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Метою статті є висвітлення особливостей навчання географії у 9 класі за науково-педагогічним проєктом
«Інтелект України». Практичною основою дослідження є досвід розробки і видання підручників-зошитів із друкованою основою. Вони є одним з основних компонентів навчально-методичного комплексу з географії. Комплекс
складається із зошита з друкованою основою для роботи на уроці, двох зошитів для виконання домашніх завдань,
а також наочності, контрольних робіт, методичних рекомендацій для вчителя, інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) супроводу уроків.
Основний матеріал. Аналізується упровадження проєкту від початкових класів до старшої школи. Проілюстровано
особливості викладання географії у проєктних класах. Розглянуто активні методи викладання географії. Наведено
алгоритм роботи для деяких сучасних методів навчання географії. Наводяться приклади практичних робіт і досліджень. Перераховано набуті учнями географічні компетентності. Розглянуто структуру домашніх робіт. Наведено
завдання, різні за рівнем складності, тести, міні-проєкти, дослідження, випереджувальні завдання; завдання для
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), складені відповідно до чинної програми ЗНО з географії.
Для перевірки знань, умінь і навичок дев’ятикласників розроблено контрольні роботи. Зазначено структуру й оцінювання контрольних робіт. Розглянуто процес упровадження навчального і навчально-методичного забезпечення,
створеного під час реалізації проєкту, зокрема зошитів із друкованою основою,
Висновки. У статті зазначено важливість візуалізації навчального матеріалу через ІКТ. Застосування їх сприяє
більш успішному засвоєнню матеріалу, підтримує інтерес до географії. Для удосконалення навчання географії в експериментальних класах навчально-методичні комплекси щорічно доопрацьовуються творчими колективами науковців-географів та практикуючими вчителями-методистами. Аналіз шкільної успішності довів, що учні проєктних
класів показують кращі результати порівняно з учнями у звичайних класах, що дає підтвердження важливості продовження роботи Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».
Ключові слова: методика викладання географії, географія 9-го класу, методи навчання, географічні компетентності, науково-педагогічний проєкт «Інтелект України», зошити з друкованою основою.
Natalia Svir

THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROJECT «INTELLECT OF UKRAINE»: FEATURES OF TEACHING GEOGRAPHY
IN THE 9th FORM
The purpose of the ar cle is to highlight the features of teaching geography in the 9th form in the scien fic and
pedagogical project «Intellect of Ukraine». The prac cal basis of the research is the experience in the development and
publica on of textbooks-notebooks with a printed basis. They are one of the main components of the educa onal and
methodological complex in geography. The set consists of a notebook with a printed basis for working in the classroom and
two notebooks for comple ng homework, as well as handouts, tests, guidelines for teachers, informa on and communicaon technologies (ICT) support of lessons.
Main material. The author has analysed the implementa on of the project from primary to high school. Features of
teaching geography in project classes are illustrated and ac ve methods of teaching geography are considered in the paper.
The algorithm of some modern methods of teaching geography is presented with examples of prac cal work and research.
The geographical competencies acquired by students are listed, considering the structure of home work. There are tasks by
level of complexity, tests, mini-projects, research, and advanced tasks. Also, tasks for preparing for external independent assessment (EIT), compiled in accordance with the current program of external independent assessment in geography. To test
the knowledge, skills and abili es of ninth graders, test papers have been developed, specifying the structure and evaluaon of control works. The process of implementa on of educa onal and methodological support, in par cular, notebooks
with a printed base, created during the project implementa on, is considered.
Conclusions. The ar cle highlights the importance of visualiza on of educa onal material through ICT. The use of them
contributes to a more successful assimila on of the material, supports interest in geography. To improve the teaching of
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geography in experimental classes, educa onal and methodological complexes are annually updated by crea ve teams of
geographers and prac cing teachers. The analysis of school performance has showed that students in project classes show
be er results compared to students in regular classes, which confirms the importance of con nuing the work of the allUkrainian scien fic and pedagogical project «Intellect of Ukraine».
Keywords: methods of teaching geography, geography in the 9th form, teaching methods, geographical competence,
scien fic and pedagogical project «Intellect of Ukraine», notebooks with printed base.
Наталья Свир

