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У статті розкрито особливості застосування принципу узагальнення навчального матеріалу як одного із засобів кращого за-
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Вступ. Постановка проблеми. Сугестопедичне 

навчання є одним із нетрадиційних методів навчан-

ня. Основний із засобів сугестопедії – психоло-

гічний. Він дозволяє використовувати психологіч-

ні властивості передачі знань через ненав’язливе 

втручання у підсвідомість позитивним і радісним 

способом. 

Значну актуальність набуває проблема пошуку 

ефективних способів формування розумової діяль-

ності на основі узагальненого підходу до навчання, 

особливо це стосується вивчення географії. 

Сучасне життя ставить мету не просто отримува-

ти інформацію, але бачити загальну картину світу, 

що можливо за допомогою узагальнення, або гло-

балізації, вивчення тем. Навчання відбувається за 

принципом: від узагальнення навчального матеріа-

лу до більш конкретних об’єктів пізнання.

При викладанні географії дуже важливо узагаль-

нювати інформацію, що дає змогу загально оцінити 

об’єкт пізнання для подальшого, більш досконалого 

його вивчення [3].

Вихідні передумови. Аналіз наукових дослі-

джень вказує на те, що проблема узагальнення, тоб-

то глобалізації навчального матеріалу, залишається 

новою, особливо при викладанні сугестопедичних 

уроків географії. 

Багато питань з цієї теми висвітлені у моногра-

фії Г. Лозанова «Сугестологія», у подібній пра-

ці Є. Гатевої, у публікаціях педагога-новатора 

В.Ф. Шаталова, географа-методиста А.Й. Сиротенка. 

Але значною мірою особливості глобалізації на-

вчального матеріалу розкрила у своїй роботі 

Т.С. Чубукова. Дуже ретельно це питання досліджу-

вав  учений, педагог-практик С.С. Пальчевський.

Але в цілому методику використання принципу 

глобалізації як основного засобу викладання на уро-

ках географії із сугестопедичною технологією нав-

чання висвітлено недостатньо. 

Метою даної статті є розгляд проблеми узагаль-

нення, або глобалізації, навчального матеріалу на 

уроках географії із сугестопедичною технологією 

навчання, доведення доцільності її використання на 

прикладі розділу «Земля на плані та карті» із загаль-

ногеографічного курсу географії 6-го класу. 

У ході дослідження вирішувались такі завдання: 

аналіз літератури і виявлення впливу на загальний 

розвиток психофізичного стану учнів та поліпшен-

ня результатів пізнавальної і навчальної діяльності 

учнів на уроках географії; використання студен-

тами методичних рекомендацій щодо глобалізації 

навчального матеріалу на уроках географії у період 

проходження педагогічних практик на базі загаль-

ноосвітніх шкіл.

Виклад основного матеріалу. За Г. Лозановим, 

основу сугестопедії складають сугестивні впливи 

різного генезису, які вже нерідко можна зустріти у 

начальних закладах різного рівня. 

Особливо важливим у сугестопедичному навчанні 

є глобальний підхід, тобто такий підхід до навчання, 

підготовки і розробки навчального змісту, який би 

узагальнював навчальну інформацію та мав всеохо-

плюючий підхід до особистості учня. Це дозволило 

Г. Лозанову стверджувати, що в основі суґестопедич-

ного навчання лежить «глобалізація плюс естетиза-

ція», тому «Естетизація без глобалізації – це само-

ціль, а глобалізація без естетизації – небезпечна річ». 

Глобалізація – особливий вид узагальнення на-

вчального матеріалу на базі закономірностей певної 

навчальної дисципліни, яка передбачає об’єднання 

в одному занятті кількох тем.

Серед найхарактерніших рис у сугестопедич-

ній технології навчання є двоплановість. На почат-
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ку вивчення будь-якого розділу, на першому уро-

ці вчитель подає інформацію великими блоками, 

таким чином глобалізуючи матеріал. Це дає змогу 

побачити цілісну картину навчального матеріалу, 

не отримуючи уявлення про окремі випадки, деякі 

подробиці. На наступних уроках кожна тема роз-

ділу розглядається більш детально. Тепер уявлення 

розширюються, закріплюються і таким чином поєд-

нуються із загальним. За такою схемою на першому 

плані буде часткове, а на другому - загальне.

Глобальний підхід у навчанні привчає учнів до ці-

лісності у світопізнанні, сприяє тому, щоб ця ціліс-

ність перетворювалася на стиль навчальної праці [4].

На сугестопедичному уроці відбувається те, 

на чому в своїх працях наголошував Ян Амос 

Коменський, вказуючи, що для досягнення навчаль-

ної мети треба йти не проти волі тих, хто навчається, 

а із бажанням і насолодою, у злагоді з тим, хто нав-

чає та із самою природою [1]. 

