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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

3,5 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
За вибором 

Модулів — 2 

Спеціальність  

014.07 Середня освіта 

(Географія)  

Рік підготовки: 

Змістових  

модулів — 2 

4-й 4–-й 

Семестр 

Загальна кількість  

годин — 105 

8-й 8–-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних — 4,0 

самостійної роботи 

студента — 5,0 

Освітній рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

18 год.  4 год.  

Практичні  

24 год.  6 год.  

Лабораторні 

–  год.  – год. 

Самостійна робота 

63 год.  95 год. 

Індивідуальні завдання: 

9 

Вид контролю: іспит 

Передумови для вивчення дисципліни: ландшафтознавство, геоморфологія, фізична 

географія України, основи теорії суспільної географії, історична географія. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика позакласної роботи з 

географії» є систематизація й узагальнення студентами знання теорій, концепцій, 

закономірностей, головних категорій методики навчання географії; ознайомлення з 

методологічною основою наукових досліджень географічної науки та з сучасними методами 

проведення означених досліджень в процесі позакласної роботи з географії, розширенні 

географічного світогляду і поглибленні знань в галузі географічної науки, удосконаленні 

загальнонавчальних і спеціальних для географії умінь і навичок учнів.  

 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика позакласної роботи з 

географії» є:  

– ознайомити з теорією та методологією проведення географічних наукових 

досліджень поза навчальною програмою, принципами, методиками та організаційними 

формами; 
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– вивчити основні методи, що використовують у географічних наукових 

дослідженнях, закріпити дослідницькі навички організації географічних досліджень; 

– вивчити принципи і засади планування наукових спостережень і експериментів в 

позакласній роботі; 

– вивчити методи і засоби проведення інформаційного пошуку, удосконалити уміння 

самостійно поповнювати свої знання з різних джерел інформації; 

– знати закономірності процесів, що відбуваються в геосистемах різного рівня 

складності, а також правила проведення сучасних досліджень географічної науки; 

– вміти спостерігати, збирати та оформляти колекції гірських порід і мінералів; 

– вміти графічно відображати статистичні дані і т. д., складати плани і карти схеми 

походів, орієнтуватися на карті; 

– вміти застосовувати математично-статистичні методи опрацювання даних 

отриманих при проведенні географічних досліджень; 

– творчо аналізувати результати наукової та виробничої роботи, самостійно знаходити 

шляхи її удосконалення та вміти інформативно та обґрунтовано оформити їх у відповідних 

інформаційних джерелах. 

 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти 

наступними компетентностями: 

загальними: 

– здатність приймати обґрунтовані рішення; 

– здатність працювати в команді; 

–    здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

–    здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни. 

фаховими: 

– здатність належно використовувати географічну термінологію, ефективно і вільно 

передавати географічні ідеї, принципи і теорії письмовими, усними та візуальними засобами; 

– здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та 

процесів, географічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень, 

застосовувати їх у професійній діяльності; 

– здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, 

знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів загальних і 

предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії в основній 

(базовій) середній школі; 

– здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між природним середовищем та 

людиною, розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства; 

– здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та 

позашкільній діяльності; 

– здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних 

факторів на довкілля та людину. 

 

Програмні результати навчання: 

– знати та розуміти основні концепції, парадигми, теорії та загальну структуру 

географічної науки, предмет її дослідження, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії 

розвитку географії;; 

– описувати основні механізми функціонування природних і суспільних 

територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікувати зв'язки і залежності між 

компонентами, знати причини, перебіг і наслідки процесів, що відбуваються в них;  

– пояснювати зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом 

природних і антропогенних чинників; 

– знати сучасні теоретичні та практичні основи методики навчання географії в 

загальноосвітній школі; 

– застосовувати базовий поняттєвий, термінологічний, концептуальний апарат 
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географії, її теоретичні й емпіричні досягнення на рівні, що дозволяють інтерпретувати 

природно- та суспільно-географічні явища і процеси, пов’язувати та порівнювати різні 

погляди на проблемні питання сучасної географії; 

– організовувати співпрацю учнів і вихованців та ефективно працювати в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях), визначати 

оптимальні шляхи організації учнівського колективу в різних видах діяльності; 

– застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень щодо 

вирішення проблем географії. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити ЕСТS. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ЗМІСТ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ . 