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛЕКТ УКРАИНЫ»: ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
В 9 КЛАССЕ
Целью статьи является освещение особенностей обучения географии в 9 классе по научно-педагогическому
проекту «Интеллект Украины». Практической основой исследования является опыт разработки и издания учебников-тетрадей с печатной основой. Они являются одним из основных компонентов учебно-методического комплекса
по географии. Комплекс состоит из тетради с печатной основой для работы на уроке, двух тетрадей для выполнения
домашних заданий, а также наглядности, контрольных работ, методических рекомендаций для учителя, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сопровождения уроков.
Основной материал. Анализируется внедрение проекта с начальных классов до старшей школы.
Проиллюстрированы особенности преподавания географии в проектных классах. Рассмотрены активные методы
преподавания географии. Приведён алгоритм работы для некоторых современных методов обучения географии.
Приводятся примеры практических работ и исследований. Перечислены приобретённые учениками географические компетентности. Рассмотрена структура домашних работ. Приведены задания, разные по уровню сложности,
тесты, мини-проекты, исследования, опережающие задания; задания для подготовки к внешнему независимому
оцениванию (ВНО), составленные в соответствии с действующей программой ВНО по географии. Для проверки
знаний, умений и навыков девятиклассников разработаны контрольные работы. Указана структура и оценивание
контрольных работ. Рассмотрен процесс внедрения учебного и учебно-методического обеспечения, созданного во
время реализации проекта, в частности тетрадей с печатной основой.
Выводы. В статье отмечена важность визуализации учебного материала через ИКТ. Применение их способствует более успешному усвоению материала, поддерживает интерес к географии. Для усовершенствования обучения
географии в экспериментальных классах учебно-методические комплексы ежегодно дорабатываются творческими коллективами учёных-географов и практикующими учителями-методистами. Анализ школьной успеваемости
доказал, что учащиеся проектных классов показывают лучшие результаты по сравнению с учениками в обычных
классах, что даёт подтверждение важности продолжения работы Всеукраинского научно-педагогического проекта
«Интеллект Украины».
Ключевые слова: методика преподавания географии, география 9-го класса, методы обучения, географические
компетентности, научно-педагогический проект «Интеллект Украины», тетради с печатной основой.

Вступ. Сучасні зміни в суспільстві висувають
нові вимоги і до організації навчального процесу
в школі. Нині немає сенсу переконувати вчителів у
необхідності застосовування нових форм проведення уроків, які б розвивали творчість учнів, сприяли
розкриттю здібностей, створювали атмосферу розкутості та співпраці, формували інтерес до вивчення географії та процесу навчання.
Проблема освіти обдарованих дітей, історія запровадження Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» та змістові особливості навчання географії в цьому проєкті нами
були висвітлені раніше [3].
Метою статті є висвітлення особливостей навчання географії у 9 класі за науково-педагогічним
проєктом «Інтелект України». Дослідження спирається на досвід розробки і видання підручників-зошитів із друкованою основою, які є одним
з основних компонентів навчально-методичного
комплексу з географії.
Виклад основного матеріалу. З 2008 по 2015
рік Всеукраїнський науково-педагогічний проєкт
«Інтелект України» упроваджувався лише в екс-

