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Запропоновано для оптимізації структури еколо-

гічної мережі виділяти додаткову категорію екологіч-

них коридорів – локальні коридори. В основу їх виді-

лення пропонується покласти межі балково-долинних 

комплексів, де рослинність зберегла відносно при-

родний склад і здійснюється обмежене антропогенне 

навантаження. Сполучними територіями між ними 

можуть стати лісосмуги і лісові масиви вододілів, що 

дає можливість сприяти сполученню вже існуючих 

екокоридорів поза територією річкових долин. 

Матеріали проведеного дослідження використо-

вуються при викладанні спецкурсів «Формування 

екологічної мережі» та «Державна система запо-

відання» студентам, що навчаються за спеціаліза-

цією «Заповідна справа» магістерської програми 

«Екологія та охорона навколишнього середовища».
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Вступ. Проблема комплексного дослідження 

графічного моделювання на уроках географії зали-

шається актуальною, оскільки безпосередньо пов’я-

зана з формуванням інтелектуальних умінь учня та 

їх застосуванням у майбутньому житті. За своєю 

суттю графічне моделювання є моделюванням піз-

навальної діяльності учнів. Модель, на основі якої 

будується процес навчання, відтворює у схематич-

ній формі структуру, взаємозв’язки та логіку пізна-

вального процесу.

Сучасне суспільство вимагає від школи підго-

товки підростаючого покоління, яке, враховуючи 

власні можливості, зможе самостійно вирішувати 

складні проблеми життя. При цьому творчо мисли-

ти, використовуючи шкільні знання. Особливого 

значення у цьому випадку набуває креативність 

особистості.

Вихідні передумови. Проблема використання 

моделей у навчанні географії до недавнього часу 

досліджувалася односторонньо. Частіше за все у 

педагогічній літературі, у змісті програм і підручни-

ків з географії широко представлений так званий 

предметний підхід: моделі розглядаються як один з 

елементів системи засобів навчання, основне при-

значення якого – забезпечити наочність навчання 

географії. У рамках традиційної системи навчання 

ці засоби наочності частіше за все слугують лише 

ілюстрацією до тексту підручника чи розповіді вчи-

теля. Проблемі використання наочності при вивчен-

ні географії присвячені роботи Ю.Г. Баришевої, 

М.Б. Вестицького, Т.П. Герасимової, В.П. Голова, 

В.О. Коринської, О.О. Половинкина [5], М.К. Сема-

кіна [6]. Аналіз навчального моделювання зробила 

В.Ф. Паламарчук [4], моделі формування географіч-

них понять описала Г.С. Камерилова [2]. Основні по-

няття і зміст тем курсу засвоюються на рецептивно-

му або репродуктивному рівні за допомогою листів 

(аркушів) опорних сигналів (ЛОС), які для географії 

вперше були розроблені М.С. Винокур [1], а також 

за допомогою структурно-логічних схем (СЛС), які 

запропонував О.Я. Скуратович [1]. С.Г. Коберніком 

укладені опорно-інформаційні схеми (ОІС) до ос-

новних тем шкільної географії [3]. 

Проте проблема використання графічних моде-

лей у навчанні шкільної географії ще далека від сво-

го розв’язання і потребує подальших досліджень.

Метою статті є характеристика використан-

ня графічного моделювання у шкільному курсі 

«Загальна географія» (6 клас). 

Виклад основного матеріалу. Формування в 

учнів науково-теоретичного мислення передбачає 

розвиток змістовних узагальнень на базі оволодіння 

навчальними діями, в основі яких має лежати прин-

цип від «загального до часткового». Завдяки цьому, 

суттєво змінюється методика формування понять, 

оскільки вузловим моментом тут є предметна дія. 

Вона допоможе встановити внутрішнє відношення 

об’єктів і побудувати модель, що фіксуватиме це 

відношення [9].

Згідно з Державним стандартом базової і пов-

ної середньої освіти «Зміст географічної компо-

ненти забезпечує засвоєння знань про компоненти 

природи, природні ресурси, удосконалення госпо-

дарської діяльності людини, формування в учнів 

комплексного, просторового, соціально-орієнто-

ваного уявлення про Землю …» [7]. Тобто школя-

рі отримують знання з основ природничих наук. 