 

Тема 1. Дидактичні вимоги до позакласного навчання географії . 

Дефініція позакласної форми проведення навчання географії (позакласного навчання 

географії) та види позакласного навчання (систематичне, періодичне, епізодичне). 

Дидактичні вимоги до позакласного навчання географії та педагогічні цілі його здійснення. 

Сутність внутрішніх і зовнішніх мотивів, мотивації та мотивування учіння географії. 

Класифікаційна схема мотивів учіння. Типи мотивів учіння (пізнавальні, соціальні). 

Види пізнавальних мотивів учіння (широкі пізнавальні, навчально-пізнавальні, самоосвітні). 

Види соціальних мотивів учіння (широкі соціальні, обмежені (вузькі) соціальні). Підвиди 

широких соціальних мотивів учіння (патріотичні, професійної підготовки, відповідальності 

за власну освіту). Підвиди обмежених (вузьких) соціальних мотивів учіння (позиційні, 

соціальної співпраці). 

 

Тема 2. Форми-підвиди систематичного позакласного навчання географії.  

Форми-підвиди систематичного позакласного навчання географії (факультативні 

заняття з географії, географічний гурток, шкільний краєзнавчий музей, географічний клуб, 

співпраця з Малою академією наук (МАН) України, шкільний осередок Українського 

географічного товариства тощо).  

Різновиди географічного гуртка (той, що зацікавлює, з поглибленого вивчання 

програмного матеріалу, практичного спрямування, спеціалізований).  

Ілюстративно-демонстраційні методичні прийоми навчання географії (навчальне 

ілюстрування з географії, навчальне демонстрування з географії, демонстраційний 

навчальний дослід (експеримент) з географії). Дидактичні вимоги до ефективної постановки 

демонстраційного навчального досліду (експерименту) з географії. 

Прикладні методичні прийоми навчання географії (навчальне спостереження з 

географії, навчальна вправа з географії, географічна задача, самостійний навчальний дослід 

(експеримент) з географії, практичні завдання з географії). Різновиди навчальної вправи з 

географії (вступна, пробна, тренувальна, творча, контрольна). Групи географічних задач. 

Послідовність реалізації самостійного навчального досліду (експерименту) з географії. 

 

Тема 3. Форми-підвиди періодичного позакласного навчання географії.  

Форми-підвиди періодичного позакласного навчання географії (тиждень географії, 

географічна конференція, географічний вечір, географічна олімпіада, географічний турнір, 

географічні дебати). Системна реалізація тижня географії. Географічна олімпіада та її етапи 

(олімпіада: шкільна; районна чи міська; обласна; всеукраїнська).  

Творча діяльність учнів . Критичне мислення учнів . Рівні формування досвіду 

творчої діяльності учнів з географії. Методи навчання географії . Диференціації методів 

навчання географії . Диференціація методів навчання географії за використаними джерелами 

географічних знань. Диференціація методів навчання географії за характером навчально-

пізнавальної діяльності учнів . 
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. 

 

Тема 4. Форми-підвиди епізодичного позакласного навчання географії. 

Форми-підвиди епізодичного позакласного навчання географії (географічна екскурсія, 

туристський похід, екологічний рейд тощо).  

Різновиди географічної екскурсії: за змістом проведення (географічна екскурсія в 

довкілля, географічна екскурсія на підприємство), за кількістю тем тощо. 

Навчальна розповідь з географії . Художня навчальна розповідь з географії. Наукова 

навчальна розповідь (наукова навчальна доповідь) з географії . Науково-популярна 

навчальна розповідь з географії. Описова навчальна розповідь з географії. Дидактичні 

вимоги до ефективного застосування навчальної розповіді з географії . Навчальне пояснення 

з географії . Індуктивне навчальне пояснення з географії . Дедуктивне навчальне пояснення з 

географії . 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ 

 

Тема 5. Географічні гуртки та факультативи.  
Організація географічного гуртка . Вибір видів суспільно корисної роботи 

географічного гуртка: організацію краєзнавчого куточка, музею, виставки, озеленення 

ділянки і т. д. Географічні гуртки за змістом. Загальні принципи роботи географічного 

гуртка. План роботи гуртка . Особливості методики проведення занять географічного гуртка . 

