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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Призначення навчальної дисципліни рекомендується визначати конкретно і коротко.  

Формування методичної компетенції випускників географічного факультету на 

підґрунті знань, отриманих при вивченні методики викладання географії а також педагогіки, 

психології і фахових дисциплін. 

2. Мета навчальної дисципліни  є формування у студентів теоретичних та 

практичних засад методики навчання географії, набуття професійних педагогічних умінь з 

проведення навчального процесу з географії, розвиток та втілення творчого методичного 

мислення, вміння творчо застосовувати передові педагогічні технології на основі   

особистісних якостей вчителя сучасної школи. 

3. Пре реквізити: загальна дидактика, педагогіка, вікова психологія, фізична 

географія, економічна географія, географія населення, метеорологія, гідрологія, геологія, 

геодезія та ін. 

4. Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен навчитися розкривати освітні та виховні цілі шкільної географії, а також 

вдосконалювати зміст освіти; виявляти оптимальні умови для використання різноманітних 

методів та прийомів викладання; визначати місце викладання окремих методик викладання 

географії, а саме: методики викладання загальної географії  (6 клас); методики викладання 

материків та океанів (7 клас); методики викладання предмету «Україна у світі: природа, 

населення» (8 клас) та методики викладання предмету «Україна і світове господарство» 

(9клас). 

знати: типи уроків з географії та особливості їх проведення у різних шкільних курсах 

географії; методи науково-педагогічних досліджень у шкільній географії у різних класах; 

можливості навчально-методичного комплексу з географії; методичні особливості 

проведення уроків географії у різних класах; дидактичні особливості різноманітних опорних 

схем для вдосконалення навчання шкільних курсів географії. 

вміти: проектувати конспекти різних типів уроків з географії; використовувати  на 

практиці методи науково-педагогічних досліджень  з географії; користуватися засобами 

навчально-методичного комплексу з географії; проводити позакласну роботу з географії; 

використовувати в процесі практичної педагогічної діяльності різноманітні особливості 

навчання та виховання в курсах шкільної географії; виготовляти та використовувати на 

практиці різноманітні опорні схеми для вдосконалення навчання шкільних курсів географії.  

компетентності: здатність до використання методів активізації пізнавальної 

діяльності, сучасних досягнень методики викладання. Уміння працювати у колективі та 

команді. Здатність застосовувати загальну модель процесу навчання географії під час 

вивчення методики викладання географії в школі для планування та організації навчально-

виховного процесу. Здатність до проектування власної діяльності при навчанні географії 

учнів середньої школи. 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Методика викладання географії 
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Денна 4 7-й 4,0 120 2 11 22   87  іспит  

Заочна  4 7-й 4 120 2 4 6   110  іспит  

 



5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьог

о 

у тому числі усьог
о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Семестр І 

Теми лекційних занять 

 

Змістовий модуль 1.Методичні особливості вивчення 

окремих курсів географії в школі та дидактичні 

можливості опорних схем в цих курсах. 

Тема 1. Методика вивчення 

курсу “Загальна географія” (6 

клас) 

20 2 4   14 20 1 1   18 

Тема 2. Методика вивчення 

курсу “Географія материків і 

океанів” (7 клас) 

20 2 4   14 18 - -   18 

Тема 3. Дидактичні можливості 

опорних схем для 

вдосконалення навчання 

шкільних курсів географії. 

20 2 4   14 20 1 1   18 

Разом за змістовим модулем 1 60 6 12   42 58 2 2   54 

Теми лекційних занять 

Змістовий модуль 2.Методичні особливості вивчення 

окремих курсів географії в України та методика 

викладання географії у профільній школі 

Тема 4. Методика вивчення 

фізико-географічної частини 

курсу (8 клас) як основної 

складової географічної освіти в 

Україні (8-9 клас). Курс 

«Україна у світі: природа, 

населення» (8 клас). 

21 2 4   15 21 1 1   19 

Тема 5. «Україна і світове 

господарство» (9клас) 
21 2 4   15 19 - -   19 

Тема 6. Методика викладання 

географії у профільній школі 
18 1 2   15 22 1 1   20 

Разом за змістовим модулем 2 60 5 10   45 62 2 2   58 

Усього годин за семестр І 120 11 22   87 120 4 4   112 

 



 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

  

Назва теми 

1 
Система підготовки та перепідготовки вчителів географії в Україні. 

 

2 

Сучасна концепція шкільної географічної освіти. Міжнародна хартія географічної 

освіти. 

 

3 

Компетентністний підхід дошкільної географічної освіти у сучасній методиці 

навчання географії. 

 

4 
Види мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках географії. 

 

5 Реалізація інноваційних принципів навчання географії 

6 

Реалізація впливу відчуттів учнів на їхню навчально-пізнавальну діяльність на 

уроках географії. 

 

7 Формування в учнів прийомів географічного навчального моделювання 

8 

Вплив вікових особливостей розвитку школярів на формування географічних 

компетенцій. 

 

9 
Застосування методів навчання географії у шкільній практиці. 

 

10 
Географічна номенклатура як засіб формування просторового мислення учнів. 

 

11 

Методика формування причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей на уроках 

географії. 

 

12 
Методика формування географічних уявлень і понять на уроках географії. 

 

13 Головні світоглядні ідеї шкільної географії 

14 
Методика застосування презентацій навчального матеріалу на уроках географії. 

 

15 
Методика застосування графічно-знакових географічних навчальних моделей на 

уроках географії. 

