
Методичні поради для вчителів географії 

«Готуємося до навчального року 2022-2023» 

 

Тертична Юлія Олексіївна, методистка з географії НМЛ природничо-

математичної освіти кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 

Ми не можемо передбачити дату закінчення війни, але ми знаємо, що 

перемога настане. Ми не можемо впливати на рішення та дії політиків і 

військових, але ми можемо підтримувати їх своєю вірою. Сьогодні вірити 

означає довіряти ЗСУ, бійцям територіальної оборони, волонтерам – довіряти 

кожному, хто робить те, що може робити на своєму місці для майбутньої 

перемоги.  

Звертаємо вашу увагу на рекомендації МОН, «Про підготовку до 

початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному 

році» https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86779/. 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» в 

продовж 2021/2022 навчального року активно працювала над 

обґрунтуванням застосування дистанційної та змішаної форми навчанням: 

- матеріали з регіонального проекту «Учитель+» розташовані на сайт 

кафедри методики викладання і змісту освіти https://primati.odessaedu.net/ 

- матеріали проекту «Школа в цифровому світі» розташовані на сайт 

https://itschool.odessaedu.net/ - матеріали проекту «Інтернет-школа для 

обдарованих учнів» розташовані на сайт https://obdarovani.odessaedu.net/ 

- додаткові матеріали розташовані на сайт академії 

https://ooiuv.odessaedu.net/ 

Наступний 2022/2023 навчальний рік для вчителів географії стане 

роком підготовки до впровадження Державного стандарту базової середньої 

освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 

вересня 2020 р. № 898. Державним стандартом визначено мету та засади 

формування змісту освіти в базовій школі на основі компетентнісно-

орієнтованого підходу у навчанні, який закріплено Законом України «Про 

освіту» та «Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». 

Для вчителів природничих дисциплін, і вчителів, які викладають 

географію, зокрема, протягом останніх років у КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» пропонуються курси підвищення 

кваліфікації які присвячені проблемі міжпредметної інтеграції. На курсах 

розглядаються питання, що стосуються сутності принципу міжпредметної 

інтеграції як засобу побудови освітнього процесу, зорієнтованого на 

досягнення компетентнісного результату навчання, методологічних засад 

інтегративного підходу при формуванні природничо-наукової картини світу, 

розширення інструментарію для реалізації компетентнісно орієнтованого 

навчання на основі інтеграції змісту освіти. 
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На основі Базового навчального плану, який міститься у додатку 23 

Державного стандарту базової середньої освіти, розроблена Типова освітня 

програма, затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 19 лютого 

2021 року № 235. У Типовій освітній програмі визначено, що «…згідно 

Державного стандарту у закладах загальної середньої освіти можуть 

запроваджуватися як галузеві, так і міжгалузеві навчальні предмети 

(інтегровані курси), формування змісту яких може здійснюватися шляхом 

упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох 

освітніх галузей або окремих їх складників. 

З презентаціями вже розроблених та погоджених програм можна 

ознайомитися на сайті Інституту модернізації змісту освіти за посиланням 

(http://surl.li/aphrg). 

Вивчення географії у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 

навчальному році буде здійснюватися за навчальними програмами 

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

офіційному веб-сайті МОН: (http://surl.li/euwf) та з використанням 

методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН 

України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

Учні в 6-9 класах навчальний предмет «Географія» будуть вивчати за 

навчальною програмою, що укладено, відповідно до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження 

Державного стандарту Базової повної загальної середньої освіти», та 

оновлено згідно з вимогами Концепції «Нова українська школа» (2016 р.), а 

також необхідністю запровадження в освітній процес компетентнісного 

підходу. 

Удосконалену навчальну програму з географії затверджено наказом 

Міністерством освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені 

навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» Географія. 6-9 класи (http://surl.li/ajaao). 

Програма курсу в 6-8 класах розрахована на 70 годин (2 години на 

тиждень), у 9 класі – 52 години (1,5 години на тиждень). 

У навчальній програмі знайшли відображення наскрізні для шкільної 

географії змістові лінії, реалізація яких передбачена Концепцією Нової 

української школи (http://surl.li/hoha). 

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. 

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: (http://surl.li/adnkb). 

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 
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23.10.2017 № 1407. Зазначена навчальна програма розміщена на офіційному 

веб-сайті МОН України (http://surl.li/euwg). 

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. 

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). 

Також нагадуємо, що відповідно до листа МОН України №1/9-529 від 

27.12.2000 р. про «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і 

перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» 

(http://surl.li/ciati) 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; 

 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). 

Для запобігання перевантаження учнів, час проведення контрольних 

робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником 

директора освітнього закладу за погодженням із вчителем. Під час 

планування контрольних робіт необхідно передбачити їх рівномірний 

розподіл упродовж усього семестру, не допускаючи накопичення письмових 

контрольних робіт наприкінці семестру та навчального року. 

Вивчення географії в умовах реалізації завдань нової української 

школи передбачає переосмислення ролі вчителя в освітньому процесі, 

посилення вимог до організації навчальної діяльності учнів на всіх етапах 

уроку. 

Отже сподіваємося, що опанування ефективним інструментарієм 

навчання географії на компетентнісних засадах буде сприяти реалізації мети 
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сучасної освіти, яка є основою для збагачення потенціалу українського 

народу, його європейського вибору.  

Сил та наснаги Вам, колеги! Миру та перемоги! Все буде Україна! 