Географічні факультативи. Методичні особливості проведення факультативних 

занять. Освітньо-виховне значення факультативів. Форми організації факультативних занять. 

Шкільний музей як одна з форм роботи з розвитку творчої самостійності та 

громадської активності учнів у процесі збору, дослідження, обробки, оформлення і 

пропаганди географічних матеріалів. 

Клубна форма позакласної роботи з географії як одна з найбільш перспективних. 

Організаційна структура клубу . Зміст роботи клубу: клуби любителів природи, клуби 

цікавих зустрічей, клуби кіноподорожей. Мета роботи клубу. Основні форми занять 

шкільного географічного клубу.  

  

Тема 6. Шляхи організації, зміст і методика проведення географічних вечорів, 

конкурсів, олімпіад .  
 

Тиждень географії в школі як комплексний захід. План проведення тижня географії в 

школі . Підготовка та оформлення плану проведення тижня географії в школі. Підготовка і 

проведення дня географії в кожному класі. Конкурс рефератів з географії. Випуск 

тематичних стінних газет, конкурс на кращу стінну газету географічного змісту. Проведення 

екскурсій до музеїв, на підприємства, в інститути, на метеостанції. Демонстрації кінофільмів; 

проведення географічних вечорів, ігор; проведення конференцій з географії; зустрічі з 

цікавими людьми. 

Загальні методичні рекомендації до проведення географічних вечорів. Тематика 

географічних вечорів, розробка сценарію, підготовка до проведення. Освітньо-виховне 

значення географічних вечорів, їх багатоаспектність та місце у позакласній роботі з 

географії. 

Проведення конференцій з географії: підготовка та проведення. Запрошення на 

конференцію відомих людей. 

Організація і проведення географічних конкурсів, вікторин та ігр. Географічні 

вікторини – тематичні та змішані. Використання географічних ігор для моделювання  
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пошукової діяльності учнів, спрямованої на досягнення загальної значимої мети. Ігри 

сюжетно-рольового характеру. Етапи гри. Ігри-подорожі. 

Географічна олімпіада як один із видів профорієнтаційної роботи. Підготовка та 

проведення географічних олімпіад. Складання питань та завдань. Питання краєзнавчого та 

природоохоронного характеру. Реалізація міжпредметних зв’язків як обов’язкова умова 

проведення географічних олімпіад. 

 

Тема 7. Науково-методичні та організаційні основи проведення географічних 

екскурсій та мандрівок у школі.  

Навчальна екскурсія як спосіб отримання нових або закріплення та узагальнення 

здобутих теоретичних знань. Освітня, виховна і методична роль екскурсій і мандрівок. 

Розвиваюче та оздоровче значення географічних мандрівок. 

Система екскурсійної та краєзнавчої роботи у середній школі. Мандрівки як основна 

форма роботи географічних та краєзнавчих гуртків. Класифікація географічних екскурсій за 

дидактичною метою, тривалістю, способами проведення. Місця проведення екскурсій та їх 

класифікація за охопленням території. Пішохідні, велосипедні, автобусні мандрівки. 

Краєзнавча і художня література як джерело інформації для проведення екскурсій та 

мандрівок. Навчальні і краєзнавчі атласи областей, топографічні карти великого масштабу. 

Використання Інтернет-джерел: Вікіпедії, «Google maps» та ін. Укладання бази даних на 

основі аналізу літературних, картографічних джерел, матеріалів попередніх екскурсій та 

мандрівок. 