16 
Доведіть, що сучасні вимоги до процесу навчання можна здійснити лише в умовах 

кабінетної системи. 

17 
Доведіть, що сучасні вимоги до процесу навчання можна здійснити лише в умовах 

кабінетної системи. 

18 
Що означають в методиці викладання географії поняття «розуміти», «читати» та 

«знати» географічну карту? 

19 
Доведіть, що використання підручника є примінення комплексу методів та 

прийомів навчання 



20 
Спроектуйте  план-конспект уроку географії для старших  класів по обраній вами 

темі і проведіть імпровізований урок 

21 
Спроектуйте  план-конспект уроку географії для молодших класів по обраній вами 

темі і проведіть імпровізований урок 

22 
Дидактичні можливості опорних схем для вдосконалення навчання шкільних 

курсів географії. 

23 
Обґрунтуйте сучасні напрями вдосконалення структури шкільних курсів 

географії. 

24 
Визначіть сучасні проблеми методики викладання географії та окресліть шляхи їх 

розв’язання. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Форми поточного контролю: 

- усне опитування;  

- реферат; 

- практична робота; 

-  тестування; 

- тематична та модульна контрольна робота. 

Форма підсумкового контролю – іспит.  

 

Засоби оцінювання 

- картографічні,  аналітично-картографічні роботи; 

- реферати; 

- контрольні роботи. 

 

 



 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Критерії оцінювання 
Оцінка 

(бали) 

Пояснення за  

розширеною 

шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Знання зпредмету «Методика викладання географії» 

міцні й глибокі, виходять за межі навчальних програм, 

підручників. Студент  вміє планувати роботу вчителя 

географії, складати тематичні та поурочні плани для 

викладання курсів географії у різних вікових класах. 

Студент складає план-конспект уроку по будь-якій 
темі уроку географії в школі. Знання 

використовуються вільно, легко і самостійно 

переносяться на нові види діяльності, на позакласну 

роботу, виконання практичних робіт та інші види 

робіт в межах обраної спеціальності 

Добре 

B (80-89) дуже добре 

Знання зпредмету «Методика викладання географії» 

міцні і глибокі, в межах навчальних програм, 

підручників, навчальних посібників.  Студент вміє 

складати плани-конспекти різних типів уроків для 

різних вікових класів з географії, здатний виконувати 

практичні роботи з предмету, засвоїв знання з 

практичних та самостійних занять. 

C (70-79) добре 

Знання з предмету «Методика викладання географії» на 
належному рівні, в межах навчальних програм, підручників, 
навчальних посібників. Студент з допомогою викладача 
складає плани-конспекти різних типів уроків, на належному 
рівні виконує практичні роботи з предмету, засвоїв знання з 
самостійних занять. 
 

Задовільно 

D (60-69) задовільно 

Знання зпредмету «Методика викладання географії» завчені 
з підручника, висвітлюються за допомогою конспекту.  
Самостійно використовуютьсяв завчених умовах і 
ситуаціях, на нові види діяльності переносяться тільки за 
допомогою викладача. Студент здатний відповідати тільки 
на поставлені питання викладачем. 
 

E (50-59) достатньо 

Студент слабо орієнтується в знаннях з предмету «Методика 
викладання географії». Знання його носять фрагментальний 
характер, висвітлюються за допомогою конспекту та 
додаткових питань викладача. 
 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 
складання 

Студент, не показав необхідних знань з предмету 
«Методика викладання географії», не володіє основними 
поняттями, закономірностями, правилами, не виконав 

більшу частину практичних робіт. 
 

F (1-34) 

(незадовільно) 
з обов'язковим 

повторним 

курсом 

Студент не засвоїв елементарних основ курсу, знання 
хаотичні і безсистемні, зовсім не виконані практичні роботи. 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Іспит Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 КР1 Т4 Т5 Т6 КР2 40 100 

7 7 7 9 7 7 7 9 



 

Т1, Т2 ... Т24 – теми змістових модулів,  

КР – модульні контрольні роботи. 

 

 

 



 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011- 

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (скорочений 

варіант) [Текст]: освітня галузь "Природознавство” // Географія та економіка в 

сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 2-4. 

3. Географія. Економіка: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 

6-11 класи. - К., 2006. - С. 71-89. 

4. Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Географія: проект для обговорення // Географія, 2012. - № 11-12. - С. 4-38. 

5. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі: навчально-методичний 

посібник. - К.: Стафед - 2, 2000. - 320 с. 

6 . Кобернік С.Г., Коваленко P.P., Скуратович О.Я. Методика навчання географії в 

загальноосвітніх навчальних закладах: посібник для вчителя. - К.: Навчальна 

книга, 2005. - 319 с. 

7. Топузов О.М., Самойленко В.М., Вішнікіна Л.П. Загальна методика навчання 

географії: підручник . - К.: Картографія, 2012. - 512 с. 

7.2. Допоміжна 

1. 1.Волос С.О. Економічна та соціальна географія.-.: Либідь, 1995.- Вип. 45.- с. 110-113. 

2. Заставний  Ф.Д. ГеографіяУкраїни. – Львів: Світ, 1990. – 360 с. 

3. Пістун М.Д. Основнінапрямирегіональноїполітики в Україні // Економічна і 

соціальнагеографія. – К.: Либідь, 1995. –С. 3-8. 

4. Байназаров А.М. та ін. Загальна географія. 6 клас. Посібник для вчителя. - Харків: 

Веста: Вид-во „Ранок", 2003. - 272 с. 
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