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У даному докладі розкрито алгоритм формування географічних і 

країнознавчих понять у змісті географічної компетентності учнів основної 

школи. Наведено приклади роботи з географічними і країнознавчими поняттям 

на рівні зіставлення і системних взаємозв’язків. 
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Формування у свідомості учнів певного розуміння тих чи інших 

країнознавчих питань є процесом вивчення та усвідомлювання  цілої низки 



компетенцій, що сприяє осмисленню  механізму їхнього функціонування і 

взаємодії. Тому вивчення країнознавчої компетенції в основній школі 

взаємопов’язане і взаємообумовлене вдосконаленням змісту шкільної 

географічної освіти з його  постійною трансформацією через призму суспільної 

свідомості особистості щодо необхідності формування високоосвіченої, 

розвиненої особистості. 

Нова концепція освіти визначає складником державних освітніх стандартів 

компетентність того, хто оволодіває освітою. За основну мету середньої школи 

ставиться виховання й навчання людини, здатної до культурного творіння й 

продуктивного діалогу з соціумом; яка володіє необхідними для здійснення 

навчальної і практичної знаннями, уміннями і навичками, тобто успішного 

розв’язання предметних завдань, що дає змогу  бути обізнаним у справах певної 

галузі, кваліфіковано вирішувати питання сфери  діяльності). 

Основні складові методики формування географічної компетенції, 

пов’язаних з  введенням їх, складанням визначень і розкриттям суттєвих та 

несуттєвих ознак, а також її розвитком під час практичного застосування, 

виявлено в працях багатьох педагогів, зокрема: Ю. Бабанського, І. Беха, 

С.Гончаренка, В. Давидова, Г. Ковальчук, В. Кременя, В. Краєвського, 

О. Пометун, М. Поташніка, Н. Тализіної, Т. Шамової; дидактів – І. Вернера, 

В. Беспалька, Л. Занкова, В. Паламарчук, П. Підкасистого, М. Скаткіна, 

Г. Усової; географів та методист-географів – Є. Алаєва, М. Баранського, 

Н. Бірюкової, О. Бугрій, Л. Вішнікіної, В. Корнєєва, М.Криловець, Л. Круглик, 

Т. Г.Назаренко, В.Самойленка, А. Сиротенка, М.Топузова, О. Топузова, 

Г.Уварової, Б.Чернова. 

Оскільки компетентісний підхід пов’язаний з ідеєю всебічної підготовки і 

виховання індивіда не лише як обізнаного у своїй справі, але і як особистості, 

члена колективу і соціуму, він є гуманітарним у своїй основі, оскільки метою 

освіти є не лише передача учневі сукупності знань, умінь і навичок у певній 

сфері, а і розвиток світогляду, міждисциплінарного чуття, здатності до прийняття 



індивідуальних творчих рішень, до самоосвіти, а також формування 

гуманістичних цінностей. 

Мета статті – розкрити алгоритм формування географічних і країнознавчих 

понять у змісті географічної компетентності учнів основної школи. 

Розвиток країнознавчої грамотності забезпечувався за визначеними 

показниками: уміння інтерпретувати цифри й аналізувати графічну інформацію; 

країнознавчих понять у межах теми; необхідності постійного набування 

країнознавчої грамотності. 

Тематична рубрика: Населення. 

Категорійно-поняттєвий апарат: населення, природний рух населення, 

механічний рух населення, національні меншини, основні групи населення, 

урбанізація, демографія. 

За О.Ф. Надтока, О.М. Топузов Географія : підручника для 9-го класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Світ знань, 2009. – С. 34-57 

Населення України) передбачено аналіз секторної та стовпчикової діаграм 

національного складу населення України (с. 48):  

Країнознавче спрямування. На рисунку відтворено загальну тенденцію 

динаміки чисельності населення світу і демографічні процеси, а також 

особливості показників народжуваності, смертності та природного приросту 

для окремих регіонів. 

Завдання країнознавчого спрямування «Населення та політична карта»: 

Обґрунтуйте необхідність переходу держав світу від другого до першого типів 

відтворення населення. Наведіть приклади. 

Довідка: Демографічний перехід – це особливість демографічного стану 

суспільства відповідно економічному розвитку і соціальному прогресу. Це 

поняття є ключовим у поясненні закономірностей відтворення населення у 

різних типах країн і світі у цілому на уроках економічної і соціальної географії. 

Незважаючи на неможливість з великою точністю визначити шляхи майбутньої 

стабілізації чисельності населення Землі, фази демографічного переходу дають 

реальну характеристику населення у регіонах і окремих країнах. Знаючи 



особливості показників народжуваності, смертності, природного приросту в 

історичному розрізі, спосіб життя і дії нинішніх поколінь можуть стати 

основою для визначення майбутнього демографічного портрету нашої планети 

на сучасному етапі розвитку суспільства. 

У подальшому дослідженні було проведено «Презентації» (презентація-

географічний (культурологічний) образ країни; презентація-брифінг, 

презентація-конференція). 