У процесі вивчення курсу «Загальна географія» (6-й 

клас) в учнів формуються різноманітні компетен-

ції: навчально-пізнавальні, комунікативні та інші. 

Зміст курсу «Загальна географія» поділяється на 

чотири розділи: «Розвиток географічних знань про 

Землю», «Земля на плані і карті», «Оболонки Землі» 

і «Планета людей». У курсі застосовано географіч-

ний принцип до аналізу подорожей і відкриттів та 

посилено увагу до сучасних туристичних подоро-

жей. У третьому розділі детально розглядаються 

взаємодія всіх оболонок у темі «Природні комплек-

си». У четвертому розділі вивчаються ті держави, на 

які слід звернути увагу шестикласників; включено 

також матеріал про вплив людини на природу та 

його наслідки. Програма містить структурований 

понятійний апарат, унормовані практичні роботи й 

географічну номенклатуру. 

У процесі вивчення курсу «Загальна географія» 

в учнів формуються уявлення про географічні по-

дорожі та дослідження Землі. Шестикласники ви-

вчають основні компоненти природного комплексу, 

всі сфери Землі та інше. Вибір шляху й послідовно-

сті формування географічних понять має суттєве 

значення для розвитку зацікавленості учнів під час 

вивчення нового матеріалу. Формування понять – 

це не тільки засвоєння їх змісту, а й застосування, 

яке сприяє активізації розумової діяльності учнів, 

усвідомленому й глибокому розумінню навчально-

го матеріалу, його засвоєнню. Одним з ефективних 

видів формування понять в учнів є застосування на 

уроках опорних схем (графічних моделей). Схеми 

можуть бути накреслені на дошці або підготовані на 

картках.

Графічне моделювання – метод дослідження 

об’єктів, явищ, властивостей, який використовує 

графіку (одновимірну або багатовимірну) для здійс-

нення їх опису. Графічне моделювання використо-

вує графічні об’єкти – прототипи реальних, але 

такі, які є лише наближеними до дійсних. Цей метод 

пізнання дає можливість вивчати явища природи 

або інші об’єкти, які існують лише у єдиному ек-

земплярі, без нанесення шкоди або втручання у ре-

альний процес. Таким чином, у більшості випадків 

графічне моделювання є безпечним відтворенням 

можливих впливів на реально існуючі явища: вибух 

атомної бомби, глобальні катаклізми, посилена ак-

тивність Сонця і т. ін. [8].

Графічне моделювання – це не тільки один із 

засобів відображення явищ і процесів реального 

світу у графічному вигляді, але й, незважаючи на 

його відносність, об’єктивний практичний критерій 
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перевірки істинності наших знань. При застосуван-

ні в органічній єдності з іншими методами пізнання 

графічне моделювання виступає як процес погли-

блення пізнання, його руху від відносно збіднених 

моделей до моделей більш змістовних, повніше роз-

криває сутність досліджуваних явищ дійсності [8].

Для кращого застосування опорних схем (гра-

фічних моделей) подано методичні прийоми вико-

ристання:

1. З першого уроку необхідно познайомити учнів 

з особливостями цієї методики, призначенням і по-

будовою опорних схем (графічних моделей).

2. Новий навчальний матеріал учитель пояснює 

чітко, зрозуміло, емоційно й доступно. У викладенні 

не можна пропускати жодного опорного слова, що 

є у схемі.

3. Після пояснення нового матеріалу з теми вчи-

тель проводить стисле пояснення конспективних 

слів і опорних схем.

4. Учням надається час, щоб замалювати схему в 

робочому зошиті. Якщо опорна схема розмножена 

як роздавальний матеріал, то учні можуть підклеїти 

її в зошит.

5. Під час виконання домашнього завдання уч-

ням рекомендується:

– відтворити зміст конспекту, виконаного на 

уроці за підручником, і звірити його з конспектом, 

виконаним у зошиті;

– відтворити у пам’яті опорну схему. Батьки по-

винні зіставити відповіді сина або доньки з оригіна-

лом, виконаним на уроці;

– наступного дня перед перевіркою знань на 

уроці знову необхідно відтворити опорну схему і 

повторити визначення понять.

6. Необхідно постійно робити усне опитування біля 

карти, крім письмового відтворення опорної схеми.

