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Вступ. В умовах реформи системи національ-

ної освіти, зростання ролі творчої особистості в су-

спільстві значної актуальності в нашій школі набула 

система навчання і виховання обдарованих дітей. 

Сьогодні спостерігається зростаюча увага до підго-

товки інтелектуальної еліти нації. За останні роки 

стараннями колективів Міністерства освіти і науки 

України та Національної академії педагогічних наук 

України створено нормативні та теоретико-методо-

логічні умови для реалізації концепції меритокра-

тичної освіти. 

Вихідні передумови. Проблема освіти обдарова-

них дітей та молоді в різних країнах має свою історію 

і підходи до її вирішення. Аналіз відповідної літерату-

ри засвідчив, що нині вона розглядається на держав-

ному рівні у більшості країн світу. Це спричинило по-

яву соціального запиту на дослідження цієї проблеми. 

Найґрунтовніше означена проблема досліджується 

у США (Дж.Галлахер, Ф.Рамос-Форд і Г.Гарднер, 

О.Пассов, Р.Пломін, Дж.Рензуллі, Д.Симонтон, 

Р.Стернберг, А.Танненбаум, Дж.Фельдюзен та ін.). 

У Великій Британії її вивчають Е.Боно, Дж.Фрімен; у 

Швейцарії – А.Стеценко; в Ізраїлі – М.Міліграм; у 

Німеччині – К.Клюге, Т.Мейснер, Г.Трост, К.Урбан, 

К.Хеллер та ін. У радянській та пострадянській психо-

лого-педагогічній науці досліджуваній проблемі при-

свячено праці Г.Акопова, М.Алексєєва, Ю.Бабаєвої, 

Д.Богоявленської, М.Воловікової, Л.Голубєвої, 
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В.Дружиніна, О.Дьяченко, Т.Єпанчинцевої, 

Х.Іолової, Н.Лейтес, О.Матюшкіна, В.Панова, О.Са-

вен кова, С.Сафонової, Д.Ушакова, М.Холодної, 

В.Шад ри кова, Е.Щебланової, В.Юркевича та інші 

[2, 4]. Сучасні українські вчені досліджують як 

психологічні (О.Буров, І.Волощук, Г.Гуменюк, 

Д.Корольов, В.Тименко, В.Яковлєва), так і педаго-

гічні (Н.Гонтаровська, Л.Ковбасенко, Л.Кузьменко, 

Р.Науменко, А.Сологуб, І.Ткачук та ін.) питання, 

пов’язані з навчанням і вихованням обдарованих ді-

тей та учнівської молоді [3].

У 2008 році розроблено Всеукраїнський науко-

во-педагогічний проект «Інтелект України». Суть 

його полягає у впровадженні в навчальні освітні 

установи України системи пошуку, всебічного роз-

витку та педагогічної підтримки інтелектуально 

здібних дітей і учнівської молоді. Засновниками 

проекту є Інститут інноваційних технологій і змі-

сту освіти Міністерства освіти і науки України та 

Харківський національний педагогічний універ-

ситет імені Г.С. Сковороди. Керівником проекту є 

доктор педагогічних наук, професор кафедри педа-

гогіки і методики професійної освіти Харківського 

національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди І.В. Гавриш. Науковими консуль-

тантами є І.Д. Бех, доктор психологічних наук, дійс-

ний член АПН України, директор Інституту проблем 

виховання Національної академії педагогічних наук 

та С.В. Кириленко, кандидат педагогічних наук, на-

чальник відділу педагогічних інновацій та виховної 

роботи Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти. 

Творчі зусилля науковців цих колективів дали по-

зитивний результат. Вже 10 років проект «Інтелект 

України» має чудову теоретико-методичну базу та 

справжню систему медико-психологічного і моні-

торингового супроводження. У той же час, недо-

статньо висвітлені аспекти, повʼязані з методикою 

навчання у проектних класах шкільних дисциплін, 

зокрема географії.

Метою статті є висвітлення змістових особли-

востей навчання географії в науково-педагогічному 

проекті «Інтелект України». Практичною основою 

дослідження є досвід розробки і видання підруч-

ників-зошитів із друкованою основою, які є одним 

з основних компонентів навчально-методичного 

комплексу з географії. 

