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Вивчення географії у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році буде здійснюватися за навчальними програмами 

затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804, що розміщені на 

офіційному веб-сайті МОН: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas та з використанням 

методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з  НАПН 

України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

Учні 10 класу вивчатимуть географію курсу «Географія: регіони та 

країни» рівень стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень) та профільний 

рівень                           (175 годин, 5 годин на тиждень) за навчальними 

програмами, затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407. 

(Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni 

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv. 

Чинними є методичні рекомендації, розроблені МОН України спільно 

з  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 03.07.2018 

№ 1/9-415), посилання на офіційний веб-сайт МОН: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi. 

Учні 11 класу вивчатимуть курс «Географічний простір Землі» рівень 

стандарту (35 годин, 1 год. на тиждень) та профільний рівень  (175 годин,                    

5 год. на тиждень) за програмою, затвердженою наказом МОН України від 

23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному 
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веб-сайті МОН України: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv. 

Курс «Географічний простір Землі» в 11 класі відповідає гуманістичній 

складовій географії, визначає новий світогляд, заснований на цінностях 

загальнолюдського і загальнокультурного характеру. Змістова частина 

навчальної програми цього курсу  розкриває сутність географічної науки    в 

цілому. Географія формує географічне мислення − цілісне сприйняття всього 

спектра природних, економічних, соціальних реалій.   

Кількість годин на вивчення тем всіх навчальних курсів географії                           

є орієнтовною,  її можна змінювати в межах визначеного навчального часу. 

Учитель на власний розсуд планує розподіл годин між темами і розділами, 

використовує години резервного часу з метою глибшого вивчення окремих 

тем, проведення уроків узагальнення і систематизації знань після вивчення 

великих розділів і тем, проведення екскурсій, зустрічей, обговорення 

дискусійних питань, що виникли під час вивчення певних тем тощо. 

Нагадуємо, що в освітньому процесі заклади загальної середньої освіти 

можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН 

України або схвалена відповідною комісією Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і науки України. Перелік цієї навчальної 

літератури постійно оновлюється, його розміщено за посиланням: 

https://goo.gl/TnGiJX.  

Відповідно до «Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і 

перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін (лист МОН 

України №1/9 – 529 від 27.12.2000 р.) основними видами письмових робіт з 

географії є: 

– розв’язування задач і вправ з географії; 

– оформлення результатів виконання практичних робіт (відповідно до 

навчальних програм); 

– складання таблиць, схем, написання рефератів тощо; 
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– записи результатів спостережень за природними явищами, що 

здійснюються у процесі вивчення географії; 

– самостійні роботи; 

– контрольні роботи (як мінімум одна письмова контрольна робота на 

семестр є обов’язковою). 

Закликаємо до повноцінного впровадження цих видів робіт при 

організації освітнього процесу за он-лайн та дистанційною формами.  

Важливим викликом навчального року 2019/2020 стало дистанційне 

навчання. Зміни в організації освітнього процесу  відбулися практично в усіх 

країнах світу, не виключенням стала і наша держава.  

Вивчивши досвід роботи вчителів географії Одещини в період 

карантину можна зробити висновок, що в основному, використовувались такі 

програми як  «ZOOM» та «Discord».  

Кожна з цих програм, на думку вчителів,  мала певні переваги та 

недоліки.  

Особливості програми «ZOOM», що сприяють навчанню: зрозумілий 

інтерфейс; сучасний дизайн; показувати он-лайн або завантажені відео-

файли; використовувати файли різних форматів; відображати інші програмні 

засоби; писати на дошці, виправляти, дозволяти учням виконувати певні дії 

(інтерактивні вправи); прикріпляти в чаті файли (всі або окремим 

учасникам); 

Особливості програми «ZOOM», що не сприяють навчанню: 

тривалість 40 (30) хвилин;  деякі безкоштовні версії лише на один місяць; при 

збільшенні тривалості конференції або кількості її учасників необхідно 

заплатити 15$. 

Переваги в роботі з програмою «Discord»: гарна якість звуку і відео; 

відмінна оптимізація програми − дуже економне використання ресурсів 

комп'ютера; зрозумілий інтерфейс;  сучасний дизайн; можливість створення 

серверів (аналог груп в скайпі) з функцією розподілу на підгрупи − чати                               

і присвоєння учасникам різних ролей; безпека − в режимі стримера Discord 



блокує всі ваші дані від інших користувачів; можливість додавання в ваші 

сервери ботів для розваги і / або інформування відвідувачів.  

