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ВСТУП 

 

Актуальність. Методика навчання, як і вся дидактика, переживає 

складний період розвитку. Відбувається перебудова загальноосвітньої 

школи. Створюються нові концепції освіти, стандарти, в яких описано не 

лише зміст, але і вимоги до результатів навчання. У цих умовах 

ускладняються соціально-професійні функції вчителя. Гостро постає питання 

його методичної майстерності, здатності творчо підходити до організації 

навчального процесу, здійснювати перехід від школи пам’яті до школи 

мислення і діяльності. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України, 

пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення 

навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві. Це досягається шляхом забезпечення поступової інформатизації 

системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх, інформаційних і 

комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу, а також 

шляхом впровадження інтегрованих електронних комплексів. 

Дистанційне (он-лайн) навчання географії, порівняно з традиційною 

моделлю навчання (клас, карта, дошка, крейда, живе віч-на-віч спілкування), 

має певні особливості, а кожний шкільний курс має свою специфіку, яку 

треба враховувати. Карантинні обмеження в школах, пов’язані з поширенням 

Covid-19, зробили як ніколи актуальною тему дистанційного (он-лайн) 

навчання. Технологічні досягнення в галузі IT-технологій (платформи, 

геосервіси, програми) дозволяють впроваджувати інноваційні методики 

дистанційного навчання географії, які розглядаються як сучасні та випитані 

часом. Вони набули поширення в освіті дорослих і зовсім не вивчені в освіті 

школярів, бо майже не застосовувались до останнього часу. У 2020 р. МОН 

України видало Наказ «Деякі питання організації дистанційного навчання», 
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яким визначає механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої 

освіти за дистанційною формою, а також дозволяє використання технологій 

дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними 

формами в закладах освіти [61]. У 2004 р. МОН погоджено Положення про 

дистанційне навчання [60]. Ці та інші законодавчо-нормативні положення 

підготували організаційно-правовий фундамент для розвитку такої форми 

освіти. Навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання у зв’язку 

з цим стало завданням першочергової важливості. Для географії дистанційна 

освіта – це більші можливості (порівняно з іншими дисциплінами) для 

обміну актуальною інформацією про природні та соціально-економічні 

середовища та процеси різних куточків світу.  

Разом з тим, учителі виявились не готовими проводити уроки 

віддалено, підтримувати на належному рівні мотивацію учнів, 

впроваджувати нові підходи і методики, інтерактивні прийоми навчання, 

працювати з різноманітними цифровими сервісами. Відчувається брак 

навчально-методичних розробок – різних дисциплін (у тому числі географії), 

зорієнтованих на цифровий формат спілкування з учнями.  

Проблемам з питань розвитку дистанційної освіти присвячені роботи 

багатьох зарубіжних науковців, таких як: Р. Деллінг, Г. Рамблє, Д.Кіган, 

М.Сімонсон, М. Мур, А. Кларк, М. Томпсон ін. Серед вітчизняних 

фахівціввідзначимо публікації вчених: О. Андрєєв, Г. Козлакова, 

І.Козубовська, В. Олійник, Є. Полат, А.Хуторський, В. Биков, О. Гриценчук, 

Ю. Жук та ін.  

Відзначимо, що теоретико-методологічні та методичні питання 

дистанційного навчання добре досліджені в контексті університетської освіти 

(неформальної, самоосвіти), чого не можна сказати про середню освіту. 

Потребують обґрунтування методи та прийоми онлайн навчання різних 

дисциплін, з урахуванням особливостей останніх. Дистанційне (он-лайн) 

навчання географії, порівняно з традиційною моделлю навчання (клас, карта, 

дошка, крейда, живе віч-на-віч спілкування), має певні особливості, а кожний 
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шкільний курс має свою специфіку, яку треба враховувати. Усе 

вищезазначене зумовлює актуальність магістерської роботи. 

Об’єктом магістерського дослідження є процес викладання географії в 

умовах дистанційного навчання – формату навчання, що виникає на запит 

суспільства та у зв’язку з розвитком технологій. 