периментальних початкових класах, а з 2015 року
експериментальні класи ввели і в основній базовій школі по таких предметах, як: українська і зарубіжна література, математика, природознавство
(«Природознавство. Моя планета Земля» у 5 класі;
«Природознавство. Твої фізичні відкриття» у 5-6-х
класах), «Навчаємося разом» (5-6 класи), «Основи
самоменеджменту» (7-8 класи), біологія, хімія, фізика і географія.
З 2020 року проєктні класи плануються і в старшій школі.
За новою навчальною програмою з географії [5]
курс 9-го класу називається «Україна і світове господарство», ним завершується на базовому рівні географічна освіта основної школи.
Для навчання на один рік розробляється 9 комплектів зошитів – один комплект розрахований на
один місяць. Комплект складається із зошита з друкованою основою для роботи на уроці та двох зошитів для виконання домашніх завдань [1], а також наочності, контрольних робіт, методичних рекомендацій для вчителя, інформаційно-комунікаційного
(ІКТ) супроводу уроків.
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Ʉɟɣɫ-ɭɭɪɨɤ ɡ ɬɟɦ
ɦɢ «Ɍɪɚɧɫɩ
ɩɨɪɬ»
ɉɪɪɨɩɨɧɭɽɦɨɨ ɜɚɦ ɭɪɨɤ
ɤ ɡ ɬɟɦɢ «Ɍ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ»
». ȱɦɨɜɿɪɧɨ
ɨ, ɜɢ ɜɠɟ ɡɧɚɽɬɟ, ɳɨ
ɨ ɥɸɞɫɶɤɢɣ
ɦɨɡɨɤ ɚɤɤɬɢɜɧɿɲɟ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɿɲɟ ɡɚɫɜɨɸ
ɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɚɰɿɸ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɡɧɧɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧ
ɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɿ,
ɧɚɜɩɚɤɢ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɭɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰ
ɰɿɸ ɜɿɧ ɡɚɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɽ ɝɿɪɲɟ. əɤɳɨ
ə
ɿɧɮɨɪ
ɨɪɦɚɰɿɸ ɩɨ
ɨɞɚɧɨ ɱɟɪɟɟɡ
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦ
ɦɿɠ ɧɚɜɱɚɚɥɶɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦ
ɞ
ɦɢ ɿ ɹɜɢɳ
ɳɚɦɢ, ɬɨ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɜɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧ
ɧɹ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɬɶɫɹ ɧɚɛɚɝɚɚɬɨ ɥɟɝɲɟ ɬɚ
ɬ ɲɜɢɞɲɟ..
ɇɚɚɝɚɞɚɽɦɨ, ɳɨ
ɳ ɤɟɣɫɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧ
ɩ
ɨ ɡɚ ɩɪɢɧɰ
ɰɢɩɨɦ «2 ɜ 1», ɿ ɜɨɧɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɤɭ
ɟɪɭɞɢɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɞɚɸɬɶ ɩɪɨɝɝɪɚɦɿ. Ʉɟɣɫɫ – ɰɟ ɧɢɬɨ
ɨɱɤɚ ɞɨ ɞɨɪ
ɪɨɫɥɨɝɨ ɠɢɢɬɬɹ ɡ ɛɚɝɚɬɬɨɜɢɦɿɪɧɢɦ
ɦ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɬɹɦ ɫɜɿɬɭ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɹɜɢɳ.
Ʉɟɟɣɫ – ɭɪɨɤ ɧɟɡɜɢɱɧɢɣ
ɣ, ɛɨ ɞɚɽ ɡɦ
ɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɡɚɜɞɚɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɪ
ɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɬɢ
ʀɯ. Ʉɪɚɳɟɟ, ɹɤɳɨ ɜɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɽɬɟɟɫɹ ɡ ɨɞɧɨɤɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɢ ɬɚ ɩɨɩɪɚɰ
ɰɸɽɬɟ ɜ ɩɚɪɪɿ ɚɛɨ ɜ ɦɚɚɥɿɣ ɝɪɭɩɿ (4
(
ɭɱɧɿ) - ɬɬɨɞɿ ɦɚɬɢɦ
ɦɟɬɟ ɦɨɠɥɢ
ɢɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɱɢɬɢ ɛɿɥɶɲ
ɲɟ ɡɚɩɪɨɩɨ
ɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɚɫ
ɜɢɤɨɧɚɧɧ
ɧɹ ɨɛɦɿɧɸɜɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɟɟ ɡ ɨɞɧɢɦ ɦ
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ.
Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ
ɹ + ɟɤɨɧɨɦ
ɦɿɤɚ + ɿɫɬɨɪ
ɪɿɹ
ɇɚɜɿɳɨ Ɍɭɪɟɱɱɢɧ
ɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɲɢɣ ɚɟɪɨɩɨ
ɨɪɬ ɭ ɫɜɿɬɿɿ?
Ɍ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧ
ɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɟɧɧɹ ɬɚ ɚɟɪɪɨɩɨɪɬɢ ɬɿɫɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɛɨɸ. Ɍɿɥɶɤɢ
ɢ-ɧɨ ɭ 2018
ɪɨɰɿ Ʉɢɬɬɚɣ ɩɨɛɭɞɭɭɜɚɜ ɧɚɣɛɿɥ
ɥɶɲɢɣ ɚɟɪɨɨɩɨɪɬ ɭ ɫɜɜɿɬɿ, ɹɤ ɱɟɪ
ɪɟɡ ɪɿɤ ɰɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧ
ɧɹ ɜɠɟ ɛɭɥɥɨ
ɩɟɪɟɜɟɪɲ
ɲɟɧɟ ɚɟɪɨɩ
ɩɨɪɬɨɦ ɭ ɋɬɚɦɛɭɥɿ.
ɋ
ɁɁɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ Ɍɭɪɟɱɱ
ɱɢɧɚ – ɬɭɪɪɢɫɬɢɱɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɹɤɤɚ
ɦɚɽ ɤɭɪɨɪɪɬɢ, ɰɿɤɚɜɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɬɨɳ
ɳɨ. Ⱥɥɟ ɧɚɚɜɿɳɨ ɤɪɚʀɧ
ɧɿ ɬɚɤɢɣ ɜɟɥɥɢɤɢɣ ɚɟɪɨɩɨɪɬ?
-ɉ
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɭɣ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠ
ɠɟɧɧɹ Ɍɭɪɟɟɱɱɢɧɢ ɬɚ ɞɨɜɟɞɢ, ɳɨɨ ɬɪɚɧɡɢɬɧ
ɧɿ ɪɟɣɫɢ ɞɥɥɹ
ɰɶɨɝɨ ɚɟɪɪɨɩɨɪɬɭ ɫɬɚɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɱɱɚɫɬɤɭ.
- ɉ
ɉɟɪɟɝɥɹɧɶ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɝɦɟɧɬ, ɫɤɨɪɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶɶ QR–ɤɨɞɨɦ. Ɂɚɩɢɲɢɢ ɮɚɤɬɢ, ɹɤ
ɤɿ ɞɨɜɨɞɹɬɶɶ,
ɳɨ ɰɟɣ ɚɟɟɪɨɩɨɪɬ ɞɿɣ
ɣɫɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɭ ɫɜɜɿɬɿ.