Недоліки цієї програми: якщо програма встановлена неякісно, то може 

перестати працювати звук. 

Також багато хто користувався «Skype» та додатками телефону «Viber» 

або «Telegram», тобто висилали завдання та очікували фото-звіт. 

Сучасні інформаційні системи і комунікаційні технології мають 

унікальні дидактичні можливості,  дозволяють надавати учням інформацію в 

різній формі: тест, графіка, аудіо, відео, анімація тощо; контролювати 

тимчасові параметри практичного заняття для кожного учня; видавати 

великий об'єм навчального матеріалу по частинах, в такий спосіб інформація, 

що вивчається, засвоюється легше, ніж зміст підручників і статей; 

активізувати процеси сприйняття, мислення, уяви і пам'яті; мобілізувати 

увагу учня; значно знижувати час на контроль нормативних знань; бути 

точним і об'єктивним в оцінці знань; друкувати, відтворювати і коментувати 

інформацію; виходити в світову інформаційну спільноту. Значне збільшення 

інформації, яку вчителі отримують сьогодні завдяки ІКТ разом з нашими 

учнями призводить до зміни  не тільки всього процесу отримання знань, а й 

до нової моделі взаємодії вчителя і учня. 

Одним із перспективних напрямів освіти, в тому числі ефективного 

викладання географії, є її діджиталізація – створення зручних для вчителів та 

учнів безплатних онлайн-програм та курсів.   Діджиталізація як новий 

формат організації навчального процесу цілеспрямовано розробляється для 

того, щоб зробити процес навчання максимально легким і ефективним, в 

першу чергу завдяки переводу навчального контенту у цифрову форму. 

Система допомагає школярам засвоювати нову інформацію, спираючись на 

відкритий доступ до інформації безліч і її використання для досягнення 

результату. У контексті процесу діджиталізації у навчанні застосовують п'ять 

груп інформаційних технологій:  

– технології, спрямовані на забезпечення соціальної взаємодії;  



– технології, що забезпечують мобільність;  

– технології для візуалізації;  

– технології для оповідання / сторітеллінга;  

– технології для гри. 

До основних принципів, що дозволяють будувати навчальний процес за 

інноваційними технологіями, відносять:  

– принцип доступності; 

– принцип постійного вдосконалення;  

– принцип мережевих відносин;  

– індивідуалізація і персоналізація навчального процесу;  

– принцип самоосвіти.  

Сучасний конкурентоспроможний учитель у своїй роботі разом із 

традиційними технологіями навчання використовує  величезні можливості 

комп’ютерних технологій, насамперед, загальнодоступних засобів MS Office: 

текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point, MS Explorer, MS 

Photoshop, Windows Movie Maker, My test, геосервіси, що надають 

інструменти для роботи з географічними даними та дозволяють 

користувачеві ознайомлюватися з різними країнами світу і навіть віртуально 

подорожувати; шукати різні об’єкти на карті Землі, переглядати, 

коментувати, доповнювати світлинами. Існує низка сайтів із доступом до 

геосервісів: Wikimapia (wikimapia.org); Google Maps (maps.google.com); 

Google Earth (earth.google.com) та ін. 

Наводимо приклад використання в роботі різноманітних програм: 

- досвід використання програми «Sony Vegas Pro 13», (Кібачова О. 

П., учитель географії Чорноморської ЗОШ I-III ступенів Лиманського р-ну);                              

за посиланнями можна ознайомитися з уроками  для 8 класу за такими 

темами:   

«Населення України і світу: трудові ресурси, міське та сільське 

населення, густота населення» https://youtu.be/kc-jIhhuvC8; 

https://youtu.be/kc-jIhhuvC8


«Населення України і світу: природний рух, статево-віковий склад, 

міграції»  https://youtu.be/vcRjiqmU0nA; 

«Етнічний і релігійний склад населення України і світу» 

https://youtu.be/4A06GkBgoGE. 

- Досвід використання програми «Ourboox», за посиланнями  

https://ooiuv.odessaedu.net/ можна ознайомитися з уроками за такими темами 

(вчитель географії  Орловська  Т. І., прибутковий заклад освіти  "Приватна 

гімназія "Стежинка" м. Ізмаїл::  

6 клас – «Життя в морях та океанах. Океан та людина»;  

7 клас – «Вертикальна поясність в Євразії. Зміна природи людиною», 

«Населення та країни Євразії»; 

8 клас – «Кількість населення в світі та Україні. Зміна кількості 

населення»; 

9 клас – «Харчова промисловість України». 
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