На уроках такого типу відбувається подолання 

розриву між різними типами мислення, поєднання 

раціонального й інтуїтивного за допомогою меха-

нізму естетизації, яка застосовується у поєднанні з 

глобалізацією навчального матеріалу.

Глобалізація навчального матеріалу на основі за-

кономірностей вивчення предмета відноситься до 

дидактичних засобів, які на рівні психологічних, ар-

тистичних засобів впливають на краще засвоєння 

навчального матеріалу. За допомогою цих засобів ви-

рішуються завдання, ставляться цілі з дотриманням 

принципів і змісту сугестопедичного навчання [2].

Дидактичні засоби сугестопедії, перш за все, пе-

редбачають узагальнення навчального матеріалу, 

тобто глобалізацію, на основі основних закономір-

ностей певного навчального предмета. Відмінність 

глобалізації у навчанні полягає в тому, що на почат-

ку вивчення розділу або теми глобалізація допома-

гає учням бачити головне, а потім другорядне. Якщо 

говорити про традиційне навчання, то тут усе відбу-

вається навпаки.

Поняття «глобалізація» виходить із напряму 

західної психології першої третини XX століт-

тя. Напрям цей заснований М. Вертгеймером у 

1912 році і має назву гештальтпсихології (від. нім. 

Gestalt – цілісна форма чи структура). Згідно з цією 

теорією, людина сприймає цілісний об’єкт незалеж-

но від того, з чого він складається. Якщо спробувати 

замінити складові об’єкта, не змінюючи образ, який 

був первинним, людина все одно сприймає об’єкт, 

тому що пам’ятає його образ.

Гештальтпсихологи виділили основні принципи, 

завдяки яким відбувається цілісність сприйняття 

об’єкта людиною: 

1. Поряд розташовані об’єкти сприймаються разом. 

2. Об’єкти, що мають схожу форму або розмір, 

якщо надаються цілісно та є більш простими – 

сприймаються разом. 

3. Сприйняття окремих об’єктів має тенденцію 

до спрощення і цілісності.

4. Форма об’єкта має бути завершеною. 

5. Близькість між об’єктами  у просторі й часі. 

6. Повсякденне сприйняття об’єктів включає в 

себе нове та досвід.

Виходячи з цього, гештальд – це цілісна структу-

ра, яка формується у свідомості людини при сприй-

нятті об’єктів та їх образів. Це первинна індивіду-

альна властивість психіки, що перебуває згідно з фі-

зіологічними процесами мозку і зовнішнім світом. 

У свою чергу, «цілісність» – це властивість перцеп-

тивного образу відображати предмет у сукупності 

його рис. Ця властивість формується у процесі дії, 

що відтворює об’єкти  у сукупності всіх їхніх ознак, 

тобто цілісно.

Дослідження гештальтпсихологів допомогли 

встановити залежність структурності від того, що в 

образі предмета є центральною частиною – фігу-

рою, а що периферійною – тлом. Серед елементів 

загальної структури якісь частини завжди, сприй-

маючись як фігура, виступають на перший план, 

інші, що є тлом, – на другий.

Ураховуючи властивість перцептивного образу, 

під час підготовки до таких «глобальних» тем треба 

чітко передбачати, який матеріал буде виступати у 

якості «фігури», який – у якості «тла».

«Гештальтпсихологи» довели, що цілісність об-

разу як властивість не залежить від досвіду людини. 

Виходячи з цього, для організації сучасного про-

цесу навчання такі психологічні дослідження мають 

неабияке значення.

На сьогодні властивість сприйняття цілісного 

об’єкта не завжди враховується, що відповідним 

чином впливає і на розуміння, і на зацікавленість у 

вивченні тієї чи іншої теми. Наприклад, при розгля-

ді програми навчання географії у будь-якому розділі 

чітко простежується тенденція традиційного підхо-

ду до навчання, тобто спочатку розглядаються окре-

мі теми, а через 5-7 годин (уроків) звертається увага 

на те загальне, що мало б бути на початку вивчення, 

тобто – цілісний образ.

Нами було розглянуто приклад «глобального під-

ходу» у вивченні розділу «Земля на плані та карті» 

із загальногеографічного курсу 6-го класу. Перший 

урок буде містити всю інформацію (у скороченому 

вигляді), яку учні мають поступово сприймати та ви-

вчати протягом наступних 5-6 уроків, що входять у  

цей розділ.

