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Смарагдового міста», де казкові герої йдуть описа-

ним автором маршрутом, який можна відтворити у 

вигляді топографічного диктанту, використовуючи 

отримані знання.

Домашнє завдання включає в себе творчий під-

хід: учні на свій розсуд  можуть поповнювати іс-

нуючі фрейми, підбираючи художнє слово, фото, 

малюнки до наступної теми або до вже вивченого 

матеріалу.

Висновки. Використання художнього слова як 

засобу кращого запам’ятовування інформації осо-

бливо важливе для сугестопедичного навчання на 

всіх стадіях його організації, оскільки йому прита-

манний як психотерапевтичний, так і педагогічний 

ефект. Географічні образи, якщо вони пов’язані з 

художнім, яскравим описом, викликають пізнаваль-

ний інтерес і тим самим сприяють більш глибокому 

розумінню вивчених об’єктів та явищ.

Завдання подальших досліджень полягає у дове-

денні ефективності використання сугестопедичних 

методів при викладанні географії в школі.
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Стаття присвячена впровадженню державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 

географії. Актуальність цього питання випливає з вимог модернізації навчального процесу на основі європейських стандартів 

якості освіти. Розглядається необхідність ознайомлення учителів географії та учнів із загальними принципами тестування, осо-

бливостями його застосування як під час ДПА і ЗНО, так і у навчальному процесі. 

Ключові слова: географія, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання, тест, якість освіти, навчальні 

досягнення.

 

© Свір Н.В., 2014



Збірник наукових праць. – Харків, 2014. – Випуск 20

115

Вступ. Підвищення якості освіти є важливим 

для будь-якої країни, але для України це актуальне 

і пріоритетне завдання. Однією з актуальних про-

блем забезпечення якості безперервної географіч-

ної освіти є якісне складання державної підсумкової 

атестації (ДПА) у середніх навчальних закладах та 

підготовка абітурієнтів до проходження зовнішньо-

го незалежного оцінювання (ЗНО) з географії. 

Вихідні передумови. Запровадження ДПА і ЗНО 

спонукає фахівців у галузі освіти, в тому числі і ге-

ографічної, уважно проаналізувати питання готов-

ності школярів та абітурієнтів до тестової форми 

оцінювання навчальних досягнень. Що стосується 

географічної освіти, то питання підготовки і прове-

дення іспитів у тестовій формі розглядали у своїх 

роботах такі фахівці, як Н. Бєскова [1], Т. Гільберт 

[4], Н. Муніч [6], Т. Назаренко [7], О. Топузов [9], 

О. Шматько [10] та ін. У той же час, недостатньо ви-

світлені питання, пов’язані зі створенням і викорис-

танням тестових завдань картографічного змісту. 

Перш ніж вирішувати проблему готовності учнів 

до ДПА у тестовій формі, слід остаточно зняти всі 

питання щодо можливостей використання тестових 

завдань різної форми і когнітивних рівнів в освіт-

ньому процесі з географії.

Метою даної статті є дослідження особливостей 

використання тестових завдань в географічній осві-

ті взагалі і як засобу діагностування навчальних до-

сягнень з географії зокрема. Практичною основою 

дослідження є досвід створення посібника для під-

готовки до ДПА та ЗНО з географії, який поклика-

ний допомогти школярам і абітурієнтам правильно 

організовувати підготовку до походження ЗНО з 

географії. 

Виклад основного матеріалу. Метою ДПА з ге-

ографії є виявлення рівня навчальних досягнень 

школярів за курс основної та старшої школи. Учні 

мають продемонструвати сформовані знання про 

географічну картину світу, які спираються на поло-

ження теорії взаємодії суспільства і природи, гео-

графічного поділу праці, на розкриття глобальних та 

регіональних явищ і процесів; цілісне уявлення про 

навколишній світ. Відповіді випускників ґрунту-

ються на використанні планів типових характерис-

тик географічних територій і об’єктів, матеріалів із 

засобів масової інформації та науково-популярної 

літератури. Такий підхід сприятиме актуалізації 

навчально-пізнавальної, комунікативної та інфор-

маційної компетенцій школярів і поглиблюватиме 

загальнокультурні надбання старшокласників, а та-

кож сприятиме підготовці до ЗНО з географії.

Зовнішнє незалежне оцінювання — досить 

складне випробування, успішне проходження якого 

надає змогу продовжити навчання у престижному 

вищому навчальному закладі (ВНЗ) та здобути омрі-

яну професію.

Використання збірників тестових завдань у фор-

маті ЗНО [2, 3], які дозволяють відтворити умови, 

що наближені до реального тестування, допоможе 

абітурієнтам проаналізувати рівень своїх знань і 

вмінь, виявити сильні та слабкі сторони своєї під-

готовки, правильно розставити акценти у навчанні, 

випробувати себе і перевірити рівень готовності до 

вступу до ВНЗ.

На думку багатьох фахівців, географія має не-

обмежені можливості використання тестів, оскіль-

ки оперує величезним фактичним матеріалом, що 

прив’язаний до певної точки, має досить усталену 

класифікацією об’єктів, понять і т. ін., широко вико-

ристовує принципи аналізу й синтезу, має широкий 

спектр практичного застосування набутих знань. 