Знайомство з околицями свого поселення. Орієнтування на місцевості та окомірне 

знімання. Знайомство із геологічною будовою і гірськими породами найближчих околиць 

поселення. Екскурсії до кар’єрів та геологічних відслонень. Вивчення форм рельєфу на 

місцевості. Сходження на домінуючу вершину в околицях поселення. Виділення ерозійних 

(яр, балка, річкова долина) та акумулятивних форм рельєфу. Подорож до найближчої річки, 

озера, болота. З’ясування гідрологічних і біологічних особливостей водойм. Оцінка якостей 

води та екологічного стану водних об’єктів природних комплексів. Планування маршрутів і 

тривалості мандрівок. Меридіональний характер маршрутів західною Україною – 

оптимальний для вивчення природних комплексів України. 

 

 

Тема 8. Сучасні форми позакласної виховної роботи з географії. 
Зміст виховання як науково обґрунтована система загальнокультурних і національних 

цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості. 

Рекомендовані форми виховної роботи для учнів 5-9 класів: відверта розмова, тренінг, гра-

експрес, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС), проект, 

колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, 

пошукова гра, екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, трудовий десант, 

інтелектуальна гра тощо. 

Врахування вікових особливостей учнів (потребу в життєвому самовизначенні, спрямованості 

на майбутнє, визначенні свого життєвого шляху, майбутньої професії): диспут, брифінг, відверта 

розмова, етичний тренінг, конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування, екологічний десант, 

турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, проект, брейн-ринг, сократівська 

бесіда, філософський стіл, дебати, бенефіс, колаж, презентація, прес-шоу, круглий стіл, прес-

конференція, фоторепортаж, презентація-захист, відкрита кафедра, тематичний діалог, захист 

проектів, поетична вітальня, самотестування тощо. 

Переваги інтерактивних форм роботи. Інтерактивні форми роботи. 

Театралізовані форми роботи . Літературно-музична композиція . Концерт . Публіцистична 

вистава . Пластично-хореографічна вистава.  Інтерактивна вистава.  Вистава форум-театру.  Змагання 

команд КВН . 

Художньо-прикладні форми.  Читацька конференція . Тематичні вечори . 

Інтерактивні ігрові форми . Інтерактивна акція.  Ток-шоу.  Тематична дискотека.  Гра 

станціями (квест).  Фут-квест.  Флеш-моб .Інтелектуально-пізнавальні форми.  Вечори запитань і 

відповідей . Сократівські бесіди. Відкритий мікрофон. Публічна лекція. Проекти (дослідження) . 
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Тема 9. Основні показники ефективності позакласної роботи з географії. 

Створення системи позакласної роботи. Визначальні фактори зростаючого значення 

позакласної роботи. Підвищення якості географічних знань і умінь школярів. 

Інтелектуальний та емоційний настрій учнів: підвищення інтересу до занять в класі і в 

позакласний час, читання додаткової літератури, активна участь у суспільно корисній роботі 

та ін .Зростання самостійності школярів під час урочної та домашньої роботи. Підвищення 

якості знань з інших предметів. Придбання умінь роботи з різними джерелами інформації. 

Підвищення загального рівня культури школярів. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль1. Зміст та педагогічні вимоги до позакласної роботи з географії. 

Тема 1. Дидактичні 

вимоги до позакласного 

навчання географії . 

12 2 4 – – 6 16 1 – – – 15 

Тема 2. Форми-підвиди 

систематичного 

позакласного навчання 

географії. 

10 2 2 – – 6 12 1 1 – – 10 

Тема 3. Форми-підвиди 

періодичного 

позакласного навчання 

географії. 

10 2 2 – – 6 11 – 1 – – 10 

Тема 4. Форми-підвиди 

епізодичного 

позакласного навчання 

географії. 

11 2 2 – – 7 11 – 1 – – 10 

Разом – за змістовним 

модулем 1 
43 8 10 – – 25 50 2 3 – – 45 

Змістовий модуль 2. Характеристика форм позакласної роботи з географії. 

Тема 5. Географічні 

гуртки та факультативи. 
11 2 2 – – 7 11  1   10 

Тема 6. Шляхи 

організації, зміст і 

методика проведення 

географічних вечорів, 

конкурсів, олімпіад . 

14 2 4 – – 8 11 1 – – – 10 

Тема 7. Науково-

методичні та 

організаційні основи 

проведення географічних 

екскурсій та мандрівок у 

школі. 