Найважливішим моментом для уроку із сугесто-

педичною технологією навчання є підготовчій етап, 

який включає: підготовку кабінету (створення умов 

для сугестопедичного сприйняття інформації); під-

бір музичного фону для всіх етапів уроку (музика 

буде підсилювати сугестопедичний ефект навчан-

ня); підготовку робочих місць учнів (різні допоміжні 

дидактичні матеріали).

Для першого уроку пропонуємо скласти загаль-

ний аркуш опорних сигналів (ЛОС) «Земля на плані 

та карті», який буде містити інформацію з усіх тем 

(тобто один великий ЛОС буде складатися з ЛОС 
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за кожною окремою темою: ЛОС 1: «Земля – пла-

нета людей». ЛОС 2: «Способи зображення Землі. 

Особливості використання цих зображень». ЛОС 

3: «Географічні карти, особливості складання та ви-

користання». ЛОС 4: «Градусна сітка та географічні 

координати». ЛОС 5: «План, його основні ознаки. 

Орієнтування на місцевості»). Таким чином, окре-

мі ЛОС мають складати один загальний ЛОС, який 

буде на дошці і який можна буде трансформувати,  

роз’єднувати, а потім з’єднувати за потребою. Такі 

ж самі ЛОС, але у зменшеному вигляді, мають бути 

у кожного учня перед очима.

На уроці вчитель розповідає спрощено, зрозу-

міло для всіх учнів без виключення, добирає не на-

укові терміни, а зрозумілі синоніми до визначень 

різноманітних об’єктів, які відомі, які можна уявити. 

Інформації на такому уроці учні отримують багато, 

але кожного разу вчитель звертається до загального 

ЛОС. Наприкінці уроку вчитель просить відтворити і 

почуте, і той ЛОС, який був перед очима. Тоді одразу 

буде зрозуміло, що запам’яталося краще, що сподоба-

лось, а що потрібно повторити або знову розглянути. 

Основні вимоги до такого уроку – це донести до 

учнів саму суть усього розділу, досягаючи це також 

тим, що потрібно повторити одне й теж 3-4 рази різ-

ними словами, тоді спрацьовує логічна, а не меха-

нічна пам’ять.

Важливо також відзначити, що аудіювання роз-

винене в учнів не однаково, найчастіше увага зосе-

реджується на чомусь одному, тому на таких уроках 

не можна дозволяти одночасно слухати і писати, 

тобто треба спочатку послухати, а потім записати 

або навпаки.

Кожний наступний урок треба також починати з 

відтворення інформації із загального ЛОС, поступо-

во переходячи до ЛОС 1, ЛОС 2 тощо. Але наприкінці 

кожного уроку треба зіставляти окремий ЛОС із за-

гальним, тоді вивчена тема буде залишатися цілісною.

При вивченні окремих складових розділу за до-

помогою ЛОС учитель поступово вводить нові тер-

міни, визначення, зберігаючи  науковість вивчен-

ня теми. Важливим моментом є також проведення 
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учителем оцінювання на кожному уроці Учням слід 

надавати можливість «накопичувати» бали до кін-

ця вивчення усього розділу. Кожного уроку можна 

отримувати «бонуси», які потім перетворюються у 

бали (оцінки). Це дає можливість стимулювати уч-

нів, не «лякати» поганою оцінкою в разі неправиль-

ної чи неточної відповіді.

Домашнім завданням буде опрацювання теми у 

підручнику та складання свого опорного конспекту 

або ЛОС.

Дані методичні рекомендації доцільно вико-

ристовувати під час проходження педагогічних 

практик студентами-географами. Метою практич-

ної підготовки студентів є оволодіння професійною 

компетентністю, здатність проектувати свій подаль-

ший професійний шлях, що включає в себе закрі-

плення набутих теоретичних і практичних знань, 

освоєння нових технологій, формування профе-

сійних умінь і навичок для прийняття самостійних 

рішень, виховання потреби у систематичному онов-

ленні своїх знань для їх практичного застосування, 

психологічна адаптація до конкретних умов фахової 

діяльності. Це сприятиме поліпшенню якості підго-

товки фахівців. 

Висновки.  Таким чином, узагальнення (глобалі-

зація) у навчанні є основою світосприйняття учнів 

на уроках географії із сугестопедичною технологі-

єю навчання. Узагальнення навчальних тем на ос-

нові головних закономірностей психології сприй-

мання дає змогу не тільки зберегти, а й розвинути 

цілісність дитячого світосприйняття. Узагальнення 

навчального матеріалу веде не тільки до можливості 

глобально мислити, а і до глобального стилю життя, 

розкриває резервні можливості у навчанні та веде 

до покращення запам’ятовування і розуміння ви-

вченого матеріалу.

Завдання подальших досліджень полягає у дове-

денні ефективності використання сугестопедичних 

методів при викладанні географії в школі.
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