7. Під час усних відповідей можна дозволяти уч-

ням користуватися опорними схемами. Це допома-

гає, по-перше, бачити, а не тримати план розповіді. 

Думка учня спрямована тільки на викладання теми. 

По-друге, виключається порушення послідовності 

розповіді. Лише в разі досягнення відчуття впевне-

ності ця необхідність відпадає сама собою.

8. Під час підготовки опорних схем необхідно 

ретельно продумати кожен знак, кожне слово, бо 

опорні схеми повинні послідовно розкривати новий 

матеріал. Головне – викласти навчальний матеріал 

так, щоб на основі логічних зв’язків він став доступ-

ним і відбився надовго в пам’яті учня.

9. Перед початком вивчення чергової теми (роз-

ділу) вчитель дає учню перелік основних питань, що 

повинні бути добре засвоєні. Тим самим у школярів 

створюється ясне уявлення про навчальний міні-

мум, яким вони повинні оволодіти під час вивчення 

теми. Крім того, ці питання сприяють чіткому тема-

тичному контролю.

І найголовніше: вчитель повинен проаналізувати 

психологічні особливості засвоєння учнями знань. 

Частіше викладання базується на усному поясненні 

вчителем нового матеріалу, який вже засвоюється 

учнями. Переважає, як показує досвід, формування 

словесно-логічного мислення учнів. Ось чому вико-

ристання наочності, у тому числі й опорних схем, 

сприяє розвитку образного мислення. Потрібно 

пам’ятати, що більше 90 % інформації людина 

сприймає візуально.

Географія як наука та шкільний предмет охо-

плює значний обсяг понять і термінів, які необхідні 

для засвоєння учнями значного обсягу наукового 

матеріалу та для формування у свідомості школяра 

географічної картини світу.

У ході аналізу навчальної програми «Загальна ге-

ографія» виявлено, що в курсі дається велика кіль-

кість понять, необхідних для вивчення предмета [7]. 

Для візуалізації і кращого засвоєння навчального 

матеріалу було розроблено ряд графічних моде-

лей – відповідно до кожної теми та розділу програ-

ми (табл.).

Курс «Загальна географія» має повне методичне 

забезпечення: підручники, географічні атласи, кон-

турні карти, зошити для практичних робіт, настінні 

карти, електронні посібники, але схематичної по-

дачі матеріалу для максимальної концентрації ува-

ги учнів на формуванні понять не вистачає. Тому 

слід широко використовувати у процесі навчання 

графічні моделі. Діяльність учнів на уроках засво-

єння нових знань спрямована на розуміння й усві-

домлення навчального матеріалу, його осмислення, 

узагальнення й систематизацію. Цьому сприяє пра-

вильно організований процес. За допомогою схем, 

малюнків, запитань, висновків учитель уточнює 

відповіді, поглиблює і розширює їх, створюючи цим 

міцну основу для формування знань.

Роботу з формування умінь і навичок викори-

стання графічних моделей необхідно проводити 

з початкового курсу фізичної географії. Система 

графічних моделей при вивченні фізичної географії 

зводиться до зображення на кресленні напрямків, 

складання схематичних планів місцевості, схеми 

про тверду та водну оболонки земної кулі, про про-

цеси і взаємозв’язки, які відбуваються в них та ін.

Розглянемо деякі графічні моделі, які можна ви-

користовувати при вивченні фізичної географії у 

курсі «Загальна географія». Сучасна географія роз-

ділилася на окремі науки (галузі), що становлять си-

стему наук. У цій системі виділяють фізичну та со-

ціальну географію. Графічна модель «Складові гео-

графічної науки» допоможе учням дізнатися, на які 

складові поділяються фізична і соціальна географія 

та які є відмінності між цими галузями. У графічній 

моделі «Джерела географічних знань» формуються 

уявлення учнів про те, звідки можна почерпнути 

географічні знання. За допомогою цієї моделі учням 

буде значно легше орієнтуватися у засобах навчан-

ня географії. 

Про географічні дослідження в давнину можна 

дізнатися, прочитавши параграф у підручнику, але 

щоб усвідомити та систематизувати інформацію, 
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потрібно скористатися моделлю «Географічні до-

слідження VІІ ст. до н. е. – ХVІІ ст. н. е.». Модель 

«Географічні відкриття кінця ХVІІ ст. – ХХ ст.» дає 

детальну інформацію про географічні відкриття у 

даний період. Ці моделі доречно використовувати 

при вивченні розділу «Розвиток географічних знань 

про Землю». Графічна модель «Способи орієнтуван-

ня на місцевості» формує знання про різновиди орі-

єнтування.

