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Назва курсу ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ 

Адреса 
викладання курсу 

вул. Петра Дорошенка 41, 79005, Львів 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Географічний факультет, 
Кафедра географії України 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

01 Освіта 
014. 07 Середня освіта (Географія) 

Викладачі курсу Лаврук Марія Миколаївна, к. г. н. 
доцентка кафедри географії України 

Контактна 
інформація 
викладачів 

lavruk.maria@gmail.com 
mariya.lavruk@lnu.edu.ua 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Понеділок 14:00–17:00 (вул. Дорошенка, 41, каб. 7a) 
Також проводяться онлайн консультації через Microsoft Teams чи 
аналогічні ресурси. Для погодження часу консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача 

Сторінка курсу  

Інформація про 
курс 

Слухачіотримають необхідні знання про психолого-педагогічні 
основи, основні принципи, методи і форми організування навчання 
географії у загальноосвітній школі.  

Коротка анотація 
курсу 

Навчальна дисципліна «Загальна методика навчання географії» є 
нормативною і входить до циклу дисциплін  професійної та 
практичної  підготовки бакалаврів  за спеціалізацією «Географія». 

Дидактика географії як педагогічна наука і навчальна дисципліна 
формує у студентів уявлення про предмет вивчення і проблеми 
дослідження, зв’язки з іншими науками;  уявлення про психолого-
педагогічні засади навчання географії, цілі і зміст географічної освіти 
в загальноосвітньому закладі. Дисципліна ознайомлює студентів з 
системою засобів навчання географії і  специфікою роботи з ними; 
методами навчання географії; формами організування навчання та 
позакласної роботи з географії. 

Мета та цілі курсу 

Метою дисципліни «Загальна методика навчання географії» є 
формування у студентів початкового рівня загальнопрофесійної 
компетентності вчителя географії, оволодіння теоретичними і 
методичними основами організування навчального процесу з географії 
в загальноосвітній школі. 

 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

Загальна методика навчання географії: Підручник [з грифом МОН 
України] / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – К : 
ДНВП «Картографія, 2012. – 512 с. 

Методика навчання географії: практична і самостійна робота 
студентів: Навчально-методичний посібник / М.М. Лаврук.— Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2015.—138 с.  

Навчання географії : Понятійно-термінологічний словник [з грифом 
МОН України] / В.М. Самойленко, Я.Б. Олійник, Л.П. Вішнікіна, І.О. 
Діброва.—К. :  Ніка-Центр, 2014.—352 с. 

Самойленко В.М. Викладання дидактики географії : Навчальний 
посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. 
Діброва. – К.: ДП "Прінт Сервіс", 2016. – 240 с.  

Самойленко В.М. Дидактика географії : Монографія (електронна 



версія) / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. 
– К.: Ніка-Центр, 2013. – CD (40 Мб), ISBN 978-966-521-619-3. – 570 с. 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-
pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon Навчальні 
програми, підручники, навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН 
http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/metodika_vikladannja_geografiji/. 
Географічний портал (статті з методики навчання географії)\ 
http://metodportal.com/node/581 методичний портал для вчителя  
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-
geografi Журнал на «На урок»  
http://www.geograf.com.ua/Новини та матеріали з географії, блоги географів, 
географічний форум, наукові статті з географії  
http://geoped.in.ua Конспекти уроків географії. Серія “Мій конспект” 
http://www.geo-asset.com Тести, географічні задачі 
http://case.edufuture.biz Кейс- уроки 
https://www.windyty.com  Інтерактивна візуалізація потоків вітру, 
температури, тиску, опадів і морських течій в режимі реального часу по всій 
земній кулі. 

 
Тривалість 

курсу 
Загальна кількість годин – 120; кредитівECTS- 4. 

Обсяг курсу Усього 64год. аудиторних занять (з них 32 год. лекцій, 32 год. – 
семінарські та практичні заняття) та 56 год. самостійної роботи 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен: 
знати 

– цілі, завдання, понятійний  і категоріальний апарат методики 
навчання  географії як предметної дидактики;  

– нормативні документи, які регламентують діяльність учителя 
географії в загальноосвітній школі;  

– структуру і зміст географічної освіти в основній і середній 
школі; 

– компоненти методичної системи навчання географії  в школі 
(цілі, зміст, принципи, методи, прийоми, технології і засоби 
навчання, форми контролю результатів навчання, форми 
організації навчання і т.д.) в умовах реалізації державного  
освітнього стандарту; 

вміти: 
– вирішувати типові завдання професійної діяльності учителя 

географії з опорою на теоретичні психологопедагогічні і 
методичні знання;  

– планувати й організовувати навчально-виховний процес 
залежно від поставлених завдань, змісту навчального матеріалу 
та особливостей пізнавальної діяльності учнів різного віку;  

