії в системі 
«океан − атмосфера − суходіл»  

(2 год.) 
Світовий океан у кругообігах 
речовини і енергії в географічній 
оболонці (гірських порід, води, 
циркуляції атмосфери тощо). 
Гірські породи в системі «океан - 
суходіл». Циркуляція атмосфери 
між океаном і суходолом 
(«теплова машина»). Мусонна 
циркуляція. Вплив течій на 
природу суходолу. Розподіл 
вологи в системі «океан - 
атмосфера - суходіл» (великий 
кругообіг води). Порушення 
широтної зональності і 
секторність природи суходолу, 
як результат взаємодії в системі 
«океан-атмосфера-суходіл». 

Учень 
пояснює: причини секторності природи 
суходолу;  процеси обміну теплом і 
вологою між сушею і океаном на основі 
загальних закономірностей природи 
(збереження, спрямованості, 
періодичності); 
наводить приклади: взаємодій в системі 
«океан - атмосфера - суходіл»; 
характеризує: роль Світового океану в 
кругообігах гірських порід, води, 
циркуляції атмосфери; 
порівнює: вплив теплих і холодних течій на 
формування особливостей природи 
узбереж; 
робить висновки: про роль взаємодій у 
системі «океан - атмосфера - суходіл», про 
формування природи Землі та її окремих 
регіонів. 

ІІ. 2. Природа материків (33 год.) 
Тема 3. Материки — великі 
геосистеми  (1 год.) 
Закономірності розташування 
материків, їх розміри і висота. 
Загальні закономірності 
розташування природних зон на 
материках. Висотна поясність. 

Учень 
 називає: загальні закономірності 
розташування природних зон на материках; 
послідовність вивчення природи материків; 
пояснює: поняття «висотна поясність»; 
поділ материків на природні країни; 
характеризує: 
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Поділ материків на природні 
країни. 
Вплив географічного положення, 
розмірів та історії формування 
материка на особливості його 
природи. Материк — 
індивідуальна (неповторна) 
геосистема. 
Обґрунтування послідовності 
вивчення природи материків. 

 вплив географічного положення та 
розмірів материків на особливості їх 
природи; 
порівнює: материки за розмірами і 
географічним положенням; 
робить висновки: про те, що материки є 
індивідуальними (неповторними) великими 
геосистемами, особливості природи яких 
зумовлені географічним положенням, 
розмірами та історією їх формування. 

Тема 4. Африка (7 год.) 
Загальні відомості. Історія 
дослідження материка (Д.Лівінгстон, 
Г.Стенлі). Фізико-географічне 
положення та особливості природи 
материка, ним зумовлені. 
Розміщення великих форм рельєфу 
(гір та рівнин різних типів), їх зв’язок 
з геологічною будовою материка. 
Розміщення корисних копалин. 
Африка — найжаркіший материк. 
Особливості клімату. Кліматичні 
пояси та області. Води (річки, озера, 
підземні води тощо), їх залежність від 
кліматичних умов та рельєфу.  
Закономірності розташування 
природних зон, їх особливості в 
межах Африки. Природні країни. 
Зміни природи під впливом 
діяльності людини. Природоохоронні 
території. Політична карта Африки. 
Практичні роботи. 11. Складання 
характеристики фізико-географічного 
положення Африки (за типовим 
планом). 12. Нанесення на контурну 
карту природних об’єктів материка 
(аналогічні роботи учні виконують 
при вивченні й інших материків). 13. 
Співставлення фізичної і тектонічної 
карт Африки з метою виявлення 
закономірностей розміщення великих 
форм рельєфу і найбільших родовищ 
корисних копалин. 14. Співставлення 
кліматичної карти з картою 
природних зон Африки з метою 
визначення закономірностей їх 
розташування (по меридіану 100º 
сх.д.). 