14 2 4 – – 8 11 – 1 – – 10 

Тема 8. Сучасні форми 

позакласної виховної 

роботи. 

11 2 2 – – 7 11 1  – – 10 
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Тема 9. Основні 

показники ефективності 

позакласної роботи з 

географії.. 

12 2 2 – – 8 11  1 – – 10 

Разом – за змістовним 

модулем 2 
62 10 14 – – 38 55 2 3 – – 50 

Усього годин 105 18 24 – – 63 105 4 6 – – 95 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Педагогічні цілі та вимоги до позакласного навчання географії. 2 

2. Форми-підвиди позакласного навчання географії. 2 

3. Методичні особливості та форми організації факультативних 

занять з географії. 
2 

4. Методичні особливості та загальні принципи роботи 

географічного гуртка з географії.  
2 

5. Організація шкільного краєзнавчого музею. 2 

6. Клубна форма позакласної роботи з географії. 2 

7. Тиждень географії в школі як комплексний захід. 2 

8. Проведення конференцій з географії. 2 

9. Підготовка та проведення шкільних географічних олімпіад та її 

етапи. 
2 

10. Організація і проведення географічних конкурсів, вікторин та ігр. 2 

11. Навчальна екскурсія як спосіб отримання нових або закріплення 

та узагальнення здобутих теоретичних знань. 
2 

12. Сучасні форми позакласної виховної роботи з географії. 2 

Разом 24 год. 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Зміст географічного виховання як науково обґрунтована система. 4 

2. Рекомендовані форми виховної роботи з географії для учнів основної школи і 

старшокласників. 
4 

3. Врахування вікових особливостей учнів при організації позакласної роботи з 

географії. 
4 
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4. Позакласні інтерактивні форми роботи з географії. 4 

5. Методичні особливості театралізованої форми роботи з географії. 4 

6. Методичний аспект художньо-прикладних форм позакласної роботи з 

географії. 
4 

7. Методична структура інтерактивних ігрових форм позакласної роботи 

з географії. 
4 

8. Підвищення якості географічних знань і умінь учнів засобами 

позакласної роботи з географії. 
4 

9. Інтелектуально-пізнавальні форми позакласної роботи з географії. 4 

10. Система екскурсійної та краєзнавчої роботи у середній школі. 4 

11. Мандрівки як основна форма роботи географічних та краєзнавчих 

гуртків. 
4 

12. Класифікація географічних екскурсій за дидактичною метою, 

тривалістю, способами проведення. 
4 

13. Місця проведення екскурсій та їх класифікація за охопленням 

території. 
4 

14. Співпраця з Малою академією наук (МАН) України в рамках 

позакласної роботи з географії. 
4 

15. Методичні аспекти організації роботи шкільного осередку 

Українського географічного товариства. 
4 

16. Освітньо-виховне значення шкільних географічних видань. 3 

 Разом 63 год. 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

1. Рівні формування досвіду творчої діяльності учнів з географії. 

2. Диференціації методів навчання географії. 

3. Системна реалізація тижня географії. 

4. Географічна олімпіада та її етапи (олімпіада: шкільна; районна чи міська; обласна; 

всеукраїнська). 

5. Прикладні методичні прийоми навчання географії. 

6. Групи географічних задач. 

7. Послідовність реалізації самостійного навчального досліду (експерименту) з 

географії. 

8. Дидактичні вимоги до ефективної постановки демонстраційного навчального досліду 

(експерименту) з географії. 

9. Різновиди географічного гуртка. 

10. Художня навчальна розповідь з географії. 

11. Різновиди навчальної вправи з географії. 

12. Дидактичні вимоги до ефективного застосування навчальної розповіді з географії . 

13. Різновиди географічної екскурсії: за змістом проведення. 

14. Індуктивне навчальне пояснення з географії . 

15. Дедуктивне навчальне пояснення з географії . 

16. Загальні принципи роботи географічного гуртка.. 

17. Форми організації факультативних занять. 
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18. Шкільний музей як одна з форм роботи з розвитку творчої самостійності та 

громадської активності учнів у процесі збору, дослідження, обробки, оформлення і 

пропаганди географічних матеріалів. 