Таким чином, можна створити великий «банк тесто-

вих завдань», різноманітних за змістом і формою. 

Але саме тут виникає одна з проблем: за видимою 

легкістю складання тестових завдань географічного 

змісту криється небезпека припуститися помилок у 

разі ігнорування вимог тестології, які зведуть нані-

вець об’єктивні переваги тестів як форми діагносту-

вання навчальних досягнень учнів [8]. 

Найбільш складними виявляються тести, які по-

требують уміння аналізувати, порівнювати, поясню-

вати певний природний процес через встановлення 
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причинно-наслідкових зв’язків, обґрунтовувати 

свою думку, висловлювати оцінні судження, робити 

загальні висновки, висувати припущення та розумі-

ти навчальний матеріал на рівні теорії, закону чи за-

кономірності. Викликають труднощі у виконанні й 

завдання, які проілюстровані малюнком, схемою чи 

графіком, котрі являли собою певну наочну модель 

природного процесу, об’єкта  чи явища [1].

Тестові завдання ДПА і ЗНО з географії є різни-

ми за формою, типом і рівнем складності. Зокрема 

вони включають тести з вибором однієї правильної 

відповіді з 4-х пропонованих; завдання на визначен-

ня відповідності; завдання, що містять сім варіан-

тів відповідей, три з яких є правильними; тести 

відкритого типу.

Тестові завдання допомагають перевіряти:

1) предметні знання, уміння, картографічну ком-

петентність (завдання 1);

2) просторову уяву – взаємне розміщення ге-

ографічних об’єктів на карті, їх форми, співвідно-

шення розмірів, напрямок руху тощо (завдання 2);

3) графічні образи, контури географічних об’єк-

тів, їх розміщення на карті, вигляд об’єктів тощо 

(завдання 3);

4) географічні поняття (завдання 4);

5) аналіз причин і наслідків (завдання 5);

6) відповідність між географічними об’єктами чи 

явищами та їх назвами, характеристиками (завдан-

ня 6);

7) географічні задачі, які подаються у вигля-

ді тестів відкритої форми з числовою відповіддю 

(завдання 7).

На тестуванні з географії вступник до ВНЗ по-

винен вільно орієнтуватися за фізичними, еконо-

мічними і політико-адміністративними картами, 

володіти необхідними навичками роботи з планом, 

картою, глобусом, з цифровими, статистичними да-

ними і графічним матеріалом. 

Та все ж використання тестових технологій у 

навчанні географії не лише сприятиме впроваджен-

ню сучасних систем оцінювання навчальних досяг-

нень, а й стане в нагоді у повсякденній роботі ви-

кладача, адже тести - прості у застосуванні, значно 

економлять час при проведенні опитування, дозво-

ляють використовувати їх на різних етапах навчан-

ня, виконують не лише функцію контролю за якіс-

тю знань, а й дидактичні функції.

Серед великої кількості безсумнівних переваг 

тестових технологій виділимо дві, які визначають 

доцільність їх широкого (але не безальтернативно-

го) використання. По-перше, це можливість охо-

пити максимально широке коло питань в умовах 

обмеженості часу; по-друге, це об’єктивність (а при 

відповідному технічному забезпеченні – і автома-

тизація) оцінювання [4].

Висновки. За умови систематичної роботи з ви-

користанням тестових технологій підготовка учнів 

до складання ДПА, а абітурієнтів - до ЗНО з геогра-

фії не повинна викликати нездоланних труднощів. 

Майбутніх студентів треба зорієнтувати на те, що 

кращі результати матиме той, хто добре знає пред-

мет, має навички у розв’язанні тестів різних форм. 

Краще впоратися із тестовими завданнями зможе 

учень, який засвоїв матеріал шкільної програми з 

географії, має навички роботи із джерелами геогра-

фічних знань, вміє аналізувати, синтезувати, вико-

ристовувати на практиці географічні знання, має 

уявлення про методи географічних досліджень. 

Рецензент – кандидат географічних наук, 

професор О.О. Жемеров
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ЕКСКУРСОЗНАВСТВО» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Запропоновано теоретико-методологічну концепцію вивчення курсу «Екскурсознавство» на спеціальності «Географія ре-

креації та туризму» у вищих навчальних закладах: розкрито сутність та мету курсу, об’єкт, предмет та завдання навчальної дис-

ципліни, запропоновано розподіл навчального матеріалу та методологію викладення курсу, визначено основні компетентності 

студентів, що будуть набуті в процесі навчання. 

Ключові слова: екскурсознавство, екскурсійна теорія, екскурсійна методика, екскурсійна практика, екскурсійна діяльність, 

екскурсійне обслуговування, туристсько-екскурсійна організація.

Е.Ю. Сегида, А.А. Мельничук

ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Предложена теоретико-методологическая концепция изучения курса «Экскурсоведение» на специальности «География ре-

креации и туризма» в высших учебных заведениях: раскрыта сущность и цель курса, объект, предмет и задания учебной дисци-

плины, предложены распределение учебного материала и методология преподавания курса, определены основные компетент-

ности студентов, которые будут приобретены в процессе обучения.

Ключевые слова: экскурсоведение, экскурсионная теория, экскурсионная методика, экскурсионная практика, экскурсион-

ная деятельность, экскурсионное обслуживание, туристско-экскурсионная организация.
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