– науково організовувати свою працю в кабінеті географії під час 
підготовки до уроків і в процесі їх проведення; 

– користуватись навчально-методичною літературою, яка 
застосовується в процесі навчання географії;   

– аналізувати шкільні підручники і з’ясовувати, які з них 
найбільш придатні для освітніх закладів різних типів; 

– наводити приклади, які доводять зв'язок географічної науки з 
життям; 
 

Володіти: 
– професійною термінологією; 



– способами моделювання урочної і позаурочної діяльності учнів 
з географії з врахуванням комплексу психолого-педагогічних і 
методичних вимог;  

– навичками роботи  з джерелами інформації для ефективного 
вирішення професійних завдань;  

– навичками  аналізу власної професійної діяльності з метою її 
вдосконалення і професійного зростання;  

Дисципліна передбачає формування початкового рівня 
загальнопрофесійнихкомпетентностей майбутніх вчителів географії, 
які тотожні його здатностям: 

– реалізовувати мету й завдання навчання географії;  
– планувати й організовувати навчально-пізнавальну  діяльність 

учнів з географії;  
– здійснювати особистісно-орієнтовану  виховну діяльність; 
– підтримувати педагогічну взаємодію з батьками й 

громадськими організаціями;  
– проводити відбір методів, прийомів, засобів  навчання 

географії; 
– застосовувати технології навчання географії в тому числі й 

інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного 
процесу в середніх загальноосвітніх закладах; 

– організовувати  участь учнів у позакласній (позашкільній) 
діяльності; 

– забезпечувати контроль і корекцію навчальних досягнень учнів 
з географії та розвивати в  них уміння й навички самоконтролю 
навчальних досягнень;  

– здійснювати об'єктивну діагностику власної педагогічної 
діяльності з метою вдосконалення та поступового досягнення 
фундаментального рівня професійної компетентності вчителя 
географії.  

 

Ключові слова 
Загальна методика навчання географії, дидактика географії, методи 
навчання географії, засоби навчання географії, форми навчання 
географії. 

Формат курсу 
Очний; 
Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми Подано в таблиці нижче 
Підсумковий 

контроль, форма Іспит наприкінці семестру 

Пререквізити 
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
нормативних географічних дисциплін, педагогіки, психології, 
філософії. 

Навчальні 
методи та 

техніки, які 
будуть 

використовувати
ся під час 

викладання 
курсу 

Практичні заняття, дискусії, індивідуальні заняття, самостійна робота, 
проблемні бесіди, ділова гра, індивідуальне творче завдання 

Необхідне 
обладнання 

Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне забезпечення, 
доступ до інтернету, мультимедійний проектор. 

Критерії Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 



оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

нараховуються за таким співвідношенням: поточна успішність 
(активна участь на семінарах та практичних) – 40 балів (по 5 балів за 
семінар та практичну), індивідуальне науково-дослідне завдання – 10 
балів, іспит – 50 балів. 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
Академічна доброчесність: роботи студентів є їх оригінальними 
дослідженнями та міркуваннями. Жодні порушення академічної 
доброчесності не толеруються. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 
студенти відвідають усі заняття курсу. 
 

Питання до 
заліку  

чи іспиту 

Іспит проводиться в тестовій формі. Тести складаються згідно 
тематики лекційних занять. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу 

 
 

Схема курсу 

№ Тема Лекції, 
год. 

Семінари, 
год. 

Самостійна 
робота, 

год. 
1 Методика навчання географії як наука 2 2 5 
2 Методи  дидактично-географічного дослідження 2 2 5 
3 Змістово-процесуальні складники навчання географії.  

Стандарт шкільної географічної освіти в Україні 
2 2 3 

4 Філософські основи географічної освіти. Основні принципи 
навчання географії. Мотивація навчально-пізнавальної 
діяльності учнів 

2 2 3 

5 Психодидактичні засади навчання географії 2 2 3 
6 Компетентнісно-зорієнтоване навчання географії. 

Професійна компетентність  вчителя географії 
2 2 2 

7 Система засобів навчання географії та дидактичні вимоги 
до їх використання. Географічне навчальне моделювання 

4 4 3 

8 Методи і прийоминавчаннягеографії. Проблемне навчання 
географії 

4 4 6 

9 Формування емпіричних і теоретичних географічних знань 2 2 4 
10 Формуваннягеографічнихумінь і 

навичоктаіншихпредметнихгеографічнихкомпетенційучнів 
2 2 4 

11 Формиорганізуваннянавчально-пізнавальноїдіяльностіучнів 
з географії 

2 2 4 

12 Урок як основна форма  проведення навчання географії 2 4 6 
13 Позаурочна та позакласна форми  навчання географії 2 1 4 
14 Контроль і корекція навчальних досягнень учнів з географії 2 1 4 
 Разом 32 32 56 
 