Учень 
називає: екологічні проблеми 
материка; природні країни; 
наводить приклади: залежності 
розміщення великих форм рельєфу та 
родовищ корисних копалин від 
геологічної будови; залежності вод від 
клімату та рельєфу; 
характеризує: особливості природи 
материка, зумовлені його 
географічним положенням; 
закономірності розташування 
природних зон та особливості їх 
природних компонентів; найголовніші 
риси природних країн; умови життя та 
діяльності людей та наслідки цієї 
діяльності; 
порівнює: тематичні карти Африки з 
метою виявлення закономірностей 
розташування форм рельєфу, родовищ 
корисних копалин, природних зон; 
показує на карті: природні об’єкти: 
миси Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, 
Гафун; затоки - Гвінейська; протоки - 
Мозамбіцька; півострів Сомалі; гори - 
Атлас, Драконові, Капські; Східно-
Африканське плоскогір’я; нагір’я 
Ефіопське, Тібесті; вулкан 
Кіліманджаро; річки - Ніл, Конго, 
Нігер, Замбезі, Лімпопо, Оранжева; 
озера - Чад, Великі Африканські 
(Вікторія, Танганьїка, Ньяса); пустелі - 
Сахара, Наміб, Калахарі; природні 
національні парки - Серенгеті, 
Крюгера. 



 

122 

Тема 5. Південна Америка  
(4 год.) 

Загальні відомості. Дослідження 
материка (Х.Колумб, А.Гумбольдт, 
Ч.Дарвін). Фізико-географічне 
положення та особливості природи 
материка, ним зумовлені. 
Розміщення великих форм рельєфу 
(гір та рівнин різних типів), їх зв’язок 
з геологічною будовою материка. 
Розміщення корисних копалин. 
Південна Америка — найвологіший 
материк Землі. Особливості клімату. 
Кліматичні пояси та області. Води 
(річки, озера, підземні води тощо), їх 
залежність від кліматичних умов та 
рельєфу.  
Закономірності розташування 
природних зон, їх особливості в 
межах Південної Америки. Природні 
країни. Висотна поясність в Андах. 
Умови життя та діяльності людей. 
Зміни природи під впливом 
діяльності людини. Природоохоронні 
території. Політична карта. 
Практичні роботи. 16. Нанесення на 
контурну карту природних об’єктів 
материка; 17. Порівняльна 
характеристика розташування 
природних зон Африки і Південної 
Америки. Спільні та відмінні риси 
двох природних зон - аналогів (за 
вибором). 

Учень 
називає: екологічні проблеми 
материка; природні країни; 
наводить приклади: залежності 
розміщення великих форм рельєфу та 
родовищ корисних копалин від 
геологічної будови; залежності вод від 
клімату та рельєфу; 
характеризує: особливості природи 
материка, зумовлені його 
географічним положенням; 
закономірності розташування 
природних зон та особливості їх 
природних компонентів; найголовніші 
риси природних країн; умови життя та 
діяльності людей та наслідки 
діяльності; 
порівнює: розташування природних 
зон Африки і Південної Америки; 
природні зони - аналоги в Африці й 
Південній Америці; 
показує на карті: миси - Гальїнас, 
Фроуард, Кабу-Бранку, Париньяс, 
Горн; затоки - Ла-Плата, Магеланова; 
півострів Патагонія; низовини - 
Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; 
плоскогір’я - Бразильське, Гвіанське; 
гори Анди (вершина - гора Аконкагуа); 
річки - Амазонка, Оріноко, Парана, 
водоспади - Анхель, Ігуасу; озера - 
Тітікака, Маракайбо; пустеля Атакама. 
 

Тема 6. Австралія і Океанія 
(3 год.) 