Предметом дослідження є педагогічні, методичні та організаційні 

аспекти дистанційного навчання географії, що розглядаються на матеріалах 

курсу географії 10 класу (розділу «Азія»). 

Мета магістерської роботи – дослідити педагогічні, методичні, 

технічні та організаційні особливості дистанційної форми навчання географії 

в школі та розробити дистанційний курс для розділу «Азія» в курсі 

«Географія: регіони та країни» (10 клас).  

Відповідно до мети та гіпотези дослідження визначено такі завдання: 

o дослідити теоретико-методологічні засади впровадження 

дистанційного навчання географії; 

o з’ясувати педагогічні, методичні та організаційні особливості 

дистанційного (он-лайн) навчання географії в школі; 

o обґрунтувати методику магістерського дослідження; 

o визначити місце і роль курсу «Географія: регіони та країни» в 

системі шкільної географічної освіти, його особливості; програмні завдання 

вивчення розділу «Азія» в 10 класі; 

o розробити науково-методичний супровід дистанційної (он-лайн) 

форми викладання розділу «Азія» в курсі географії 10 класу; 

o розробити дистанційний курс для вивчення розділу «Азія» в курсі 

географії 10 класу. 

Методи дослідження. У магістерській роботі було використано 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналіз, синтез, індукції, 

дедукції, узагальнення, абстрагування, ідеалізації, моделювання, 

анкетування, педагогічне спостереження та ін. 
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Практичне значення результатів дослідження. Аналітичні матеріали, 

методичні розробки можуть бути використані вчителями географії для 

організації дистанційного або змішаного навчання. Ідеї впровадження 

різноманітних типів завдань та цифрових інструментів (сервісів, програм) 

допоможуть вчителям, які викладають й інші дисципліни. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, шести 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (84 найменування), 

додатків А, Б. Робота містить 24 рисунки, 2 таблиці, 1 схему. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ШКОЛІ 

 

1.1. Дистанційне навчання: ключові поняття, технології, засоби, форми 

впровадження, цільова аудиторія 

 

Актуальною тенденцією розвитку сучасного світу є його активна 

комп’ютеризація та все поглиблююче розповсюдження інформаційно-

комунікаційних технологій, які проникають і в освіту. Високий рівень 

сучасних технологій та постійно зростаючий об'єм різноманітної інформації 

підвищують вимоги щодо професійних компетентностей, технологічної та 

інформаційної культури кваліфікованого спеціаліста, від якого сьогодення 

вимагає гнучкої адаптації до умов оновлення знань та технологій; невпинно 

підвищувати професійну компетентність та за короткий час оновлювати 

власні професійні знання.  

Отже, для високотехнологічного розвитку суспільства необхідною 

умовою є зростання числа висококваліфікованих спеціалістів, оскільки цей 

чинник зумовлює не лише економічне зростання, але й конкуренцію на ринку 

праці, зменшення безробіття тощо [28, 7].  

Сучасна шкільна освіта – це той чинник, який є не лише умовою 

виживання соціуму, але й рушієм технологічного та економічного розвитку 

суспільства. Тому система освіти, як динамічний та неперервний процес, 

відкритий до змін суспільства, має загальний характер, що задовольняє 

індивідуальні освітні потреби та адекватно реагує на зміну цих потреб [23, 15]. 

Впровадження новітніх інформаційних технологій дозволяє сучасній 

шкільній освіті вийти на більш високий рівень та відкрити нові перспективи 

для глобального поширення знань. У цьому контексті особливу увагу 

привертає система дистанційної освіти. З погляду на перспективи 

забезпечення ринку праці конкурентоздатних педагогів, все більшого 
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значення в освітньому процесі набуває знання та уміння вчителів працювати 

у сфері дистанційної освіти. 

Термін «дистанційне навчання» (дистанційна освіта) має багато 

синонімічних назв – «віддалене навчання», «відкрита освіта», «електронна 

освіта», «віртуальне навчання», «теленавчання». Дистанційне навчання 

зародилося в Америці та спочатку було рішенням для людей з інвалідністю. 