Виклад основного матеріалу. В експеримен-

тальних класах учнів готують за спеціально розро-

бленим навчальним планом та методичними комп-

лектами, які мають такий склад: експериментальні 

посібники (зошити з друкованою основою), мето-

дичні рекомендації для вчителя, наочні посібники 

(плакати, дидактичні картки, роздатковий матеріал 

для учнів), матеріали для демонстраційних дослі-

дів та ін. До кожного уроку готується інформацій-

но-комунікаційне супроводження, представлене 

CD-дисками з навчальними презентаціями, аудіо-

файлами з науковими і навчальними текстами, філь-

мами, Передбачені фізкультхвилинки, зміст яких 

підібраний відповідно до теми уроків. Зміст освіти 

у таких класах визначається Державним стандар-

том загальної освіти та конструюється на основі 

двох найефективніших моделей меритократичної 

освіти – моделі збагачення і моделі проблематиза-

ції. Модель збагачення спрямовується на розвиток 

в учнів ключової компетентності «умій учитися», 

цілеспрямована на формування пізнавальних про-

цесів і творчих здібностей, пропедевтику шкільної 

неуспішності через інтегровані навчальні предме-

ти та систему реалізації міжпредметних зв’язків. 

Специфікою навчання і виховання під час реалізації 

моделі проблематизації є збільшення питомої ваги 

проблемних методів і завдань проблемного характе-

ру, пошук альтернативних інтерпретацій навчаль-

ної інформації. Це є дуже ефективним для розвитку 

в учнів інтелектуальної креативності, рефлексивно-

го плану свідомості.

Урок у педагогічному проекті «Інтелект України» 

будується на створенні позитивних ситуацій, фор-

муванні активності учнів та впливу на емоції дітей. 

Атмосфера на уроці має бути комфортною, учні не 

повинні боятися помилок, зокрема неправильно ви-

словлювати свою думку. Класична структура уро-

ку в звичайних класах відрізняється від структури 

уроку в науково-педагогічному проекті «Інтелект 

України». Урок тут складається з таких етапів:

І. Організаційний етап.

1.1. Підготовка свого робочого місця.

1.2. Привітання.

1.3. Дії з метою реалізації принципів позитивно-

го мислення.

ІІ. Емоційно-мотиваційний компонент уроку.

2.1. Здійснення діяльності з метою налаштуван-

ня учнів на успішну спільну плідну роботу в умовах 

емоційно комфортного клімату на уроці.

ІІІ. Перевірка домашніх завдань.

IV. Етап аналізу теми та цілей уроку.

V. Реалізація першої змістової лінії уроку.

5.1. Актуалізація опорних знань (навчальна 

спільна діяльність учителя та учнів, що спрямована 

на відновлення, повторення необхідних уявлень, 

понять, умінь основного змісту матеріалу).

5.2. Опрацювання елементів найважливіших 

компетентностей, формування нових умінь і нави-

чок (виконання вправ, завдань першої сторінки ро-

бочого зошита з друкованою основою).

5.3. Елементи здоров’язбережувальних техноло-

гій (фізкультхвилинка із застосуванням відеомате-

ріалів; гімнастика для очей).

VІ. Засвоєння навчальних одиниць на основі так-

сономії цілей Блума.

6.1. Формування понять, умінь, вивчення зако-

нів, правил, алгоритмів.

6.2. Вправи на закріплення матеріалу, практичне 

застосування того, що було вивчено.

6.3. Узагальнення матеріалу уроку (аналіз, син-

тез, систематизація).
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6.4. Елементи здоров’язбережувальних техноло-

гій (хвилинка релаксації).

VІІ. Реалізація другої змістової лінії уроку (серед-

нє повторення раніше вивченого матеріалу).

7.1. Елементи здоров’язбережувальних техноло-

гій (гімнастика для очей).

VІІІ. Реалізація третьої змістової лінії уроку 

(дальнє повторення матеріалу, що був вивчений).

8.1. Етап практичного втілення і закріплення на-

бутих знань.

ІХ. Інформація про домашнє завдання.

Х. Підведення підсумків уроку.

10.1. Науковий підсумок уроку на основі аналізу 

теми та цілей уроку.

10.2. Емоційно-ціннісний підсумок уроку.