19. Клубна форма позакласної роботи з географії. 

20. Основні форми занять шкільного географічного клубу. 

21. Особливості методики проведення занять географічного гуртка . 

22. Тиждень географії в школі як комплексний захід. 

23. Підготовка та оформлення плану проведення тижня географії в школі. 

24. Проведення екскурсій до музеїв, на підприємства, в інститути, на метеостанції. 

25. Загальні методичні рекомендації до проведення географічних вечорів. 

26. Освітньо-виховне значення географічних вечорів, їх багатоаспектність та місце у 

позакласній роботі з географії. 

27. Використання географічних ігор для моделювання пошукової діяльності учнів, 

спрямованої на досягнення загальної значимої мети. 

28. Географічна олімпіада як один із видів профорієнтаційної роботи. 

29. Підготовка та проведення географічних олімпіад.. 

30. Освітня, виховна і методична роль екскурсій і мандрівок. 

31. Розвиваюче та оздоровче значення географічних мандрівок. 

32. Система екскурсійної та краєзнавчої роботи у середній школі. 

33. Класифікація географічних екскурсій за дидактичною метою, тривалістю, способами 

проведення. 

34. Місця проведення екскурсій та їх класифікація за охопленням території. 

35. Пішохідні, велосипедні, автобусні мандрівки. 

36. Краєзнавча і художня література як джерело інформації для проведення екскурсій та 

мандрівок. 

37. Використання Інтернет-джерел: Вікіпедії, «Google maps» та ін. 

38. Навчальні і краєзнавчі атласи областей, топографічні карти великого масштабу. 

39. ГІС-технології в географії. 

40. Укладання бази даних на основі аналізу літературних, картографічних джерел, 

матеріалів попередніх екскурсій та мандрівок. 

41. Врахування вікових особливостей учнів. 

42. Переваги інтерактивних форм роботи. 

43. Визначальні фактори зростаючого значення позакласної роботи. 

44. Придбання умінь роботи з різними джерелами інформації. 

45. Створення системи позакласної роботи. 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, 

пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична 

робота, задачі. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, 

синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний та дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, 

частково-пошуковий та дослідницький. 

 

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Контроль знань з дисципліни викладач здійснює за рейтинговою системою. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.  

а) поточний контроль знань: 

•оцінювання усних  відповідей на занятті; 

•оцінювання контрольних робіт; 

•оцінювання завдань для самостійної роботи; 

•тестовий контроль. 
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б) підсумковий контроль знань: 

•оцінювання усних  відповідей на іспиті. 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. 

 Визначити за допомогою якісних критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки 

і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку. Зазначити використовувану 

числову (рейтингову) шкалу. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Контроль за процесом засвоєння студентами курсу та якістю знань здійснюватиметься 

у ході поточного та підсумкового контролю. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100 

бальною шкалою. Поточний контроль передбачає: 

– перевірку знань студентів у ході практичних занять (усні відповіді, виконання 

презентацій, рефератів та їх захист, виконання навчально-дослідних завдань, проектів, 

перевірка письмових завдань зошита самостійної підготовки); 

– представлення проекту, за темою передбаченими змістовими модулями. 

У процесі поточного контролю студенти можуть набирати до 60 балів. 

Робота студентів практичних заняттях оцінюється за семибальною шкалою. 3 бали – 

«задовільно», 5 – «добре», 7 – «відмінно». 

Модуль завершується проведенням підсумкового модульного контролю. Він може 

проводитися у формі усного опитування чи письмового виконання. 

Виконання індивідуального проекту та завдань самостійної роботи з вивчення курсу 

оцінюються за 10 бальною шкалою. 

 

Оцінювання знань у процесі поточного контролю знань 
Індив. 

завд. 

М

К 
ПК 

Заг. 

кільк.

балів 

ЗМ 1 ЗМ 2     

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т8     

6 6 6 7 7 7 7 7 7 10 10 20 100 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

– навчально-методичні матеріали з курсу; 

– тестові завдання; 

– методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів. 

 

13. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Дефініція позакласної форми проведення навчання географії. 

2. Класифікація видів позакласного навчання. 