Ƚɟɨɝɪ
ɪɚɮɿɹ + ɮɿɿɡɢɤɚ + ɿɧɠ
ɠɢɧɿɪɢɧɝ + ɦɢɫɬɟɰɬɜ
ɜɨ (ɬɟɚɬɪɚɥ
ɥɿɡɚɰɿɹ)
9 ɧɚɞ
ɞɡɜɢɱɚɣɧɢ
ɢɯ ɦɨɫɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢ
ɞ
ɢɦɢ ɞɢɜɚɦ
ɦɢ ɫɜɿɬɭ
ɉɟɟɪɟɝɥɹɧɶ ɜɿɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɟɧɬ, ɫɤɨɪɢɫɫɬɚɜɲɢɫɶ QR–ɤɨɞɨɦ.
Q
Ⱦɚɣ
Ⱦ ɜɿɞɩɨɜɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢ
ɢɬɚɧɧɹ:
–ɓ
ɓɨ ɫɩɿɥɶɧɨɨɝɨ ɜ ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ?
ɫ
–ə
əɤɟ ɡɧɚɱɟɧ
ɧɧɹ ɦɨɫɬɿɜ ɞɥɹ
ɞ ɬɪɚɧɫɩɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮ
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɪɢ?

– ɉɪɢɝɚɞɚɣ ɡ ɤɭɪɫɭ ɮɿɡɢɤɢ
ɮ
ɬɚ ɩɨɹɫɧɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɛɨɬɢɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɜ,
ɡɚɤɥɚɞɟɧɿɿ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɭɤɰɿɸ ɰɢɯ ɦɨɫɬɿɜ.
ɦ
ɍɱ
ɱɿɦɨɫɹ ɬɟɚɚɬɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢ. Ɉɞɢɧ ɭɭɱɚɫɧɢɤ ɝɪɭ
ɭɩɢ ɥɢɲɟ ɡɚ
ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɝɨɸ ɠɟɫɬɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɹɤ
ɹ
ɩɪɚɰɸɽ ɹɹɤɢɣɫɶ ɿɡ ɦɨɫɬɿɜ, ɿɧɲɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɚɬɢ ɰɟɣ
ɰ
ɦɿɫɬ ɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢɢ ɧɚ ɤɚɪɬɿ ɤɪɚʀɧɭ, ɞɟ
ɞ
ɪɨɡɦɿɳɟɧ
ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ..
Ⱦɚɚɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɚɧɧɹ:
–ə
əɤɢɣ ɪɿɜɟɧ
ɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱ
ɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɢɬɤɭ ɰɢɯ ɤɪ
ɪɚʀɧ?
– ɍ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ
ɭ ɪɨɡɬɚɲɨɜɜɚɧɿ ɦɨɫɬɢ??
Рис. 1. Фрагмент уроку з теми «Транспорт», який пропонується провести методом «Кейс»

Використання зошитів із друкованою основою
на уроках замінює підручник, оскільки там є не
тільки завдання, а й матеріали до уроку — це схеми
(інтелект-карти, карти знань), географічні карти,
різні ілюстрації, таблиці, узагальнюючі тексти, важливі визначення і т. ін.
Поряд з традиційними методами викладання,
вчителі в експериментальних класах застосовують
активні методи навчання [4]:
– проєктну діяльність;
– адаптивну модель навчання;

– евристичну модель;
– модель різнорівневого навчання та інші.
Найчастіше використовуються такі методи:
«Географічне аудіювання». Під час першого
читання вчителем тексту учні записують у таблицю нові або важливі поняття, слова, терміни. Під
час другого читання вчителем тексту учні поряд з
поняттями записують короткі пояснення до них.
Після двох прочитань учні дають відповіді на запитання вчителя за текстом (або учні складають питання самостійно).
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«Географічне лото». Школярі об’єднуються у
групи по 4 учні. Розігруються картки із завданнями
так, щоб кожна група отримала по 2 завдання (деякі з них можуть повторюватися). Учні обґрунтовують, які чинники розміщення виробництва (або
інше) задіяні в запропонованих випадках. Потім
учні роблять відповідні наліпки (позначки, стікери) на карті світу та пояснюють відповідь іншим
групам.

