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Шкільна географічна освіта у 2016-2017 навчальному році. Перспективи розвитку та 

шляхи реалізації 

 

Ми живемо в цікавий, історично складний час, знаходимося біля витоків національної 

моделі української освіти, яка, в свою чергу, є частиною світового освітнього простору. 

Виклики сьогодення диктують розвиток національної освіти, спрямованої на розвиток 

особистості, формування мислення і творчих здібностей дитини в умовах становлення 

інформаційного суспільства й економіки знань. І саме тому особливо важливим стає пошук 

нових форм організації навчальної діяльності. Світові школи для вирішення цього завдання 

пропонують численні інноваційні технології. Найбільш ефективними і сучасними  визнані 

наступні: MOOC (англ. Massive open online course) – масові відкриті онлайн-курси; 

перевернутий клас (перевернуте навчання), BYOD (Bring your own devices – принесіть свої 

власні пристрої), динамічне оцінювання; подійова освіта; гейміфікація (Ігрофікація) – 

навчайся, граючись; бріколаж; змішане навчання (blended learning, гібридне); система 

управління навчальним процесом; «хмарне» навчання, STEM-освіта. 

Окреме місце в цьому переліку займає STEM-освіта (англійською – Science, 

Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає «наука», «технологія», «інженерія» та 

«математика»). В найбільш загальному розумінні – це низка чи послідовність курсів або 

програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, для освіти після школи 

або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 

застосуванням математичних знань і наукових понять. 

Єдиного розуміння цього поняття поки що не існує навіть у «флагмані» STEM-освіти 

– США. Кожна країна визначає його самостійно. Нині у США вже говорять про STEAM-

освіту, додаючи до звичної абревіатури ще й Arts–мистецтво. Але науковці єдині в думці, що 

така система освіти вчить жити в реальному, швидкозмінному світі вмінню реагувати на 

зміни, критично мислити і бути розвиненою творчою особистістю. 

Сьогодні STEM-підходи реалізуються в багатьох українських школах. Позашкільна 

STEM-освіта в державі – це й різноманітні олімпіади, і діяльність Малої академії наук, інших 

закладів позашкілля, і різноманітні конкурси і заходи: Intel Techno Ukraine; Intel Eco Ukraine; 

Фестиваль науки Sikorsky Challenge; наукові пікніки, хакатони, тощо.  

Цікаві напрацювання є і в Одеській області. З деякими з них освітяни Одещини 

ознайомились на обласних семінарах з географії. Серед яких: 



- «Професійний розвиток компетентностей вчителя та конкурентноспроможності учня в ході 

модернізації навчально-виховного процесу на уроках географії», який відбувся 07 жовтня 

2015 року на базі Одеського навчально-виховного комплексу «Морський ліцей – 

загальноосвітня школа № 24 І-ІІІ ступенів». Свій досвід освітянам області презентували 

вчителі навчально-виховного комплексу та кращі вчителі географії Суворовського району 

м.Одеси 

- «Формування інтегративного освітнього середовища гімназії у процесі вивчення 

природничих дисциплін», який відбувся 25 квітня 2016 року на базі Одеської гімназії №1 ім. 

А. П. Бистріної. Учасники семінару мали змогу ознайомитися з основними тенденціями  

формування системи інтегративного середовища навчального закладу  та з системою 

позакласної роботи навчального закладу щодо створення умов для формування 

соціокультурної компетентності учнів. 

Всі ці напрямки реалізації сучасної освіти різні й містять цікаві оригінальні підходи, 

але всі вони ведуть до однієї мети – розвитку творчого мислення учнів. 

У 2016/2017 навчальному році навчальні курси «Загальна географія.              6 клас», 

«Географія материків і океанів. 7 клас» та «Україна у світі: природа, населення. 8 клас» 

вивчатимуться за навчальною програмою, укладеною відповідно до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1392).  

Програма курсу 6-го класу розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), резерв 

часу 6 годин. До виконання пропонується 8 практичних робіт, 4 з яких оцінюються 

обов'язково, решта – на вибір вчителя. Дослідження, які рекомендується виконувати у 

вигляді створення презентацій чи розробки міні-проектів (до його виконання можуть бути 

залучені й члени родини учня), виконуються за бажанням учителя і учнів.  

На вивчення курсу «Географія материків і океанів. 7 клас» передбачено 70 годин 

(2години на тиждень), 6 годин становлять резервний час. До виконання визначено 12 

практичних робіт, 4 з яких є обов’язковими для оцінювання. У програму включені 

різноманітні дослідження, виконання та оцінювання яких здійснюється вибірково – за 

бажанням учителя та учнів.  