Ще раніше в Австралії для віддалених районів використовували радіо для 

дистанційної освіти. Тобто формати, з якими світ під час пандемії 

стикнулися, були відомі раніше.  

Як визначено в Наказі Міністерства освіти і науки України № 1115 від 

08.09.2020 р. «Деякі питання організації дистанційного навчання», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за 

№ 941/35224 [61], дистанційне навчання – організація освітнього процесу (за 

дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій 

дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах 

віддаленості один від одного його учасників та їх, як правило 

опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. 

Мета магістерського дослідження зумовлює необхідність з’ясування 

змісту поняття «дистанційне навчання». 

Дистанційне навчання (ДН) – це одна із форм організації навчального 

процесу, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній 

віддаленості викладача й учнів. Дистанційне навчання – освітній процес, у 

якому викладання значної частини навчального матеріалу здійснюється 

викладачем (або колективом викладачів), які віддалені у просторі і/або часі 

від учня (або групи учнів) [22, 123]. 

Згідно з А. Андреєвим [24, 58] «дистанційне навчання – це синтетична, 

інтегральна, гуманістична форма навчання, яка базується на використанні 

широкого спектру традиційних і нових інформаційних технологій, технічних 
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засобів, які використовуються при вивченні навчального матеріалу». 

Дистанційне навчання дає можливість для самостійної організації 

діалогового обміну між викладачем і здобувачами, коли процес навчання 

некритичний до їхнього розташування в просторі й часі, а також до 

конкретного освітнього закладу.  

Термін «дистанційне навчання» має різні способи трактування: 

– обмін даними між педагогом (колективом педагогів) і учнем (групою 

учнів). Учень або група учнів опановують знання або виконують систему 

завдань для їх засвоєння. Результати їх роботи надсилаються викладачеві, 

який оцінює якість і рівень засвоєння матеріалу;  

– особиста продуктивна діяльність учнів, яка побудована за допомогою 

сучасних засобів телекомунікацій. При цьому обмін даними – допоміжне 

середовище для організації навчальної діяльності. Навчання відбувається 

синхронно в часі (чат, відеозв’язок, загальні для віддалених учнів і педагога 

віртуальні дошки тощо), а також асинхронно (телеконференції на основі 

електронної пошти) [68, 117]. Основними критеріями дистанційного 

навчання цього типу є особистісний, креативний і телекомунікативний 

характер, а його метою – творче самовираження учня [81, 28].  

Серед інших назв дистанційного навчання використовуються і такі 

схожі, проте відмінні терміни, як «відкрита освіта», «електронна освіта», 

«віртуальне навчання», «теленавчання». Коротко надамо характеристики цим 

визначенням. 

Відкрита освіта – гнучка система здобуття освіти, доступна кожному 

охочому, без аналізу його освітнього цензу і регламентації періодичності і 

часу вивчення окремого курсу, програми, яка розвивається на основі 

формалізації знань, їх передачі і контролю з використанням інформаційних і 

педагогічних технологій дистанційного навчання. Головний об’єкт 

застосування ідей, технологій і технічних систем відкритої освіти – це освітні 

установи і навчальний процес у них самих та забезпечення різноманітних 

горизонтальних зв’язків (передусім – у сенсі створення умов для плідної 
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співпраці) між викладачами з одного навчального закладу чи різних 

навчальних закладів [29, 10].  

Віртуальна освіта – це процес руху людини до нового, непізнаного, 

невідомого, що відбувається в результаті його взаємодії з реальним світом. 

Метою такої освіти є не стільки вивчення реальності, скільки звільнення від 

неї, створення нового освітнього результату як творчого продукту. 

Сенс віртуальної освіти людини – поширення її внутрішнього світу до 

зовнішнього, взаємопроникнення мікро - і макрокосмоса. Віртуальній освіті 

більш всього відповідає сферична модель, яка має необмежене число мір 

свободи та не задає для кожної людини однозначного напрямку руху. 

Центром такої сферичної моделі виступає особистий освітній потенціал 

людини, відносно якого і відбувається її розвиток. Єдиний центр освіти всіх 

людей в такій моделі буде відсутній, кожен з них розвивається та навчається 

стосовно своєї індивідуальної суттєвості. 