«I understand English». Учні уважно читають запитання, на які потрібно дати відповідь після перегляду англомовної презентації. У разі потреби учні
перекладають словником (або програмою-перекладачем).
«Кейс-стаді». Учні навчаються за допомогою
аналізу конкретних ситуацій. Кейс-стаді - створення проблемної ситуації на основі фактів із реального життя (рис.1).

Ⱥɥɝɨ
ɨɪɢɬɦ ɪɨɛɛɨɬɢ ɡɚ ɦɟɬ
ɬɨɞɨɦ «Ⱦɠ
ɠɢɝɫɨɭ»
1. Ɏɨɪɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩ
ɝ
ɩɨ 4-6
6 ɭɱɧɿɜ («ɞɨɨɦɚɲɧɿ ɝɪɭ
ɭɩɢ»). Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜɜ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɝɪɭɩɿ –
ɨɞɧɚɤɨɜɚɚ.
2. Ʉɨɠ
ɠɟɧ ɭɱɟɧɶ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɨɞɧɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɨɬɪɢ
ɢɦɭɽ ɫɜɿɣ ɧɧɨɦɟɪ ɡɚɜɞɚɚɧɧɹ.
3. Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɭ «ɝɪɭɩɢ ɟɤ
ɤɫɩɟɪɬɿɜ». ɍ
ɍɫɿ, ɯɬɨ ɦɚɚɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹɹ 1, ɨɛ’ɽɞɧɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɪɭɩɭ
ɝ
1, ɯɬɬɨ
ɦɚɽ ɡɚɜɞɚɚɧɧɹ 2 – ɭ ɝɪɭɩɭ
ɝ
2 ɿ ɬ.. ɞ.
4. Ʉɨɨɠɧɚ ɝɪɭɩ
ɩɚ ɩɟɪɟɝɥɹɹɞɚɽ ɜɿɞɟɨɮ
ɮɪɚɝɦɟɧɬ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɜ
ɜɲɢɫɶ ɜɿɞɩ
ɞɩɨɜɿɞɧɢɦ QR–ɤɨɞɨɦ
ɦ,
ɜɢɡɧɚɱɚɽɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ,
ɦ
ɡɚɩ
ɩɢɫɭɽ ɩɥɚɧɧ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɮɨɪɦɭɥɸɽ 3 ɡɚɩɢɬɚɧɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɝɨ.
5. ɍɱɧ
ɧɿ ɩɨɜɟɪɬɚɸ
ɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɨʀɯ
ɫ
«ɞɨɦɚɚɲɧɿɯ ɝɪɭɩ
ɩ» ɬɚ ɨɡɧɚɣ
ɣɨɦɥɸɸɬɶ ɿɧɲɢɯ ɡ ɿɧ
ɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ
ɸ,
ɨɬɪɢɦɚɧɨɨɸ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ
ɩ
ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦ
ɜ
ɦɟɧɬɚ, ɩɨɬɿɦ
ɦ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨ 3 ɡɚɩɢɬɬɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦ
ɦɿɫɬɨɦ ɫɜɨɽɽʀ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɞɿ.
6. ɉɿɫɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɟɧɧɹ ɤɨɠɧ
ɧɚ ɝɪɭɩɚ ɪɪɨɛɢɬɶ ɜɢɫɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ
ɨ ɧɚɩɪɹɦɢɢ ɦɚɲɢɧɨɛ
ɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳ
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɝɚɪɧɿ
ɝ
ɩɟɪɫɩ
ɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ʀɯ.
7. ɉɪɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɬɟ ɦɨɠɥɢɜɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɟɦɢɯ ɭɤɪɚʀʀɧɫɶɤɢɯ ɦɚɚɲɢɧɨɛɭɞɿɿɜɧɢɯ ɜɢɪɨ
ɨɛɧɢɰɬɜ ɧɚ
ɧ
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭɭ ɪɢɧɤɭ. ɉɿɫɥɹ
ɉ
ɜɢɜɱɟɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɪɿɚɥɭ ɩɪɟɡɟɧɬɭɣɬɟ ɫɜɨ
ɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɡɨɪɭ ɩɪɨ ɜɢ
ɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɚ,
ɹɤɿ ɽ ɧɚɣɛɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ
ɦɢ ɬɚ ɦɨɠɭɬɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ
ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧ
ɧɰɿɸ ɭ ɫɜɿɬɿɿ.