Загальні відомості. Дослідження 
материка (Дж.Кук, М.Фліндерс). 
Фізико-географічне положення та 
особливості природи материка, ним 
зумовлені. 
Розміщення великих форм рельєфу 
(гір та рівнин різних типів), їх зв’язок 
з геологічною будовою материка. 
Розміщення корисних копалин. 
Австралія — найсухіший материк 

Учень 
називає:рослин і тварин, які є 
реліктами та ендеміками Австралії; 
екологічні проблеми материка; 
природні зони і країни; 
пояснює:  
своєрідність рослинного і тваринного 
світу Австралії; особливість природи 
Океанії; 
наводить приклади: залежності 
розміщення великих форм рельєфу та 
родовищ корисних копалин від 
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Землі. Причини сухості клімату. 
Кліматичні пояси та області. Води 
(річки, озера, підземні води тощо), їх 
залежність від кліматичних умов та 
рельєфу. Своєрідність рослинного і 
тваринного світу Австралії. Релікти та 
ендеміки. 
Закономірності розташування 
природних зон, їх особливості в 
межах Австралії. Природні країни. 
 Зміни природи під впливом 
діяльності людини. Природоохоронні 
території. 
Океанія, своєрідність її природи, 
зумовлена впливом океану. 
Різноманітність природи островів, 
пов’язана з їх походженням. Умови 
життя та діяльності людей. 
Практичні роботи. 18. Нанесення на 
контурну карту географічної 
номенклатури по Австралії. 

геологічної будови; різних за 
походженням островів Океанії; 
характеризує: особливості клімату і 
закономірності розташування 
природних зон, зумовлені 
географічним положенням Австралії; 
особливості природних компонентів у 
межах природних зон Австралії; умови 
життя людей в Австралії та Океанії; 

показує на карті:  
миси - Йорк, Південно-Східний, Стіп-
Пойнт, Байрон; затоки - Велика 
Австралійська, Карпентарія; острів 
Тасманія; Великий Бар’єрний риф; 
низовина - Центральна, плоскогір’я 
Західно-Австралійське; гори - Великий 
Вододільний хребет, Австралійські 
Альпи (вершина - гора Косцюшко), 
Центрально-Австралійські; річки - 
Муррей, Дарлінг; озеро Ейр; пустелі - 
Вікторія, Велика Піщана. 

Тема 7. Антарктика й Антарктида  
(1 год.) 

Загальні відомості. Відкриття й 
дослідження. Унікальність природи 
материка, зумовлена своєрідністю 
його фізико-географічного 
положення. Відкриття та 
дослідження. Антарктида — материк 
міжнародного співробітництва. 
Українці досліджують льодовий 
континент. 
Льодовий покрив материка. 
Підлідний рельєф. Своєрідність 
клімату. Антарктида — 
найхолодніший материк Землі, його 
вплив на сучасний тепловий режим 
планети. 
Особливості органічного світу. 
Природні зони. Умови 
життєдіяльності людей. Екологічні 
проблеми та шляхи їх вирішення. 
Антарктида у міжнародному 
законодавстві. 

 
Учень 

називає: видатних дослідників 
природи Антарктиди;  екологічні 
проблеми материка; 
пояснює: причини унікальності 
природи материка; 
наводить приклади: пристосування 
органічного світу до умов середовища; 
характеризує: особливості клімату 
материка, зумовлені його 
географічним положенням; льодовий 
покрив і підлідний рельєф; історію 
відкриття і дослідження Антарктиди і 
Антарктики; 
показує на карті: моря - Уедела, 
Росса, Белінсгаузена; острови - 
Південні Шотландські і Оркнейські; 
півострів Антарктичний; 
Трансантарктичні гори, вулкан Еребус; 
українську антарктичну станцію 
«Академік Вернадський». 
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Тема 8. Північна Америка (5 год.) 
Загальні відомості. Історія відкриття 
й освоєння (Х.Колумб, Дж.Кабот, 
Ж.Картьє).  
Фізико-географічне положення та 
зумовлені ним особливості природи 
материка. Відкриття та освоєння 
Північної Америки. 
Розміщення великих форм рельєфу 
(гір та рівнин різних типів), їх зв’язок 
з геологічною будовою материка. 
Розміщення корисних копалин. Вплив 
давнього покривного зледеніння на 
формування рельєфу. 
Особливості клімату. Кліматичні 
пояси та області. Води (річки, озера, 
підземні води тощо), їх залежність від 
кліматичних умов та рельєфу.  
Закономірності розташування 
природних зон, їх особливості в 
межах Північної Америки. Природні 
країни. Екологічні проблеми та шляхи 
їх вирішення. 
 