Українське законодавство надає наступне визначення: поняттю 

електронна освіта (е-освіта) – форма отримання освіти, що здобувається з 

використанням виключно інформаційно-комунікаційних технологій [71]. 

Теленавчання – дистанційна форма навчання, під час якої уроки 

транслюються через телевізійні канали. 

Можна констатувати, що різні визначення дистанційної освіти лише 

підкреслюють її багатоманітність та різнобічність. Різні види дистанційного 

навчання визначаються: особливостями педагогічного процесу, а також 

набором інформаційних і телекомунікаційних засобів, які наявні у 

навчальному центрі.  

Моделі дистанційної освіти:  

I модель. Навчання «за типом екстернату» – орієнтоване до шкільних 

або ЗВО вимог та рекомендовані для учнів, які не в змозі відвідувати очні 

заняття. Тобто, це заочна форма навчання за екстернатною формою.  

II модель. Університетське навчання – система навчання, яка 

орієнтована на «навчання на відстані» – заочно або дистанційно – з 



 
 

11 

використанням новітніх інформаційних технологій. Студенти, крім 

традиційних підручників та посібників використовують навчальні матеріали 

на електронних носіях інформації (DVD-диски, флешки тощо) розроблені 

викладачами університетів.  

II модель. Навчання, яке базуються на співпраці декількох навчальних 

закладів, яке реалізується в організації та підготовці програм 

заочної/дистанційної форм навчання, що дозволяє створити їх більш 

якісними та дешевшими.  

IV модель. Навчання в спеціалізованих установах – тобто в освітніх 

установах, які створені для заочного і дистанційного навчання та орієнтовані 

на розробку і впровадження мультимедійних курсів, а також для оцінки знань 

та атестації студентів.  

V модель. Автономні навчальні системи – навчання проводять за 

допомогою телебачення або радіопрограм, навчальні матеріали передають на 

електронних носіях, а також на додаткових друкованих посібниках.  

VI модель. Неформальне, інтегроване навчання на основі 

мультимедійних ресурсів, тобто – самоосвіта. Таке навчання орієнтоване на 

дорослу аудиторію, здобувачів, які мають незавершену середню освіту. Такі 

освітні проекти можуть бути частиною офіційної освітньої програми або 

орієнтовані на певну освітню мету [32, 54]. Навчальний процес відбувається 

за допомогою навчального середовища, у вигляді набору веб-сторінок. 

Індивідуальні консультації можуть надаватися за допомогою Skype, Viber, 

Telegram тощо. Завдання і результати тематичних контрольних робіт 

виконуються у відповідному навчальному середовищі (Moodle, Classroom, 

Google Forms тощо) або пересилаються за допомогою електронної пошти. 

Семінари та практичні заняття проводять у чаті (у наперед визначений час із 

попередньо сформульованими завданнями та питаннями) або у вигляді 

форумів.  

Основними принципами дистанційної освіти є:  

- безперервність;  
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- відкритість;  

- гнучкість;  

- паралельність;  

- рівність можливостей;  

- самооргацізація навчальної діяльності (надання можливості 

самостійного опанування досліджуваного матеріалу, а також 

консультаційний супровід);  

- випереджальний характер;  

- інтерактивність (основну роль у дистанційному навчанні 

відіграють сучасні інформаційні технології);  

- саморозвиток особистості.  

Перша спроба описати структуру дистанційної освіти була 

запропонована Холмбергом [9]. У другому виданні своєї книги «Статус і 

тенденції дистанційної освіти» він подає систематичну бібліографію. Його 

система категоризації включає наступні напрямки:  

1) філософія та теорія дистанційної освіти; 

2) дистанційні учні, їхнє середовище, умови та мотивація вивчення;  

3) презентація теми;  

4) спілкування та взаємодія між учнями та їх організацією, що 

підтримує (репетитори, консультанти, адміністратори, інші учні);  

5) адміністрація та організація;  

6) економіка;  

7) системи (порівняльна дистанційна освіта, типологія, оцінювання 

тощо);  

8) історія дистанційної освіти.  