Програма «Україна у світі: природа, населення. 8 клас»  розрахована на 70 годин (2 

години на тиждень), з яких 6 годин становлять резерв. У даному навчальному  курсі також 

заплановано виконання 12 практичних робіт, 4 з них оцінюються обов'язково. Завдання 

творчого характеру (дослідження) як і в попередніх курсах, оцінюються вибірково. 

Основні змістові лінії географічного курсу 8 класу спрямовані на формування 

науково-географічної картини своєї держави як складника світової спільноти держав на 



основі комплексного її вивчення. Необхідним є здійснення викладу навчального матеріалу не 

тільки через розуміння територіальних особливостей і причинно-наслідкових зв’язків, але, в 

першу чергу, через призму своєї Батьківщини – України. Важливим є спрямованість на 

національну ідентифікацію особистості у сучасному глобалізованому світі та виховання 

учнів патріотами України. 

Вивчення цього курсу допомагає учневі усвідомити себе громадянином України, 

сформувати знання про природу та населення країни, свого регіону, виховати повагу до 

українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї держави.  

Відповідно до  наказів Міністерства освіти і науки  України від 05.11.2014 № 1275 

«Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та 

навчальних програм для початкової школи» та від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження 

навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до 

навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових 

особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.  

Розвантажені та доопрацьовані програми розміщено на офіційному веб-сайті МОН України.   

Оновлені програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати 

послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не 

порушувалася логіка його викладу. Обласні, районні та міські методичні кабінети 

(об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція 

вчителя.      

Викладання навчальних курсів «Економічна та соціальна географія України. 9 клас» 

та ««Економічна та соціальна географія світу. 10 клас» здійснюється відповідно до: 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11. К.: 

«Перун»; 2005, 2006;  

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. К.: 

Навчальна книга, 2005. 

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія 

України. К.: Вікторія, 2009;  

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 

вивченням предметів гуманітарного циклу  (упор. Бєскова Н. В.)  - 8-9 класи,  К.: Вікторія, 

2009; 

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. 

Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010. Також 



залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації 

навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. 

Програми інваріантних курсів «Економічна та соціальна географія України. 9 клас» та 

««Економічна та соціальна географія світу. 10 клас» також були доопрацьовані з метою 

розвантаження учнів. Методичні рекомендації щодо викладання цих курсів у 2016-2017 

навчальному році будуть розміщені на сайті МОН України до початку навчального року. 

Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо 

організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх 

років. 

Реалізація варіативної складової відбувається згідно: 

Програми курсів за вибором та факультативів (11-річна школа).  «Географія  (ч. І, ІІ)» 

(упор. Гільберг Т. Г.) - 1-11 класи,  К.: Вікторія, 2008. 

Вивчення географії в старшій школі на рівні стандарту, академічному та профільному 

рівнях забезпечується в процесі вивчення курсу «Соціально-економічна географія світу» з 

використанням навчальної програми для ЗНЗ, видавництва «Перун» і підручників,  

рекомендованих МОНмолодьспорту України «Географія. 10 клас», Г. Уварова, В. Пестушко, 

Ґенеза, 2010; «Географія.  10 клас», В. Коберник, Р. Коваленко, Оберіг, 2010.  

Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів   у 

2016–2017 навчальному році буде здійснюватися в межах систематичного курсу «Соціально-

економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень). 

Профільне навчання з географії у 10 –11-х класах відбувається за навчальною 

програмою «Географія. Профільний рівень»  (авт. Т.Г.Гільберг,  Л.Б. Паламарчук,                 

В.В.Безуглий) і підручниками «Географія. Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних 

закладів. Профільний рівень» (авт. Л.Б.Паламарчук, Т.Г.Гільберг, В.В.Безуглий), Генеза, 

2010; «Географія. Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний 

рівень» (авт. Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, А. І. Довгань), Генеза, 2011.  

Перелік посібників та програм, які можуть бути використані при вивченні географії 

постійно оновлюється та друкується у щорічному інформаційному збірнику Міністерства 

освіти і науки України і розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 

(www.mon.gov.ua) і веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

(www.iitzo.gov.ua). 

Необхідною складовою успішного навчання  географії є  використання 

картографічних засобів навчання. Вони  представлені стінними картами, атласами, 

контурними картами, комп’ютерними картографічними програмними засобами. Особливе 

значення мають інтерактивні карти та електронні посібники, розраховані на кожен курс 

http://www.iitzo.gov.ua/


географії. Увесь комплекс  таких посібників виготовлено  ДНВП «Картографія» та ПрАТ 

«Інститут передових технологій».   

Методичні матеріали журналу «Географія та економіка в рідній школі» і газети 

«Краєзнавство. Географія. Туризм» спрямовані на ефективне підвищення фахового рівня 

вчителів географії.  
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