Практичні роботи.  
19. Нанесення на контурну карту 
природних об’єктів материка. 21. 
Співставлення фізичної і кліматичної 
карт з картою природних зон для 
виявлення закономірностей 
розташування зон (по паралелі 400 
пн.ш.). 
 

 
Учень 

називає: природні зони і природні 
країни материка; екологічні проблеми; 
наводить приклади: залежності 
розміщення великих форм рельєфу та 
родовищ корисних копалин від 
геологічної будови; впливу природних 
умов на життя і діяльність людей; 
характеризує: особливості клімату і 
розташування природних зон, 
зумовлені географічним положенням 
материка і рельєфом; вплив давнього 
покривного зледеніння на формування 
рельєфу; найважливіші риси 
природних зон і природних країн; 
порівнює: тематичні карти з метою 
виявлення закономірностей 
розташування природних зон; 
показує на карті: миси - Мьорчисон, 
Мар’ято, Сент-Чарльз, Принца 
Уельського; моря Баффіна, Бофорта, 
острови - Канадський Арктичний 
Архіпелаг, Ньюфаундленд; півострови 
- Аляска, Лабрадор, Флорида, 
Каліфорнія; низовини - 
Примексиканська, Долина Смерті; 
рівнини - Центральні, Великі; 
Лаврентійська височина; гори - 
Кордильєри (вершина - гора Мак-
Кінлі), Скелясті, Апалачі; нагір’я 
Мексиканське, Великий Басейн; річки - 
Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Ніагара, 
Святого Лаврентія, Маккензі, 
Колумбія, Колорадо; озера - Великі 
Американські (Верхнє, Гурон, 
Мічиган, Ері, Онтаріо), Велике 
Солоне. 

 
Тема 9. Євразія (10 год.) 
Загальні відомості. Історія відкриттів 
і досліджень (С.Дєжньов, В.Берінг, 
П.Семенов-Тян-Шанський, 
М.Пржевальський). Вплив 
географічного положення та розмірів 
материка на своєрідність його 
природи. 

 
Учень 

називає: частини світу в межах 
Євразії; приклади природоохоронних 
об’єктів; 
пояснює: своєрідність природи 
материка його розмірами і 
географічним положенням; причини 
формування багаторічної мерзлоти і 
сучасного зледеніння; 
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Євразія — найбільший та найвищий 
материк Землі з найбільш 
різноманітною природою. Поділ 
материка на Європу та Азію. 
Історія формування материка. 
Розміщення великих форм рельєфу, їх 
зв’язок з геологічною будовою 
материка. Розміщення корисних 
копалин; 
Вплив зовнішніх чинників 
рельєфоутворення на різноманітність 
та зональність розміщення невеликих 
форм рельєфу. 
Особливості клімату. Вплив 
географічного положення, розмірів та 
рельєфу материка на різноманітність 
кліматичних умов. Кліматичні пояси 
та області. 
Внутрішні води. Основні річкові 
системи та найбільші озера. Типи 
водного режиму річок. Сучасне 
зледеніння. Багаторічна мерзлота та її 
вплив на природу окремих регіонів 
материка. 
Розташування природних зон в межах 
Євразії. Порівняння розміщення 
географічних поясів та природних зон 
Євразії та Північної Америки. 
Відмінності природи великих частин 
Євразії (субконтинентів). Висотна 
поясність.  
Зміни природи під впливом 
діяльності людини. Природоохоронні 
території. 
Практичні роботи. 22. Порівняння 
розташування природних зон Євразії 
та Північної Америки (по 400 пн.ш.). 
23. Аналіз схеми висотної поясності 
однієї з гірських країн. 24. 
Комплексна фізико-географічна 
характеристика Східноєвропейської 
рівнини (за картами атласу). 25. 
Нанесення на контурну карту 
географічної номенклатури. 
 