1 ɝɪɭɩɚ

2 ɝɪɭɩɚ

3 ɝɪɭɩ
ɩɚ

4 ɝɪ
ɪɭɩɚ

5 ɝɪɭɩɚ

6 ɝɪɭɩɚ

7 ɝɪɭɩ
ɩɚ

8 ɝɪ
ɪɭɩɚ

Рис.2. Приклад завдання з теми: «Машинобудування в Україні», яке пропонується провести методом «Джигсоу»

Рис. 3. Приклад завдання з теми:
«Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній»,
яке пропонується провести методом мозкового штурму
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«Джигсоу». Учні навчаються в групах по 4-6 осіб
(«домашні групи»). Кожен учень опрацьовує одне
питання. На рисунку 2 можна докладніше ознайомитись з алгоритмом використання цього методу.
На кожному уроці використовуються метод
«Запам’ятовую ефективно» та перевірка домашнього завдання.
Урок починається з актуалізації чуттєвого досвіду та опорних знань учнів за темою уроку висловом
відомої людини (не обов’язково географом) із застосуванням методу мозкового штурму (рис.3).
Учням подобається така форма проведення початку уроку, вони мають можливість висловлюва-

ти свою думку, відстоювати власну позицію. При
цьому атмосфера на уроці доброзичлива. Автори
уроків підбирають вислови з теми так, щоб вони не
тільки відповідали тематиці, але щоб учні бачили
відомих особистостей, які переймаються питаннями, що розглядає географія.
Згідно з навчальною програмою [5] у 9 класі заплановано провести 7 практичних робіт і 6 досліджень.
За час вивчення географії з 6-го по 8-й клас у
школярів сформувались такі вміння як складові
важливих географічних компетентностей: читання географічних карт; володіння географічними

ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 1 «Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ»
Ɋɨɡɝɥɹɧɶɬɟ ɬɚɛɥɢɰɸ 1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:
- əɤɚ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ? əɤɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ?
- əɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ? əɤ ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɦɨɞɟɥɥɸ
Ʉɥɚɪɤɚ – Ɏɿɲɟɪɚ ɬɚ ɞɿɚɝɪɚɦɨɸ Ɏɭɪɚɫɬɶɽ?
- ɓɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɞɿɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ȱɧɞɿʀ ɬɚ ȱɧɞɨɧɟɡɿʀ?
- əɤɚ ɤɪɚʀɧɚ ɦɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɭ ɜɬɨɪɢɧɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ? ɑɨɦɭ?
- ɉɨɪɿɜɧɹɣ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ 1-6 ɦɿɫɰɹ.
ɓɨ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ? əɤɚ ɤɪɚʀɧɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɭ ɰɶɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ? ɑɨɦɭ?
- ɉɨɪɿɜɧɹɣ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɫɭɫɿɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɉɨɦɿɪɤɭɣ, ɳɨ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1
ȼȼɉ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ (2016ɪɿɤ) ɡɚ ɫɟɤɬɨɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ʋ
Ʉɪɚʀɧɚ/ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ
ɇɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ
ɉɟɪɜɢɧɧɢɣ
ȼɬɨɪɢɧɧɢɣ
Ɍɪɟɬɢɧɧɢɣ
ɩ/ɩ
ȼȼɉ
ɫɟɤɬɨɪ
ɫɟɤɬɨɪ
ɫɟɤɬɨɪ
%
%
%
ɋȼȱɌ
75 212 696
5,9
30,5
63,6
1
ɋɒȺ
17 946 996
1,12
19,1
79,7
2
Ʉɢɬɚɣ
11 007 721
9,0
40,5
50,5
3
əɩɨɧɿɹ
4 730 300
1,2
27,5
71,4
4
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ
3 494 900
0,8
28,1
71,1
5
ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ
2 649 890
0,7
21,0
78,3
6
Ɏɪɚɧɰɿɹ
2 488 280
1,9
18,3
79,8
7
ȱɧɞɿɹ
2 250 990
17,4
25,8
56,9
8
ȱɬɚɥɿɹ
1 852 500
2,0
24,2
73,8
9
Ȼɪɚɡɢɥɿɹ
1 769 600
5,4
27,4
67,2
10
Ʉɚɧɚɞɚ
1 532 340
1,8
28,6
69,6
11
Ɋɨɫɿɹ
1 267 750
3,9
36,0
60,1
12
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿɹ
1 256 640
4,0
26,6
69,4
13
ȱɧɞɨɧɟɡɿɹ
940 953
14,3
46,9
38,8
14
ɋɚɭɞɿɜɫɶɤɚ Ⱥɪɚɜɿɹ
657 785
2,0
66,9
31,1
15
ɉɨɥɶɳɚ
467 350
3,4
33,6
63,0
16
ɍɤɪɚʀɧɚ
93 270
13,3
24,4
62,7
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 2
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2

ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ

ɋɟɤɬɨɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, %
ɜɬɨɪɢɧɧɢɣ

ɬɪɟɬɢɧɧɢɣ

2001

20,7

30,4

48,9

2010

12,4

22,8

64,8

Ɋɿɤ

ɉɨɦɿɪɤɭɣ, ɹɤɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ.
Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɟɿ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ.
Рис. 4. Фрагмент завдання практичної роботи 1 «Аналіз секторальної моделі економіки»
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«ɒɜɟɣɧ
ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥ
ɥɨɜɿɫɬɶ ɍɤ
ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɫ
ɭ ɟɬɚɩɿ»
ɉɪɪɨɜɟɞɿɬɶ ɦɿɿɧɿ-ɞɨɫɥɿɞɠ
ɠɟɧɧɹ ɡɚ ɚɥɥɝɨɪɢɬɦɨɦ:
1. Ɉɛɟɪɿɬɶ ɦɟɟɧɟɞɠɟɪɚ ɝɪɭɩɢ.
ɝ
2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥɿɬɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɬɢɩɢ ɪɨɛɨɨɬɢ).
3. ɉɟɪɟɝɥɹɧɶɶɬɟ ɜɿɞɟɨɮɪ
ɪɚɝɦɟɧɬ, ɫɤɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ
ɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞ
ɞɧɢɦ QR–ɤɤɨɞɨɦ.
4. Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧ
ɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ
ɞ ɩɪɟɡɟɧɬɬɚɰɿʀ:
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɫɬɿ ɪɨɡɬɚɲ
ɲɭɜɚɧɧɹ ɩɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɜɚ (ɦɿɫɬɨ) ɬɚ ɬɢɩ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (ɩɪɢɜɚɬɧɟɟ,
ɞɟɪɠɚɜɧɟɟ);
-ɳ
ɳɨ ɿ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɹɹɸɬɶ (ɫɩɨɠ
ɠɢɜɚɱɿ);
- ɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰ
ɰɬɜɚ.
ɉɿɿɞ ɱɚɫ ɩɪɟɡɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɿɧ
ɧɿ-ɞɨɫɥɿɞɠɟɟɧɧɹ ɩɨɞɿɥ
ɥɿɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧ
ɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨ
ɨɱɭɬɬɹ ɭ ɜɚɚɫ
ɜɢɧɢɤɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɪɟɝɥɹɞɭ ɜɿɞ
ɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɧɬɚ.
ɋɮ
ɮɨɪɦɭɥɸɣɬɬɟ ɜɢɫɧɨɜɤ
ɤɢ ɩɪɨ ɩɟɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɢ ɲɜɟɣɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɨɜɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.
ɍ
ɑɢ
ɜɢɬɪɢɦɭɽɽ ɜɨɧɚ ɫɜɿɬɨɨɜɭ ɤɨɧɤɭɪ
ɪɟɧɰɿɸ? Ɂɚɜɜɞɹɤɢ ɱɨɦɭ
ɭ?

1ɝɪɭɭɩɚ

2 ɝɪɭɩ
ɩɚ

3 ɝɪɭɩɚ

4 ɝɪɭɩɚ

5 ɝɪɭɩɚ

Рис. 5. Фрагмент завдання-дослідження «Швейна промисловість України»

Ƚɨɬɭɽɦɨɫɹ ɞɨ ɁɇɈ
1. «Ɂɚɜɨɞ Ʉɨɛɡɚɪɟɧɤɚ» ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɜ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɦɬ Ʌɢɩɨɜɚ Ⱦɨɥɢɧɚ (ɋɭɦɫɶɤɚ
ɨɛɥɚɫɬɶ) ɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɱɨɤ ɬɚ ɜɿɡɤɿɜ, ɚ ɧɢɧɿ ɽ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɬɚ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦ ɞɟɫɹɬɤɚ ɜɢɞɿɜ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. ɋɟɥɢɳɟ Ʌɢɩɨɜɚ Ⱦɨɥɢɧɚ – ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɰɟɧɬɪ, ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɽ
ɛɥɢɡɶɤɨ 5 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ. əɤ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɡɚɜɨɞɭ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ?
Ⱥ ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫɿɯ ɠɢɬɟɥɿɜ ɰɶɨɝɨ ɫɟɥɢɳɚ;
Ȼ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɯ ɫɿɥ ɿ ɦɿɫɬ;
ȼ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɰɟɧɬɪ;
Ƚ ɭɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɝɪɚɮɿɤ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɞɜɿ ɡɦɿɧɢ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɞɨɛɢ.
2. əɤɿ ɚɧɨɧɫɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (ɬɪɢ ɿɡ ɫɟɦɢ) ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɿ ɤɪɚʀɧɢ?
Ⱥ «ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɚɜɬɨɚɝɪɟɝɚɬɧɢɢɣ ɡɚɜɨɞ – ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ
ɝɚɥɶɦɿɜɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ»;
Ȼ «ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɉȺɌ «ȺɜɬɨɄɊȺɁ» Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ
ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɭɡɥɿɜ ɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɥɹ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ»;
ȼ «Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɢɣ ɡɚɜɨɞ, ɤɪɿɦ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ,
ɜɢɩɭɫɤɚɬɢɦɟ ɜɚɧɬɚɠɿɜɤɢ ɣ ɚɜɬɨɛɭɫɢ»;
Ƚ «Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɚɜɬɨɛɭɫɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɭɰɿɥɿɥɢɯ ɰɟɯɚɯ»;
Ⱦ «ɇɚ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨɦɭ ɡɚɜɨɞɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ»;
ȿ «Ⱥɜɬɨɫɤɥɚɞɚɥɶɧɢɣ ɡɚɜɨɞ ɭ ɑɟɪɤɚɫɚɯ ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ»;
ȯ «ɇɚ ɡɚɜɨɞɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Fujikura ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ
ɤɚɛɟɥɿ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ȯɜɪɨɫɨɸɡɭ».
Рис. 6. Фрагмент завдань домашньої роботи для підготовки до ЗНО