Програма для загальноосвітніх навчальних за-

кладів, які працюють за науково-педагогічним про-

ектом «Інтелект України», передбачає вивчення ге-

ографії на основі системного підходу з посиленою 

країнознавчою складовою. За рахунок резерву 

часу, який розподілено за календарним планом до 

кожного уроку, учні знайомляться з різними геогра-

фічними особливостями (географічним образом) 

тієї чи іншої країни світу.

Країни світу вивчаються паралельно з основни-

ми темами змісту програми з широким використан-

ням картографічної складової навчання (географіч-

ні, інтерактивні, контурні карти) та застосування 

технологій навчання на основі власних відкриттів, 

інтерактивного навчання, алгоритмізованого і про-

блемного навчання.

Учні у середній школі проекту вивчають геогра-

фію лише останні два роки, тому для цього предмета 

нами розроблені зошити з друкованою основою для 

6-го та 7-го класів. Для навчання на один рік роз-

робляється 9 комплектів зошитів – один комплект 

розрахований на один місяць. Комплект складаєть-

ся із зошита для роботи на уроці та двох зошитів для 

виконання домашніх завдань (рис. 1).

Зошит із друкованою основою є своєрід-

ним підручником, оскільки там є не тільки 

завдання. У зошиті є схеми, карти, різні ілю-

страції, таблиці, узагальнюючі тексти, важ-

ливі визначення  географічних об’єктів, про-

цесів, явищ і т. ін. (рис. 2).

Завдання з географії в зошитах є різними 

за формою, типом і рівнем складності (рис. 3).

Учням середньої школи подобається ви-

конувати завдання, які містять ілюстрації, 

тому в зошиті велика кількість запитань із 

картами, схемами, діаграмами, фото та ін. 

(рис. 4, 5).

Домашні роботи виконуються у спеці-

альних зошитах із друкованою основою. 

Питання там укладені відповідно до дидак-

тичних вимог та мети уроку. Завдання орга-

нічно витікають з уроку та розроблені так, 

щоби школярам було цікаво працювати над 

їх виконанням (рис. 6).

Обов’язковим елементом кожного домаш-

нього завдання є повторення ключових по-

нять уроку за певною методикою («Повітряні 

кульки для дорослих»), 

а також робота з кон-

турною картою.

По закінченні ви-

вчення теми або роз-

ділу учні виконують 

письмову контрольну 

роботу. Така робота 

має, окрема, тести з 

вибором однієї пра-

вильної відповіді з 4-х 

пропонованих, тест від-

критого типу та розв’я-

зання задачі (рис.7).

У класах, що пра-

цювали за проектом 

Рис. 1. Комплект зошитів із друкованою основою для 7-го класу [1]

Рис. 2.  Приклад узагальнюючих текстів до теми «Австралія»
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Рис. 3. Приклад різнорівневого завдання

Рис.4. Завдання до теми «Австралія»

Рис. 5. Завдання до теми «Євразія» при вивченні країни Ізраїль
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Рис. 6. Приклад домашньої роботи до теми «Австралія» Рис. 7.  Приклад  контрольної роботи до теми «Євразія»

Рис. 8. Приклад завдання з уроку-гри 
для 7-го класу до розділу

«Материки Південної півкулі» 
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«Інтелект України», останні уроки в семестрі прово-

дилися у формі гри «Олімпіадні перегони» (рис. 8). 

Під час цієї гри відбувалося повторення матеріалу 

за семестр, крім того, учні виконували творчі дидак-

тичні завдання.  

Слід зауважити, що нестандартні уроки і нетра-

диційні методичні прийоми різних педагогічних 

технологій на уроках сприяють розвитку творчості 

учнів та їхніх інтелектуальних здібностей. 

Значущість змін у рівнях сформованості акаде-

мічної обдарованості учнів проектних класів порів-

няно з дітьми у звичайних класах була статистично 

підтверджена перевіркою аналізу шкільної успіш-

ності учнів експериментальних класів.

Висновки. Наше дослідження засвідчило значну 

ефективність дидактичної моделі освіти здібних та 

інтелектуально обдарованих учнів, яка була впро-

ваджена у практику роботи  експериментальних 

класів, а також доцільність використання дидактич-

них комплектів з географії. Це підтвердило важли-

вість продовження роботи над проектом «Інтелект 

України» в основній школі.
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