наводить приклади: залежності 
розміщення великих форм рельєфу і 
найбільших басейнів та родовищ 
корисних копалин від геологічної 
будови; залежності водного режиму 
річок від клімату та рельєфу; висотної 
поясності; 
характеризує: особливості історії 
розвитку та геологічної будови 
материка; клімат материка; 
закономірності розташування 
природних зон; особливості однієї з 
природних зон та природних країн; 
порівнює: природу різних природних 
країн Євразії; умови життя і діяльності 
населення в різних регіонах материка; 
розміщення географічних поясів і 
природних зон Євразії та Північної 
Америки; 
показує на карті: миси - Нордкін, 
Рока, Маррокі, Челюскін, Дєжньова, 
Піай; півострови - Піренейський, 
Апеннінський, Балканський, 
Скандинавський, Ютландія, 
Кольський, Таймир, Камчатка, 
Чукотський, Корейський, Індокитай, 
Індостан, Малакка, Аравійський, Мала 
Азія, Кримський; острови - Велика 
Британія, Ірландія, Ісландія, Нова 
Земля, Земля Франца-Йосифа, 
Шпіцберген, Новосибірські,  
Курильські, Сахалін, Японські, 
Філіппінські, Зондські, Шрі-Ланка, 
Корсика, Кіпр; низовини - 
Прикаспійська, Причорноморська, 
Західносибірська, Месопотамська, 
Індо-Гангська; рівнини - 
Східноєвропейська, 
Середньоєвропейська, Велика 
Китайська; плоскогір’я 
Середньосибірське, Декан; нагір’я - 
Малоазійське, Іранське, Вірменське, 
Тибет; гори - Піренеї, Апенніни, 
Альпи, Карпати, Кримські, 
Скандинавські, Уральські, Кавказькі, 
Копетдаг, Тянь-Шань, Памір, Гімалаї, 
Каракорум, Сіхоте-Алінь, Черського, 
Верхоянський; вулкани - Етна, Везувій, 
Арарат, Ельбрус, Ключевська Сопка, 
Фудзіяма, Кракатау; річки - Дунай, 
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Рейн, Сена, Луара, По, Ельба, Одер, 
Вісла, Гвадалквівір, Дніпро, Дністер, 
Волга, Дон, Північна Двіна, Печора, 
Амудар’я, Сирдар’я, Тарим, Об, Іртиш, 
Єнісей, Ангара, Лена, Амур, Янцзи, 
Хуанхе, Меконг, Інд, Ганг, 
Брахмапутра, Тигр, Євфрат; озера - 
Каспійське, Аральське, Балхаш, 
Онезьке, Ладозьке, Женевське, 
Балатон, Байкал, Іссик-Куль, Лобнор, 
Ван, Мертве море. 

 
Тема 10. Узагальнюючий урок 
до підрозділу ІІ. 2. Природа 

материків (1 год.) 
Порівняння особливостей природи 
материків як великих геосистем. 

 
Учень 

порівнює: природу материків і називає 
їх індивідуальні (неповторні риси); 
пояснює:  
особливості природи кожного 
материка; 
 
 

Резерв (4 год.) 
 
Варіанти інтегративних днів. 1. Механічні рухи та теплові явища в 
географічній оболонці. 2. Взаємодія живої й неживої природи в географічній 
оболонці. 3. Хімічні перетворення речовини в географічній оболонці.  
4. Просторова організація географічної оболонки відповідно до 
закономірностей зональності та азональності. 
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