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ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ У
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЕКТІ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»
У статті розкриваються пошуки, досягнення та перспективи реалізації програми науково-педагогічного проекту «Інтелект
України». Аналізуються можливості використання світового досвіду роботи з академічно здібними та обдарованими учнями на
засадах меритократичної освіти. Проілюстровано змістові особливості викладання географії у проектних класах. Розглянуто
процес упровадження навчального та навчально-методичного забезпечення, зокрема зошитів із друкованою основою, створеного під час реалізації проекту.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ
«ИНТЕЛЛЕКТ УКРАИНЫ»
В статье раскрываются поиски, достижения и перспективы реализации программы научно-педагогического проекта
«Интеллект Украины». Анализируются возможности использования мирового опыта работы с академически способными и
одарёнными учащимися на основе меритократического образования. Проиллюстрированы содержательные особенности преподавания географии в проектных классах. Рассмотрен процесс внедрения учебного и учебно-методического обеспечения, в
частности тетрадей с печатной основой, созданного в ходе реализации проекта.
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CONTENT PECULIARITIES OF TEACHING GEOGRAPHY IN THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PROJECT «INTELLECT OF
UKRAINE»
The article reveals the search, achievements and prospects of the scientific and pedagogical project «Intellect of Ukraine» through
the subject of geography. Possibilities to use the world experience of work with academically capable and gifted students on the basis of
meritocratic education are analyzed.
The structure of the lesson in the project classes is shown. It is planned to study geography on the basis of a systematic approach
with a strengthened country-specific component. The article illustrates the content features of teaching geography in project classes. It is
expected that notebooks with printed materials and educational and methodical support will be used in the classroom. The tasks are various in form, type and level of complexity. Examples of home, control and generalizing tasks are given. The article shows the element of
homework as a repetition of the key concepts of the lesson on the method «balloons for adults». The last lessons of the semester are in the
form of the game «Olympic races». Carrying out non-standard lessons and methods of pedagogical techniques in the classroom promotes
creativity of students and development of intellectual abilities.
The use of notebooks with a printed basis on geography in the project has proved their effectiveness.
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Вступ. В умовах реформи системи національної освіти, зростання ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності в нашій школі набула
система навчання і виховання обдарованих дітей.
Сьогодні спостерігається зростаюча увага до підготовки інтелектуальної еліти нації. За останні роки
стараннями колективів Міністерства освіти і науки
України та Національної академії педагогічних наук
України створено нормативні та теоретико-методологічні умови для реалізації концепції меритократичної освіти.
Вихідні передумови. Проблема освіти обдарованих дітей та молоді в різних країнах має свою історію
і підходи до її вирішення. Аналіз відповідної літерату68
© Н. Свір, 2018

ри засвідчив, що нині вона розглядається на державному рівні у більшості країн світу. Це спричинило появу 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 психолого-педагогічній науці досліджуваній проблемі присвячено 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.Савенкова, С.Сафонової, Д.Ушакова, М.Холодної,
В.Шадрикова, 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 педагогічні (Н.Гонтаровська, Л.Ковбасенко, Л.Кузьменко,
Р.Науменко, А.Сологуб, І.Ткачук та ін.) питання,
пов’язані з навчанням і вихованням обдарованих дітей та учнівської молоді [3].
У 2008 році розроблено Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України». Суть
його полягає у впровадженні в навчальні освітні
установи України системи пошуку, всебічного розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально
здібних дітей і учнівської молоді. Засновниками
проекту є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Керівником проекту є
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і методики професійної освіти Харківського
національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди І.В. Гавриш. Науковими консультантами є І.Д. Бех, доктор психологічних наук, дійсний член АПН України, директор Інституту проблем
виховання Національної академії педагогічних наук
та С.В. Кириленко, кандидат педагогічних наук, начальник відділу педагогічних інновацій та виховної
роботи Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти.
Творчі зусилля науковців цих колективів дали позитивний результат. Вже 10 років проект «Інтелект
України» має чудову теоретико-методичну базу та
справжню систему медико-психологічного і моніторингового супроводження. У той же час, недостатньо висвітлені аспекти, повʼязані з методикою
навчання у проектних класах шкільних дисциплін,
зокрема географії.
Метою статті є висвітлення змістових особливостей навчання географії в науково-педагогічному
проекті «Інтелект України». Практичною основою
дослідження є досвід розробки і видання підручників-зошитів із друкованою основою, які є одним
з основних компонентів навчально-методичного
комплексу з географії.
Виклад основного матеріалу. В експериментальних класах учнів готують за спеціально розробленим навчальним планом та методичними комплектами, які мають такий склад: експериментальні
посібники (зошити з друкованою основою), методичні рекомендації для вчителя, наочні посібники
(плакати, дидактичні картки, роздатковий матеріал
для учнів), матеріали для демонстраційних дослідів та ін. До кожного уроку готується інформаційно-комунікаційне супроводження, представлене
CD-дисками з навчальними презентаціями, аудіофайлами з науковими і навчальними текстами, філь-

