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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Методика викладання 

соціально-економічної географії у школі”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів   

– 3 

Галузь знань: 

01 Середня освіта / 

Педагогіка 

Денна форма 

навчання 

Модулів – 1  Спеціальність: 

014 Середня освіта 

(географія) 

Вибіркова 

Блоків 

змістових модулів -1 

Рік підготовки – 

перший 

Загальна 

кількість годин –90  

Спеціалізація:  

 Економічна і 

соціальна географія 

 

Семестр – 2 

Лекції – 16 год.  
Тижневих 

годин аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 

3,625 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 

Практичні, 

семінарські – 16 год. 

Самостійна 

робота – 58 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить 0,55 

 

 



 

Навчальна дисципліна “Методика викладання соціально-економічної географії у 

школі” згідно освітньої програми підготовки магістрів освіти за спеціальністю 014 

середня освіта (географія) спрямована на поєднання теоретичних знань у сфері 

суспільної, яка динамічно розвивається, і нових методичних прийомів викладання 

географії. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: забезпечити високий фаховий рівень студентів у галузі викладання 

суспільно-географічних дисциплін 

Завдання: ознайомити студентів із сучасною структурою шкільних курсів 

географії та компетенціями, показати динамічні зміни обсягу і змісту знань з 

економічної та соціальної географії, домогтися оволодіння сучасними методичними 

прийомами викладання географії 

 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні: 

Знати: зміст шкільних програм з географії та місце суспільно географічних 

тем у загальних курсах географії; 

історію розвитку суспільно-географічного шкільництва в Україні; 

обсяг найважливіших термінів і понять в галузі економічної та соціальної 

географії; 

методичні особливості викладання суспільно-географічних дисциплін. 

Вміти:  виконувати планування тем і уроків для найбільш ефективного 

засвоєння матеріалу учнями; 

використовувати різноманітні методичні прийоми при вивченні політичної 

карти, населення, економіки, соціальної сфери; 

працювати із сучасними джерелами інформації та самостійно аналізувати 

найважливіші політичні та соціально-економічні події; 

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год.), містить 16 лекційні години 16 

год. семінарських і практичних занять та 58 год. самостійної роботи. Тижневе 

навантаження студента складає 2 год. аудиторних занять та 3,625 год. самостійної 

роботи. 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. «Науково-методичні т основи  викладання 

суспільної географії в середній школі » 

Тема1. Зміст і завдання курсу. Місце суспільної географії у шкільному курсі 

географії. 

Значення теоретичних знань у методиці викладання географії. Зміна змісту та 

структури суспільної географії та відображення її у шкільних курсах географії. 

Демо-екологічний та демосоціальний підходи у вивченні курсів загальної географії. 

Експериментальне поєднання економічної географії України та географії світового 

господарства в одному шкільному курсі. Змістовне наповнення курсу 

«Країнознавство»  у 10 кл. 

Тема 2. Методичне, літературне та інформаційне забезпечення викладання 

економічної і соціальної географії в школі 

Шкільні стандарти, програми і компетентності в галузі соціально-економічної 

географії. Можливість вибору шкільних підручників різних авторів. Методичні 

видання для вчителів – журнали і газети. Інформаційні сайти та методичні інтернет-

сторінки. Шкільні карти і атласи їх структура і зміст. 

Тема 3. Порівняльний аналіз шкільних програм та методик викладання 

суспільної географії у різних країнах світу  

Назви та обсяги викладання суспільно-географічних дисциплін у 

європейських країнах, США та інших країнах світу. Змістовне наповнення шкільних 

курсів. Співвідношення вивчення національної та глобальної географії. Оригінальні 

методики викладання суспільно-географічних дисциплін. 

Тема 4. Нові підходи до вивчення ресурсозабезпечення у глобальному, 

державному та регіональному масштабах  

Зміна моделі розвитку світового господарства із сировинної на інноваційну. 

Кваліфіковане населення, наука і технології найвагоміше багатство країни. 

Методика вивчення природних ресурсів із пріоритетним значенням земельних та 

відновних ресурсів. Вміння розраховувати показники ресурсозабезпеченості. 

Тема 5. Методика вивчення демографічних, міграційних та етно-

національних процесів  

Визначення типових загальних рис та порівняльно-географічний аналіз як 

важливі методичні прийоми вивчення демографічних процесів. Критичний аналіз 

демографічних прогнозів. Вміння працювати з картами атласу та геоінфомаційними 

джерелами при вивченні міграційних процесів. Просвітнє і виховне значення тем, 

що стосуються національно та релігійного складу населення. 



Тема 6. «Нова економічна географія» світу та України з основами 

геоекономіки  

Загальне знайомство з геоекономічними процесами у сучасному світі. 

Вивчення зміни чинників, принципів і закономірностей розміщення виробництва. 

Проблеми пов’язані з четвертою промисловою революцією. Виникнення нових і 

занепад застарілих галузей економіки. Територіальні зрушення у світовому 

господарстві. Методика геоекономічного прогнозування. 

Тема 7. Секторальний підхід до вивчення структури економічної діяльності 

Методичні переваги та недоліки секторальної структури економіки. Вивчення 

галузей пов’язаних з природокористуванням. Зазначення швидких технологічних 

змін у видобувних галузях. Вторинний сектор – як основа економіки та 

територіальної організації виробництва. Методичні проблеми вивчення третинного і 

четвертинного секторів економіки. 