Ураховуючи вікові особливості учнів 6 класу, 

дуже важливо візуалізувати поняття для більш якіс-

ного запам’ятовування. Модель «Внутрішня будова 

Землі» дає учням можливість усвідомити не тільки 

інформацію про будову нашої планети, а й про її 

Таблиця
Графічні моделі у курсі «Загальна географія» (6 клас)

№ Зміст теми Назва моделі
1 Географія як наука про Землю Складові географічної науки

2
Основні друковані та електронні джерела географічної 
інформації

Джерела географічних знань

3 Розвиток географічних знань про Землю
Географічні дослідження VІІ ст. до н. е.  - ХVІІ ст. н. е.
Географічні відкриття кінця ХVІІ ст. – ХХ ст.

4 Орієнтування на місцевості Способи орієнтування на місцевості
5 Способи зображення Землі Способи зображення Землі
6 Географічні карти Географічні карти
7 Оболонки Землі Географічна оболонка
8 Літосфера Внутрішня будова Землі
9 Внутрішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори Внутрішні процеси Землі

10 Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори Зовнішні процеси Землі
11 Основні форми рельєфу  суходолу – гори і рівнини Форми рельєфу
12 Різноманітність та утворення рівнин на суходолі Типи рівнин
13 Різноманітність та утворення гір на суходолі Типи гір за походженням
14 Карта ізотерм, теплові пояси Землі Теплові пояси Землі

15
Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у 
тропосфері

Розподіл областей високого тиску

16
Опади, що випадають з хмар та з повітря, їх види, 
вимірювання

Види атмосферних опадів

17 Клімат. Основні кліматичні показники Види сонячної радіації
18 Гідросфера Складові гідросфери
19 Річка. Річкова система, басейн річки, річкова долина Частини річки

20
Озера, їх різноманітність за площею, походженням 
улоговин, солоністю

Типи озер за походженням улоговини

21 Біосфера Складові біосфери

22
Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий 
покрив, рослинний і тваринний світ

Фактори, які призводять до руйнування середовища існування 
рослин і тварин

23 Природні зони Землі, їх особливості  Природні зони

Рис. Графічна модель з теми «Форми рельєфу»
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реальні розміри. Модель «Форми рельєфу» (рис.) 

дає учням уявлення про види рельєфу, а також кла-

сифікацію рівнин і гір за висотою. Більш детальну 

інформацію про форми рельєфу можна доповнити 

графічними моделями «Типи гір за походженням» 

і «Типи рівнин». Вивчаючи тему «Атмосфера», 

учні мають зрозуміти, які бувають види атмосфер-

них опадів і чому вони утворюються. Поняття про 

атмосферні опади дуже добре ілюструє модель 

«Види атмосферних опадів». Під час вивчення теми 

«Біосфера» увага учнів акцентується на складових 

цієї оболонки. Модель «Складові біосфери» дає уяв-

лення про живі організми, які є її складниками.

Використовувати графічні моделі в 6 класі треба 

постійно, на уроках різного типу. Моделі розвива-

ють зацікавленість до матеріалу і взагалі до предме-

та, дозволяють учням краще запам’ятовувати понят-

тя, осмислювати географічні процеси і знаходити в 

курсі «Загальна географія» причинно-наслідкові 

зв’язки між компонентами природи. 

Висновки. Дослідження показало, що під час 

застосування навчального моделювання на різних 

етапах уроку відбувається активізація пізнавальної 

діяльності, формуються здібності до глобального 

мислення; учні включаються у середовище, макси-

мально наближене до реальних умов, що підвищує 

продуктивність і якість навчання.  

Під час моделювання відбувається емоційно-об-

разне представлення навчального матеріалу, що є 

основою формування географічних знань з ура-

хуванням психолого-вікових особливостей дітей. 

Використання на уроках географії розроблених 

моделей дозволяє учням усвідомлено формулювати 

визначені поняття, виокремлювати їх основні вла-

стивості і варіативні ознаки, розглядати ці поняття у 

системі різноманітних зв’язків та відносин. 
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