мами, Передбачені фізкультхвилинки, зміст яких
підібраний відповідно до теми уроків. Зміст освіти
у таких класах визначається Державним стандартом загальної освіти та конструюється на основі
двох найефективніших моделей меритократичної
освіти – моделі збагачення і моделі проблематизації. Модель збагачення спрямовується на розвиток
в учнів ключової компетентності «умій учитися»,
цілеспрямована на формування пізнавальних процесів і творчих здібностей, пропедевтику шкільної
неуспішності через інтегровані навчальні предмети та систему реалізації міжпредметних зв’язків.
Специфікою навчання і виховання під час реалізації
моделі проблематизації є збільшення питомої ваги
проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошук альтернативних інтерпретацій навчальної інформації. Це є дуже ефективним для розвитку
в учнів інтелектуальної креативності, рефлексивного плану свідомості.
Урок у педагогічному проекті «Інтелект України»
будується на створенні позитивних ситуацій, формуванні активності учнів та впливу на емоції дітей.
Атмосфера на уроці має бути комфортною, учні не
повинні боятися помилок, зокрема неправильно висловлювати свою думку. Класична структура уроку 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 позитивного мислення.
ІІ. Емоційно-мотиваційний компонент уроку.
2.1. Здійснення діяльності з метою налаштування 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 навичок (виконання вправ, завдань першої сторінки робочого зошита з друкованою основою).
5.3. Елементи здоров’язбережувальних технологій (фізкультхвилинка із застосуванням відеоматеріалів; гімнастика для очей).
VІ. Засвоєння навчальних одиниць на основі таксономії цілей Блума.
6.1. Формування понять, умінь, вивчення законів, правил, алгоритмів.
6.2. Вправи на закріплення матеріалу, практичне
застосування того, що було вивчено.
6.3. Узагальнення матеріалу уроку (аналіз, синтез, систематизація).
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країнознавчою складовою. За рахунок резерву
часу, який розподілено за календарним планом до
кожного уроку, учні знайомляться з різними географічними особливостями (географічним образом)
тієї чи іншої країни світу.
Країни світу вивчаються паралельно з основними темами змісту програми з широким використанням картографічної складової навчання (географічні, інтерактивні, контурні карти) та застосування
технологій навчання на основі власних відкриттів,
інтерактивного навчання, алгоритмізованого і проблемного навчання.
Учні у середній школі проекту вивчають географію 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 розробляється 9 комплектів зошитів – один комплект
розрахований на один місяць. Комплект складається із зошита для роботи на уроці та двох зошитів для
виконання домашніх завдань (рис. 1).
Зошит із друкованою основою є своєрідним підручником, оскільки там є не тільки
завдання. У зошиті є схеми, карти, різні ілюстрації, таблиці, узагальнюючі тексти, важливі визначення географічних об’єктів, процесів, 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 виконувати завдання, які містять ілюстрації,
тому в зошиті велика кількість запитань із
картами, схемами, діаграмами, фото та ін.
(рис. 4, 5).
Домашні роботи виконуються у спеціальних зошитах із друкованою основою.
Питання там укладені відповідно до дидактичних вимог та мети уроку. Завдання органічно витікають з уроку та розроблені так,
щоби школярам було цікаво працювати над
їх виконанням (рис. 6).
Обов’язковим елементом кожного домашРис. 1. Комплект зошитів із друкованою основою для 7-го класу [1]
нього завдання є повторення ключових понять уроку за певною методикою («Повітряні
кульки для дорослих»),
а також робота з контурною картою.
По закінченні вивчення теми або розділу учні виконують
письмову контрольну
роботу. Така робота
має, окрема, тести з
вибором однієї правильної відповіді з 4-х
пропонованих, тест відкритого типу та розв’язання задачі (рис.7).
У класах, що праРис. 2. Приклад узагальнюючих текстів до теми «Австралія»
цювали за проектом

6.4. Елементи здоров’язбережувальних технологій (хвилинка релаксації).
VІІ. Реалізація другої змістової лінії уроку (середнє повторення раніше вивченого матеріалу).
7.1. Елементи здоров’язбережувальних технологій (гімнастика для очей).
VІІІ. Реалізація третьої змістової лінії уроку
(дальнє повторення матеріалу, що був вивчений).
8.1. Етап практичного втілення і закріплення набутих 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 закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», передбачає вивчення географії на основі системного підходу з посиленою
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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 проводилися у формі гри «Олімпіадні перегони» (рис. 8).
Під час цієї гри відбувалося повторення матеріалу
за семестр, крім того, учні виконували творчі дидактичні завдання.
Слід зауважити, що нестандартні уроки і нетрадиційні методичні прийоми різних педагогічних
технологій на уроках сприяють розвитку творчості
учнів та їхніх інтелектуальних здібностей.
Значущість змін у рівнях сформованості академічної обдарованості учнів проектних класів порів-

няно з дітьми у звичайних класах була статистично
підтверджена перевіркою аналізу шкільної успішності учнів експериментальних класів.
Висновки. Наше дослідження засвідчило значну
ефективність дидактичної моделі освіти здібних та
інтелектуально обдарованих учнів, яка була впроваджена у практику роботи експериментальних
класів, а також доцільність використання дидактичних комплектів з географії. Це підтвердило важливість продовження роботи над проектом «Інтелект
України» в основній школі.
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