Презентація: Географічні образи країн Африки 

Африка – континент, що представляє країни двох основних типологічних 

груп – економічно розвинених держав (Республіка Південна Африка) та країни, 

що розвиваються (включають як найбільш розвинені – Марокко, Туніс, Алжир, 

Єгипет; найменш розвинені – Ангола, Бенін, Гамбія, Гвінея та багато інших). 

Саме країни цього континенту можуть слугувати основою для формування 

образу країн, що розвиваються. На їх прикладі можна найбільш удало та повно 

висвітлити основні особливості економічного розвитку країн та окреслити їх 

відмінності. 

Шкільною програмою передбачено вивчення країн Африки, Австралії та 

Океанії разом, протягом 4 годин. Пропозицією є приділення вивченню регіону 

Африка мінімум 2 години: 1 година – загальний огляд, історія формування 

політичної карти; 1 година – країни Африки, що уможливлює застосувати 

прийом подання нового навчального матеріалу через призму образу країни. 

Ознайомлення зі шкільною програмою та асейнуя ми країн світу дає 

підстави рекомендувати для вивчення в межах «Соціально-економічна 

географія світу» країни: Єгипет, Лівія, ПАР, Сомалі, Кот-д’Івуар та ДРК. Наш 

вибір можна пояснити тим, що дані країни відносяться до різних типологічних 

груп і є представниками різних регіонів Африки. Таким чином, ми не лише 

сформуємо образи окремих країн, але і розглянемо особливості регіонального 

поділу, зокрема на прикладі найбільш яскравих представників. 

При формуванні образу країни виділяємо такі етапи:  

1) визначення базового образу;  



2) формування цілісного уявлення учнів про територію на основі базового 

образу. 

Географічний образ Єгипту 

Оптимальним є вивчення Єгипту, виходячи з характеристики ФГП країни 

й історичного минулого даного регіону. Необхідно звернути увагу на історичні 

та природні передумови, що зумовили розвиток Єгипту як аграрно-

індустріальної країни (тип клімату, водний режим Нілу, особливості місцевого 

землеробства). Базовий образ можна доповнити визначальними: Ніл, єгипетські 

піраміди, особливості національної культури. 

Зокрема, при ознайомленні з особливості єгипетських пірамід доречним 

буде використання прийому історичного екскурсу.  

Довідка. Єгипетські піраміди – найвеличніші архітектурні пам’ятники 

Давнього Єгипту, серед яких одне із «семи див світу» – піраміди Хеопса і 

Піраміди Гізи. Піраміди становлять величезні кам’яні споруди пірамідальної 

форми, використовувані в якості гробниць для фараонів Давнього Єгипту. 

Походження назви «піраміда»: велика купа пшениці; поминальний пиріг 

пірамідальної форми. Усього в Єгипті виявлено 118 пірамід.  

Найбільш великі за масштабом пирамиди Египту 

Піраміда Хеопса (IV династія): 230 м (146,6 м); 

Рожева пираміда, Снофру (IV династія): 219 м (105 м); 

Пірамида Хефрена (IV династія): 215 м (143 м); 

Ламана пираміда, Снофру (IV династія): 189 м (105 м); 

Піраміда в Мейдуме, Снофру (IV династія): 144 м (94 м); 

Піраміда Джосера (III династія): 121 × 109 м (62 м). 

Довідка. Ніл (араб. نیلل   an-nīl, асей. Nile, єгип. Iteru) – ріка в Африці, 

одна із двох найвеличніших за протяжністю рік у світі. Слово «Ніл» походить 

від грецької назви ріки «Нейлос» (Νείλος). Греки також називали цю ріку 

«Єгиптос» (Αίγυπτος), звідсіля назва «Єгипет». 

Характеристика: Довжина 6 670 км. Площабасейну близько 3 400 

000 км². Расхід води  2 830 м³/с. Висота 1 134 м. 



Розташування: Країни: Ефіопія, Судан, Південний Судан, Єгипет, Руанда, 

Танзанія, Уганда, Бурунди, Демократична Республіка Конго, Еритрея, Кенія. 

Наведені попередньо довідки оптимізують роботу учнів з картою, 

дозволяють розв’язувати поставлені навчальні проблеми за рисунками. 

Географічний образ Демократичної Республіки Конго 

Огляд Демократичної Республіки Конго можна побудувати на основі 

формування образу через природний об’єкт. Таким об’єктом є р.Конго, яка є  

одним із визначальних чинників розвитку господарства даної території. Цей 

образ також можна формувати через історичний розвиток: тривалий час ДРК 

мала статус колонії Бельгії, що стримувало розвиток її як самостійної держави. 

Після звільнення від експансії розпочався стрімкий процес формування нації та 

розвитку господарства. 

