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Чернігівщини більше зазнав соціального впливу, 
що підтверджується переважанням ойконімів ан-
тропонімічного походження та типами промислів, 
які більшою мірою є результатом діяльності людей. 
Що стосується лісистості, то географічні назви вка-
зують, які типи лісів переважали та в якому напрям-
ку вони змінюються.

Висновки і перспективи подальших пошуків. 
Використання топонімічного інструментарію у 
методиці навчання географії сприятиме розвит-
ку наукового рівня студентів. Топоніміка дозволяє 
отримати інформацію про фізико-географічні ха-
рактеристики, соціальні процеси та явища. Вагоме 
значення належить регіональному дослідженню. Як 
приклад, проведено географічний аналіз поширен-
ня ойконімів Чернігівської області (аналізу підляга-
ло 320 об’єктів), внаслідок якого виділено групи ой-
конімів за походженням. У статті до уваги взято три 
найбільш чисельні групи ойконімів, які пов’язані з: 
1) антропонімами, 2) лісистістю, 3) виробництвом. 
Таким чином, закономірності поширення тих чи ін-

ших груп ойконімів залежить від природних харак-
теристик, соціально-історичних, виробничих явищ, 
процесів тощо. 

У подальшому чіткого визначення потребує ал-
горитм упровадження матеріалів топоніміки в ме-
тодику викладання географічних дисциплін вищої 
школи. Крім введення топоніміки в теоретичний 
курс, необхідно створювати студентські гуртки по-
дібної тематики. Основне завдання таких заходів 
- формування національно свідомого патріота-гро-
мадянина України; усвідомлення моральних цін-
ностей, ідеалів, культурних традицій, етичних норм. 
Ефективними виховними заходами є також істори-
ко-етнографічні експедиції з вивчення топоніміки 
свого краю: дослідження історичних пам’яток, зби-
рання предметів старовини, легенд, народних тра-
дицій, звичаїв тощо. 
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Вступ. Вихідні передумови. Зважаючи на обсяг 
інформації, що пропонується сьогодні учням серед-
ньої і навіть молодшої школи, а також зростаючу за-
гальну інтенсивність навчального процесу, здаєть-
ся вкрай необхідним забезпечення освітньої галузі 
якісними навчальними посібниками. З іншого боку, 
вільний доступ суб’єктів навчального процесу до 
навчальних ресурсів через Інтернет та інші джере-
ла ставить перед видавцями додаткові вимоги щодо 
якості продукції та оперативності її актуалізації.

Метою статті є аналіз специфіки та основних 
передумов створення атласу «Природознавство. 
5 клас».

Виклад основного матеріалу. До нового навчаль-
ного року Приватне акціонерне товариство «Інститут 
передових технологій» підготувало атлас із природо-
знавства для 5 кл., що є продовженням серії, започат-
кованої минулого року атласом із природознавства 
для 3-4 кл. Тематичний зміст Атласу для 3-4 кл. пода-
но на 22 сторінках, в Атласі для 5 класу – на 13 сто-
рінках. В обох виданнях по 4 сторінки відведено під 
контурні карти, що пропонують виконання завдань, 
передбачених чинною програмою.

Ґрунтовні та всебічні природничі знання є вкрай 
необхідними в умовах сучасної школи, оскільки пев-
ні навчальні сюжети курсу, як то «Земля у косміч-
ному просторі», «Будова Сонячної системи», «Види 
руху Землі» тощо, є підґрунтям для багатьох розділів 
фізичної географії, фізики, хімії та інших природ-
ничих наук, що будуть конче необхідні в старших 
класах. Втім, запропонований Атлас є на сьогодні 
чи не єдиним грифованим виданням з відповідно-

го навчального 
курсу.

При робо-
ті над атласом 
були враховані 
реалії викла-
дання предме-
та в сучасній 
школі. По-
перше, части-
на номіналь-
них учителів 
природознав-
ства насправді 
не є фахівцями 
з природни-
чих наук, і це 
не найкращим 

чином відбивається на якості викладання предмета. 
По друге, дуже часто уроки природознавства про-
водять не у спеціалізованих, скажімо географічних, 
кабінетах, а у напівпридатних аудиторіях з досить 
обмеженим переліком необхідного навчального 
приладдя. Саме тому у вчителя можуть виникати 
проблеми з ілюстрацією тих чи інших тем, особливо 
якщо йдеться про достатньо складні для сприйнят-
тя навіть більш дорослими учнями сюжети, як, на-
приклад, «Сонячне та місячне затемнення», «Будова 
Сонячної системи», «Кругообіг води в природі» 
тощо. Саме ці недоліки навчального забезпечення 
намагалися хоча б частково усунути упорядники, 
працюючи над концепцією атласу. Щоб не переван-
тажити видання інформацією, у нього навмисно не 
вміщували графічну інформацію, яку неважко замі-
нити наочністю. Адже навчальне приладдя для за-
безпечення біологічної, фізичної, хімічної складової 
навчального курсу (термометри, мензурки, лупи, 
фільтри, моделі молекул тощо) зазвичай можна 
знайти у відповідних кабінетах більшості шкіл. А от 
якісні матеріали, що б унаочнювали будову Землі, 
будову Сонячної системи, кругообіг води в приро-
ді, далеко не завжди представлені навіть у сучасних 
школах [1]. Відтак, упорядники Атласу найбільше 
зосередилися на плакатах, схемах і картах, що при-
значені для забезпечення географічної, астрономіч-
ної та екологічної складових природознавства.