термінами і поняттями; уміння прив’язувати події
до конкретного місця у просторі; уміння виділяти
географічну інформацію, необхідну для вирішення
проблеми; уміння в конкретній ситуації розпізнати
і формувати проблеми, які можуть бути вирішені
засобами географії; уміння робити висновки і формувати правильну відповідь.
На основі вже сформованих географічних умінь і
компетентностей були розроблені практичні роботи (рис.4) і дослідження (рис.5).

Для сучасного учня в умовах техногенного середовища базовим навиком стає навик використання
цифрових технологій – як у повсякденному житті,
так і в навчальному процесі в школі. Тому завдання в зошитах розроблені за різною формою, типом, рівнем складності із застосуванням не тільки
звичайних карт, схем, діаграм, фото, а і цифрових
технологій (QR-кодів). На кожному уроці в експериментальних проєктних класах використовують
інформаційно-комунікативні технології (ІКТ): ін-
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терактивні карти, навчальні презентації, програми,
відеофільми [2].
Візуалізація матеріалу через ІКТ сприяє більш
успішному його засвоєнню; підтримує інтерес до
географії; учні більше задають запитань, не боячись висловлювати свої думки; підвищується їх
пізнавальна активність; вони проявляють більше
самостійності при виконанні робіт; виховується
внутрішня свобода особистості.
Домашні завдання виконуються в окремих зошитах, розроблених за рівнем складності, є творчі
завдання, міні-проєкти, дослідження, випереджувальні завдання. А також в кожній домашній роботі є завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), які складені відповідно
до чинної програми ЗНО з географії (наказ МОН
України від 26.06.2018 р. № 696). Завдання складені за такими типами: з вибором однієї правильної
відповіді, на встановлення відповідності, відкритої
форми з короткою відповіддю і з вибором трьох

правильних із семи запропонованих варіантів відповіді (рис.6).
Для перевірки знань, умінь і навичок дев’ятикласників використовуються контрольні роботи
(тематичне оцінювання учнів). За навчальний рік
розроблено 6 контрольних робіт (3 роботи на семестр) по два варіанти (рис.7).
Учні відповідають на роздрукованих бланках.
Загальна кількість завдань – 14, з яких: 6 завдань –
це тести з вибором однієї правильної відповіді;
3 завдання – на встановлення відповідності; 5 завдань – відкритої форми (у двох завданнях потрібно дати визначення, а в одному - розгорнуту й обґрунтовану відповідь з висновками).
Проведення контрольних робіт забезпечує зворотній зв’язок, який дозволяє коригувати діяльність
учнів і вчителя, а їх результати - виявляти резерви
подальшого вдосконалення навчання з географії.
Висновки. Всеукраїнський науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» відкритий до спів-

Рис. 7. Фрагмент завдання на відповідність контрольної роботи з розділу
«Третинний сектор господарства»
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праці з усіма вчителями України, які працюють в
експериментальних класах. Протягом навчального
року вчителі можуть надіслати на електронну пошту проєкту зауваження і пропозиції до навчально-методичного комплексу «Географія», а також
пропозиції щодо читання лекцій, яким темам (питанням) за навчальними програмами для 5-9-х
класів слід приділити особливу увагу на курсах.
Щорічно проводяться курси тренерів для навчання
вчителів, що працюють або будуть працювати в експериментальних класах за науково-педагогічним
проєктом «Інтелект України».

Для удосконалення навчання географії в експериментальних класах навчально-методичні
комплекси щорічно доопрацьовуються творчими
колективами науковців-географів та практикуючими вчителями-методистами, зокрема: І. Гавриш,
Т. Гільберг, О. Холтобіною, О. Грінченком, С. Гогою,
В. Садкіною, О. Цацко та ін.
Аналіз шкільної успішності довів, що учні проєктних класів показують кращі результати у порівнянні з учнями звичайних класів, що дає підтвердження
важливості продовження роботи Всеукраїнського
науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».
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