3. Дидактичні вимоги до позакласного навчання географії та педагогічні цілі його 

здійснення. 

4. Методологічні принципи позакласного навчання. 

5. Сутність внутрішніх і зовнішніх мотивів, мотивації та мотивування учіння географії. 

6. Класифікаційна схема мотивів учіння. 

7. Форми-підвиди систематичного позакласного навчання географії. 

8. Різновиди географічного гуртка. 

9. Ілюстративно-демонстраційні методичні прийоми навчання географії. 

10. Фундаментальні, пошукові та прикладні географічні дослідження. 

11. Дидактичні вимоги до ефективної постановки демонстраційного навчального досліду 

(експерименту) з географії. 

12. Прикладні методичні прийоми навчання географії. 

13. Різновиди навчальної вправи з географії. 

14. Групи географічних задач. 

15 Послідовність реалізації самостійного навчального досліду (експерименту) з географії. 

16. Форми-підвиди періодичного позакласного навчання географії. 

17. Системна реалізація тижня географії. 

18. Географічна олімпіада та її етапи. 

19. Творча діяльність учнів з географії. 

20. Рівні формування досвіду творчої діяльності учнів з географії. 

21. Диференціації методів навчання географії в позакласній роботі. 
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22. Диференціація методів навчання географії за використаними джерелами географічних 

знань. 

23. Диференціація методів навчання географії за характером навчально-пізнавальної 

діяльності учнів . 

24. Форми-підвиди епізодичного позакласного навчання географії. 

25. Різновиди географічної екскурсії: за змістом проведення. 

26. Різновиди географічної екскурсії: за кількістю тем. 

27. Навчальна розповідь з географії . 

28. Художня навчальна розповідь з географії. 

29. Наукова навчальна розповідь (наукова навчальна доповідь) з географії . 

30. Науково-популярна навчальна розповідь з географії. 

31. Описова навчальна розповідь з географії. 

32. Дидактичні вимоги до ефективного застосування навчальної розповіді з географії . 

33. Нові напрями розвитку географічної науки. 

34. Навчальне пояснення з географії. 

35. Індуктивне навчальне пояснення з географії . 

36. Роль сучасних географічних досліджень в пізнанні об’єктивного світу. 

37. Дедуктивне навчальне пояснення з географії . 

38. Організація географічного гуртка . 

39. Вибір видів суспільно корисної роботи географічного гуртка: організацію краєзнавчого 

куточка, музею, виставки, озеленення ділянки і т. д.. 

40. Загальні принципи роботи географічного гуртка. 

41. План роботи гуртка . 

42. Особливості методики проведення занять географічного гуртка . 

43. Поняття процесу пізнання і побудова програми дослідження. 

44. Методичні особливості проведення факультативних занять. 

45. Форми організації факультативних занять. 

46. Шкільний музей як одна з форм роботи з розвитку творчої самостійності та громадської 

активності учнів у процесі збору, дослідження, обробки, оформлення і пропаганди 

географічних матеріалів. 

47. Клубна форма позакласної роботи з географії як одна з найбільш перспективних. 

48. Зміст роботи клубу: клуби любителів природи, клуби цікавих зустрічей, клуби 

кіноподорожей. 

49. Основні форми занять шкільного географічного клубу. 

50. Тиждень географії в школі як комплексний захід. 

51. План проведення тижня географії в школі . 

52. Підготовка та оформлення плану проведення тижня географії в школі. 

53. Підготовка і проведення дня географії в кожному класі. 

54. Інформаційне забезпечення географічних досліджень (методи спостережень, 

експедиційні, дистанційні). 

55. Конкурс рефератів з географії. 

56. Випуск тематичних стінних газет, конкурс на кращу стінну газету географічного змісту. 

57. Проведення екскурсій до музеїв, на підприємства, в інститути, на метеостанції. 

58. Демонстрації кінофільмів; проведення географічних вечорів, ігор; проведення 

конференцій з географії; зустрічі з цікавими людьми. 

59. Загальні методичні рекомендації до проведення географічних вечорів. 

60. Тематика географічних вечорів, розробка сценарію, підготовка до проведення. 