Тема 8. Методика вивчення країн і регіонів у курсі країнознавства  

Важливість вивчення суспільно-географічних аспектів розвитку країн. 

Комплексне вивчення природи, населення, господарства та культурних 

особливостей країни. Демографічний та економічний потенціал країни як вагомі 

показники для визначення рейтингу держави у світі. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 лк пр, сем. ла ср 

Модуль 1 

1 Зміст і завдання курсу. 

Місце суспільної географії у 

шкільному курсі географії 

 

2 2  8 

2 Методичне, літературне та 

інформаційне забезпечення 

викладання економічної і 

соціальної географії в школі 

2 2  8 

3 Порівняльний аналіз шкільних 

програм та методик викладання 

суспільної географії у різних 

країнах світу. 

2 2  8 



4 Нові підходи до вивчення 

ресурсозабезпечення у 

глобальному, державному та  

регіональному масштабах 

2 2  6 

5 Методика вивчення 

демографічних, міграційних та 

етно-національних процесів 

2 2  6 

6 «Нова економічна географія» 

світу та України з основами 

геоекономіки 

2 2  8 

7 Секторальний підхід до 

вивчення структури економічної 

діяльності 

2 2  6 

8 Методика вивчення країн і 

регіонів у новому курсі 

країнознавства 

2 2  8 

 Всього год. 16 16 -  

 

5. Теми практичних,семінарських занять 

 Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія викладаня економічної і соціальної географії у 

школі. Підручники і посібники провідних українських 

вчених 

2 

2 Аналіз сучасних шкільних програм з географії та 

визначення частки суспільно-географічних тем (пр.) 

2 

3 Порівняльний аналіз  шкільних підручників та  атласів 2 

4 Методичні прийоми вивчення політичної та економічної 

карти світу, міжнародних організацій, глобальних проблем. 

2 

5 Основні поняття і терміни економічної і соціальної 

географії у шкільних програмах 

2 

6 Інноваційні прийоми роботи з учнями при вивченні 

четвертої промислової революції. 

2 



7 Порівняльно-географічний метод вивчення регіонів і країн 

світу 

2 

8 Розробка методики вивчення однієї із суспільно-

географічних тем (за вибором студента) 

2 

 Всього год. 16 

                                                                                                              

6. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни викоритовуються такі методи 

навчання: 

1. Лекція. 

2. Робота в групах. 

3. Пояснювально-ілюстративний. 

4.Частково-пошуковий (евристичний) 

5. Порівняльно-географічний 

6. Індивідуальної роботи 

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Контроль здійснюється за результатами екзамену. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Залік 

А 90 – 100 5 відмінно 

В 81-89 
4 

дуже добре 

С 71-80 добре 

D 61-70 3 задовільно 



Е  51-60 достатньо 

 

8. Рекомендована література 

 

Базова:  

1. Географія. 6-11 клас: навчальні програми, методичні рекомендації щодо 

організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н. р. з коментарем провідних 

фахівців. – Х.: Видавництво «Ранок», 2016. – 96 с. 

2. Кобернік С. Г. Методика викладання географії в школі. / С. Г. Кобернік, 

Р. Р.Коваленко, П. О. Масляк, О. Я. Скуратович. – К.: Стафед-2, 2000. – 318 с. 

3. Кобернік С. Г. Науково-методичні засади географічної освіти в основній 

школі: монографія / С. Г. Кобернік. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 346 с. 

4. Географія Підручник для 9 класу/ Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. – К.: Генеза, 

2009. – 288 с. 

5. Географія Підручник для 9 класу /Надтока О.Ф., Топузов О.М. – К.: Світ 

знань, 2009. – 224 с. 

6. Географія Підручник для 9 класу / Садкіна В.І., Гончаренко О.В. – Х.: Оберіг, 

2009. – 288 с. 

7. Оберіг, 2010. –304 с. Географія Підручник для 9 класу / Гілецький Й.Р. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 272 с. 

8. Географія* (рівень стандарту, академічний рівень) Підручник для 10 класу / 

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. – К.: Генеза, 2010. – 304 с. 

9. Географія (рівень стандарту, академічний рівень) Підручник для 10 класу / 

 Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. – К.: 

10. Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний 

рівень) Підручник для 10 класу /за редакцією Яценка Б. П. – К.: Інформаційно-

аналітична агенція «Наш час», 2010. – 351 с. 

 

Допоміжна: 

1. Атлас вчителя. – К.: ДНВП «Картографія», 2010, 328 с. 

2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 6 – 9 класи. Географія. 

– К.: Міністерство освіти і науки України, 2010. – 120 с.  

3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи. 

Географія. Економіка. – К.: – К.: Міністерство освіти і науки України, 2010. – 90 с. 

4. Соціально-економічна географія України: навч. посібник / за ред. 

О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 608 с.  

5. Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. — 814 с.; Кн. 2. — 706 с. 

 

Інформаційні ресурси: 



1. Навчальні плани і програми. Сайт МОН України. 

2. Періодичні видання:  « Український географічний журнал»; «Географія. 

Краєзнавство. Туризм»; «Географія та економіка в рідній школі»; «Географія» 

(видавництво «Основи») 

 

 