Географічний образ Кот-д’Івуар (Берег Слонової кістки) 

Образ країни Кот-д’Івуар (Берег слонової кістки) можна формувати на 

основі стислого образу. Це країна залежного плантаційного господарства, тому 

необхідно відібрати інформацію, що найбільш точно виражатиме особливості 

даного типу країн. Акцент необхідно зробити на природних умовах та ресурсах, 

що визначають рівень розвитку економіки країни. 

На профільному рівні вивчення курсу «Соціально-економічної географії» 

для вивчення країн Африки відведено 7 годин, що значною мірою розширює 

можливість учителя-предметника застосовувати більше різноманіття форм та 

методів засвоєння образу країн, також формування стійких образів країн. 

Формування образу країн при вивченні географії на рівні стандарту 

потребує більш стислої характеристика та відбору найважливішої навчальної 

інформації. Вивчення країни крізь образ сприяє оптимальному засвоєнню знань 

про виучуваний об’єкт, закладає дослідницький та емоційний елемент до 

навчання, підвищуючи рівень мотивації, операційно-процесуальний рівень 

сформованості географічних знань. Профільний рівень передбачає більшої 

інформаційної насиченості та різноманіття методів і прийомів роботи при 

поданні розгорнутих образів країн. 



Прикладом презентації-культурологічного образу країни слугували 

презентації а межах визначених тематичних рубрик. Як приклад, тема 

презентації: «Сандро Боттічеллі і вплив епохи Відродження на формування 

духовного розвитку країн Західної Європи». 

Презентація-конференція має охоплювати низку питань. Що передбачають 

негайного розв’язання і мають глобальне значення. Прикладом може слугувати 

презентація-конференція в межах тематичної рубрики Господарства 

(енергоносії). 

Довідка-презентація 1: Японія належить до найрозвинутіших і 

найпотужніших постіндустріальних держав. Нестача природних ресурсів 

компенсується високим рівнем розвитку науки й техніки. 

Розвиток господарства ґрунтується на потужному паливно-енергетичному 

комплексі, який працює на довізній сировині. Розвивається електроенергетика. 

Атомні електростанції настільки безпечні й досконалі, що на них проводять 

екскурсії для туристів. 

Довідка-презентація 2 (Подано за: О.Ф. Надтока, О.М. Топузов Географія : 

підручника для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Світ 

знань, 2009. – С. 76-89 Паливна промисловість України):  

Україна – типова аграрно-індустріальна держава. Паливна промисловість є 

складовою частиною паливно-енергетичного комплексу. Паливна галузь 

України характеризується значним рівнем вичерпаності ресурсів, високою 

собівартістю виробництва й застарілою технологічною базою. У час розвитку 

ядерної енергетики великого значення набуває видобуток уранової сировини. 

Уранова руда є основою для створення ядерного палива, на якому працюють 

атомні електростанції. Родовища уранових руд зосереджені переважно на 

території Кіровоградської області (Інгулецьке родовище), а їх збагачення – у 

Дніпропетровській області (Жовті Води). Нині річний видобуток урану в 

Україні становить близько 400 т. на рік. Підготовлено до експлуатації 

Новокостянтинівське родовище урану. Що надасть змогу щороку видобувати 

1000 т урану для всіх 15 реакторів країни. Атомні станції складають 46% у 



структурі виробництва електроенергії в Україні. В Україні працюють атомні 

електростанції: Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька. 

Під тиском громадськості призупинено будівництво Кримської, 

Чигиринської, Харківської й Одеської атомних станцій. 

Презентація «Чорнобиль». 

Питання, винесені для обговорення на конференцію:  

1. Шляхи реалізації енергозберігальних програм. 

2. Аварії на атомних станціях в Україні і Японії: перспективи розвитку 

атомної енергетики на світовому рівні. 

3. Економічний й екологічний ефект від сповільнення  розвитку атомної 

енергетики в країнах Україні і Японії. 

4. Проблема глобального рівня – відновлення екосистеми Землі. 

Використання методу мозкової атаки буде методично доцільним за умови 

подання ключових виразів, що характеризують (є гаслами) стану 

розглядуваного явища. 

Учні добирали доведення до інтегрованого країнознавчого образу країн 

певних регіонів з урахуванням набутих географічних знань: 

Країнознавчий образ країн Центральної  Азії: 

1. Узбекистан: регіональне лідерство. 

2. Туркменістан: принципи самоізоляції. 

3. Таджикистан: між війною та миром. 

4. Киргизія: соціально-економічна обмеженість. 

5. Ісламський фундаменталізм у Центральній Азії. 

Країнознавчий образ країн Південно-Західної Азії: 

1. Ізраїль: стратегія і тактика виживання у ворожому оточенні. 

2. Саудівська Аравія – земля пророка Мухаммеда. 

3. Іран: намагання регіонального лідерства. 

4. Війна в Іраку. 

5. Нафтоекспортні країни Перської затоки. 

6. Афганістан: після талібів чи перед талібами? 



Формування географічних і країнознавчих понять слід розглядати у їх 

тісному взаємозв’язку, що сприятиме виробленню географічної компетентності 

учнів основної школи у процесі вивчення географії України. 
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