61. Освітньо-виховне значення географічних вечорів, їх багатоаспектність та місце у 

позакласній роботі з географії. 

62. Проведення конференцій з географії: підготовка та проведення. 

63. Організація і проведення географічних конкурсів, вікторин та ігр. 

64. Використання географічних ігор для моделювання  пошукової діяльності учнів, 

спрямованої на досягнення загальної значимої мети. 
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65. Ігри з географії сюжетно-рольового характеру. 

66. Географічна олімпіада як один із видів профорієнтаційної роботи. 

67. Підготовка та проведення географічних олімпіад. 

68. Реалізація міжпредметних зв’язків як обов’язкова умова проведення географічних 

олімпіад. 

69. Навчальна екскурсія як спосіб отримання нових або закріплення та узагальнення 

здобутих теоретичних знань. 

70. Освітня, виховна і методична роль екскурсій і мандрівок. 

71. Розвиваюче та оздоровче значення географічних мандрівок. 

72. Система екскурсійної та краєзнавчої роботи у середній школі. 

73. Мандрівки як основна форма роботи географічних та краєзнавчих гуртків. 

74. Класифікація географічних екскурсій за дидактичною метою, тривалістю, способами 

проведення. 

75. Місця проведення екскурсій та їх класифікація за охопленням території. 

76. Краєзнавча і художня література як джерело інформації для проведення екскурсій та 

мандрівок. 

77. Навчальні і краєзнавчі атласи областей, топографічні карти великого масштабу. 

78. Використання Інтернет-джерел: Вікіпедії, «Google maps» та ін. для проведення 

географічних екскурсій та мандрівок. 

79. Укладання бази даних на основі аналізу літературних, картографічних джерел, матеріалів 

попередніх екскурсій та мандрівок. 

80. Знайомство з околицями свого поселення. 

81. Орієнтування на місцевості та окомірне знімання. 

82. Знайомство із геологічною будовою і гірськими породами найближчих околиць 

поселення. 

83. Екскурсії до кар’єрів та геологічних відслонень. 

84. Вивчення форм рельєфу на місцевості. 

85. Виділення ерозійних (яр, балка, річкова долина) та акумулятивних форм рельєфу місця 

проживання. 

86. Планування маршрутів і тривалості мандрівок. 

87. Інтерактивні форми роботи з географії в позакласній роботі.. 

88. Створення системи позакласної роботи з географії. 

89. Визначальні фактори зростаючого значення позакласної роботи з географії. 

90. Підвищення якості географічних знань і умінь школярів засобами позакласної роботи з 

географії . 
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учнів / Б.І. Козак // Географія. – 2008. - №4. – С.5- 8. 
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краєзнавства / / Географія та основи економіки в школі: метод. журн. - 2007. - № 7 

(липень). - С. 25-31. 35.  

13. Науменко Р. Краєзнавство й туризм у позашкільних закладах: сторінки історії / Р. 

Науменко // Рідна школа. – 2004. - №1. – С.58-60. 

14. Олійник Я. Географічна наука в Україні : становлення і розвиток / Я. Олійник. — К. : 
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Кн. 1. — 814 с.; Кн. 2. — 706 с. 
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Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев [и др.]. — М. : Советская Энциклопедия, 1988. — 432 с. 
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Бібліотеки: 

1. РДГУ: абонент №1 – м. Рівне, вул. Пластова, 31.  

2. Абонент №2 – м. Рівне, вул. Толстого, 3. 

3. Абонент №3 – м. Рівне, вул. Пластова, 41. 

4. Обласна наукова – м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел.22-10-63. 

5. Міська – м. Рівне, вул. Київська, 44, тел. 24-12-47. 

 

Ресурси мережі Інтернет: 
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http://geographyexpert.wikia.com. 

7. Інститут нелінійної географії. — Режим доступу : http://sacredgeography.info. 

8. Київський відділ Українського географічного товариства [Електронний ресурс]. — 
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http://geographyexpert.wikia.com. 
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http://www.fig.saintdie-des-vosges.fr. 

12. International Geographical Union [Electronic resource]. — Mode of access : http://igu-

online.org. 
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