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Про викладання географії 
у 2013/2014 н.р.

Вивчення географії у 2013-2014 н.р. буде здійсню-
ватись за збірниками програм:

Програми для загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 
2005,2006 рр.

Програми для загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Географія. Економіка. видавництво Навчальна 
книга; 2005.

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх 
навчальних закладів з поглибленим вивченням пред-
метів природничо-математичного та технологічного 
циклу. Географія України. видавництво Вікторія; 2008.

Програми для загальноосвітніх навчальних закла-
дів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стан-
дарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 
2010.

Географічні курси вивчатимуться в уже традицій-
ному порядку:

6 клас – «Загальна географія» (70 год , 2 год на 
тиждень) закладає основи формування у школярів 
понятійно-термінологічного апарату фізичної геогра-
фії, через розгляд на доступному віковому рівні знань 
про географічну оболонку, закономірності її будови і 
розвитку. 

7 клас – «Географія материків і океанів» (70 год ,2 
год на тиждень). Навчальний предмет, який розкриває 
знання про диференціацію і цілісність природи Землі, 
розширює і конкретизує уявлення учнів походження 

материків і океанів, просторову неоднорідність Землі. 
8 клас – «Фізична географія України» (52 год , 1,5 

год на тиждень). Навчальний предмет, який забезпе-
чить вивчення особливостей природи як умови життя 
та господарської діяльності людини. 

9 клас – “Економічна і соціальна географія України” 
(52 год , 1,5 год на тиждень). Навчальний предмет, в 
якому розкриваються питання населення і трудових 
ресурсів держави, розвитку і розміщення господар-
ства. Географії України в 9-му класі відводиться роль 
завершального для основної та пропедевтичного для 
старшої школи. 

Як і в попередні роки, вивчення географії України 
у 8 та 9 класах рекомендуємо завершувати 17-годин-
ними курсами (за рахунок годин варіативної складової 
навчального плану) фізичної та економічної й соціаль-
ної географії Хмельницької області. Спираючись на 
краєзнавчий принцип, учитель поглиблює розкриття 
наукових географічних понять. Здобуті знання спри-
ятимуть прищепленню учням любові до рідної землі, 
створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень 
орієнтувався на географічну освіту. Викладання курсу 
має здійснюватись відповідно до програми «Рідний 
край», що надрукована у збірнику програм «Географія. 
Програми курсів за вибором та факультативів. Частина 
І» (Київ, 2010). 

Вивчення географії в старшій школі на рівні стан-
дарту, академічному та профільному забезпечується у 
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процесі вивчення курсу «Соціально- економічна 
географія світу» з використанням навчальної програми 
для ЗНЗ, видавництва «Перун» та підручників, що ре-
комендовані МОНмолодьспорт України «Географія. 10 
клас.» Г. Уварова, В. Пестушко Ґенеза. 2010; «Геогра-
фія. 10 клас.» В. Коберник, Р.Коваленко, Оберіг. 2010. 
Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базово-
го) і академічного рівнів у 2012-2013 навчальному році 
буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Со-
ціально-економічна географія світу», загальний обсяг 
якого 52 години (1,5 години на тиждень). У сучасному 
змісті курсу «Соціально-економічна географія світу» 
підсилено ідеї економізації, соціологізації, екологізації 
і гуманізації шкільної географії. 

Організація профільного навчання з географії 
буде здійснюватися в 10-11 класах за навчальною 
програмою «Географія. Профільний рівень» (авт. Т.Г. 
Гільберг, Л.Б. Паламарчук, В.В. Безуглий) та підручни-
ками «Географія. Підручник для 10 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л. Б. 
Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий), Генеза. 2010, 
«Географія. Підручник для 11 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л.Б. 
Паламарчук, Т.Г. Гільберг, А.І. Довгань) Генеза. 2011.

Даний курс розрахований на 350 годин (по 5 го-
дини на тиждень у 10-11 класах) й охоплює десять 
взаємопов’язаних розділів. Кожен розділ включає 
теми, в яких висвітлено основний зміст навчального 
матеріалу. 

Необхідною складовою успішного навчання з 
географії є картографічна грамотність. Сучасна 
картографічна база засобів навчання представлена 
стінними картами, атласами, контурними картами 
комп’ютерними картографічними програмними педа-
гогічними засобами навчання, які видаються двома 
видавництвами – ДНВП «Картографія» та ПрАТ «Ін-
ститут передових технологій». Їх продукція пройшла 
науково-методичну експертизу предметної комісії та 
комісії із засобів навчання та шкільного обладнання і 
отримала грифи «Рекомендовано МОНмолодьспорт 
України для використання у загальноосвітніх навчаль-
них закладах».

Вивчення географічних курсів за вибором та фа-
культативів рекомендується за такими збірниками 
програм:

Географія. Програми для профільного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах (Педпреса, К, 
2005);

Географія. Програми курсів за вибором та факуль-
тативів. Ч. 1, Ч. II (Київ, 2010).

Серед географічних курсів, які найбільш суттєво 
пов’язані з географічним профілем пропонується до 
використання «Основи геоінформаційних систем і тех-
нологій. 10-11 кл.» (Рекомендовано Міністерством осві-
ти і науки України, лист №1/11-8752 від 20.09.2010 р.).

Для вивчення курсу підготовлено навчальний по-
сібник „Основи геоінформаційних систем і технологій” 
видавництва ДНВП „Картографія” (автори В.І. Остроух, 
Л.М. Даценко). Навчальний посібник схвалено до ви-
користання в загальноосвітніх навчальних закладах 
(лист МОНмолодьспорт України від 15.03.2011 р. за 
№1.4/18-779).

Курс покликаний сформувати в учнів теоретичну 
базу знань з основ геоінформатики, умінь і навичок 
ефективного використання сучасних геоінформаційних 
систем і технологій у своїй діяльності, що має забезпе-
чити розуміння принципів представлення і візуалізації 
географічної інформації в геоінформаційних системах 
та навичок роботи в сучасному геоінформаційному 
програмному забезпеченні випускниками шкіл.

Курс розрахований на вивчення основ геоінформа-
ційних систем і технологій у 10 11 класах старшої шко-
ли загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів 
природничо-математичного, технологічного напрямів. 
Вивчення курсу пропонується в обсязі 35 навчальних 
годин після вивчення основ інформатики за програмою 
9 класу та географії за курсами 6-9 класів, опанування 
основних засад роботи з комп’ютерною технікою та 
комп’ютерною графікою, мережею Інтернет та просто-
рового уявлення про земну поверхню.

Перелік посібників, які можуть бути використані при 
вивчені географії постійно оновлюється, друкується 
у щорічному інформаційному збірнику Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України та розміщені 
на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 
(www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Денис ГАЛКІН,
методист Хмельницького ОІППО.