Зміст видання формують такі теми: 
«Дослідження Всесвіту»,
«Земля у космічному просторі»,
«Види руху Землі»,
«Зоряне небо»,
«Місяць – супутник Землі», 
«Фази Місяця. Сонячне та місячне затемнення. 

Внутрішня будова Землі»,
«Фізична карта півкуль»,
«Вода в природі. Кругообіг води в природі»,
«Охорона природи»,
«Рослини Червоної книги. Тварини Червоної 

книги».
Як уже зазначалося, інтенсивність викладання 

шкільного матеріалу збільшується, разом з тим зро-
стає загальне навантаження на учнів практично з 
усіх навчальних дисциплін. З огляду на це, постає 
питання якості ілюстративного матеріалу, яка б за-
безпечила можливість не тільки «розвантажити» 
навчальний процес, але й задіяти декілька систем 
запам’ятовування інформації, якісно проілюстру-
вати матеріал, доповнити те, що не можна передати 
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лише засобом мовлення. Саме тому карти та ілю-
страції створювалися з урахуванням вікових осо-
бливостей сприйняття інформації учнями 5 класу і 
виконані на високому фаховому рівні з використан-
ням асоціативних умовних знаків та яскравих ко-
льорів. Зважаючи на специфіку видання, особливо 
складні для сприйняття навчальні сюжети супрово-
джуються ще й текстовими поясненнями (рис.1).

Окрім власне карт і навчальних плакатів, в Атласі 
на чотирьох сторінках на центральному розвороті 

подано контурні карти. Виконання завдань по кон-
турних картах не є обов‘язковим для учнів-п‘яти-
класників, втім, як свідчить досвід, саме графічне 
відтворення отриманої інформації у форматі за-
вдань на контурних картах сприяє більш якісному 
запам‘ятовуванню навчальних сюжетів та, що го-
ловне, більш глибокому розумінню викладених тем.

Реалізація контурних карт в одному «пакеті» з 
Атласом є доречним з огляду на їх незначний (як 
для окремого видання) обсяг. Разом з тим, у разі ви-

Рис.1. Сторінки атласу

Рис.2.  Контурні карти атласу
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никнення потреби, можна вилучити контурні карти 
з Атласу і використовувати їх автономно. Така ж 
новація торкнулася й оновленого атласу з природо-
знавства для 3-4 кл.: тепер це видання також пропо-
нує в одному «пакеті» разом з традиційними і кон-
турні карти (рис.2).

Слід зазначити, що, дотримуючись багаторічної 
традиції, Інститут паралельно з поліграфічним ви-
данням підготував також CD і Web-версії Атласу, 
що мають окремі переваги перед виданнями тради-
ційними [2, 3]. 

Нагадаємо, що електронні видання мають багат-
шу ресурсну базу і представлені не тільки картами 
та контурними картами, а й добіркою ілюстрацій, 
додатковими текстовими коментарями, запитан-
нями для самоперевірки. Усе це відкриває більш 
широкі можливості для використання видання при 
дистанційному навчанні, створенні власних са-
мостійних робіт, здійсненні самоконтролю знань. 
Окремо зазначимо, що реалізований в CD-версії 
Атласу графічний редактор дає можливості вико-

нувати нескладні завдання по контурних картах 
безпосередньо на ПК і роздруковувати їх потім на 
принтері для перевірки (рис.3).

Висновки. Підсумовуючи, можна висловити 
сподівання, що запропоноване видання знайде 
своє місце серед учнів, учителів і всіх шанувальни-
ків природничих дисциплін, зробивши при цьому 
навчальний процес більш ефективним і цікавим. 
А наявність цифрових версій видання не тільки 
збільшить інформативну базу природознавства, а й 
допоможе п’ятикласникам більш ефективно опано-
вувати як власне відповідний навчальний курс, так і 
сучасні інформаційні технології.

Як і всі навчальні видання Інституту передових 
технологій, Атлас із природознавства для 5 кл. має 
відповідний гриф МОН України.

Рецензент – кандидат технічних наук 
А.Л. Бондар

Рис.3. Екранна форма з CD-атласу
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