Дистанційна шкільна освіта все більше стає сучасною формою 

отримання знань завдяки сукупності сучасних технологій, які забезпечують 

доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання 

інформаційно комунікаційних технологій через Інтернет [38].  
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Актуальність дистанційної форми навчання зросла у зв’язку з 

поширенням Covid-19. За даними ЮНЕСКО, півтора мільярди здобувачів 

освіти у розпал епідемії займались дистанційним навчанням у березні 2020 

року. Пандемія коронавірусу стала великим викликом для всіх освітян, які 

виявились не готовими для переходу на такий формат викладання. Разом з 

тим, ці події стали каталізатором розвитку дистанційних форм навчання і в 

Україні, і в інших країнах світу. Освітяни почали експериментувати, 

практикувати роботи в малих групах, впроваджувати навчання на основі 

проєктів та із записом коротких відеороліків. Вони почали вивчати 

педагогіку, науку та мистецтво навчання, основане на дизайні, опанували 

нові для себе сервіси та цифрові інструменти.   

Розвиток дистанційних форм навчання є, без сумніву, прогресивною 

тенденцією. Дистанційна освіта реалізує демократичні засади щодо прав на 

освіту кожної людини, суттєво розширюючи коло потенційних учнів. 

Теперішні учні виросли в світі, де технології є частиною їхнього середовища. 

Вони очікують що технології будуть використовуватися усякий раз, як тільки 

це необхідно, щоб розвивати навички інформаційної та технологічної 

грамотності. Дистанційна освіта – це можливості для мешканців тих регіонів, 

які віддалені від закладів освіти; у системі вищої освіти вона особливо 

актуальна для представників професій, пов’язаних із мобільністю місця 

роботи; студентів, які паралельно здобувають освіту з інших напрямів; 

військовослужбовців; керівників або бізнесменів, які не мають можливості 

перервати свою основну роботу.  

Дистанційне навчання в школі дозволяє вивести на новий рівень 

допрофільну і профільну підготовку учнів, забезпечити гнучкість та 

багатоваріантність у навчанні, сприяє більш повному розкриттю потенціалу 

учнів через фактично необмежену кількість дистанційних навчальних курсів 

[27, 79].  

Саме дистанційна форма навчання відкриває можливості для тих 

здобувачів освіти, які пропускають школу з поважних причин (змагання, 
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конкурси, або хвороба та інше ) та особливо для тих, хто за станом здоров’я 

навчається індивідуально, якісно задовольнити власні потреби в здобутті 

освіти [53, 113].  Крім того, дистанційне навчання (і шкільне, і в закладах 

вищої освіти) забезпечує освітою учнів з особливими потребами, контингент 

спеціальних установ (наприклад, пенітенціарної), пенсіонерів, жінок, які 

перебувають у декретній відпустці тощо. На основі дистанційних технологій 

навчання проводять курси підвищення кваліфікації, професійної 

перепідготовки чи корпоративного навчання. Основним фактором при цьому 

є неперервність оновлення професійних знань та навичок, постійність 

процесу навчання у професійній сфері, функціональна спрямованість 

отримуваних знань.  

Дистанційне навчання забезпечує здійснення та реалізацію 

індивідуальної освітньої програми: навчання у зручний час, у будь-якому 

місці, згідно власного темпу з урахуванням особистісних можливостей, 

інтересів, здібностей тощо. При цьому той, хто навчається, керує не лише 

процесом навчання, але й контролює його результати. За таких умов 

реалізується самоорганізованість, самостійність, відповідальність, творча 

інтуїція, готовність до прийняття рішень та розв'язання різноманітних задач.  

У Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні відзначається, що 

дистанційне навчання має такі переваги перед очним [50]:  

- оперативні (подолання бар’єрів у просторі та часі, одержання 

актуальної «свіжої» інформації, швидкий зворотний зв’язок);  

- інформаційні (зростає доступність освітньої інформації, що 

знаходиться на спеціалізованих серверах, постачається учневі за допомогою 

інтерактивних веб-каналів, публікується в телеконференціях, списках 

розсилання й інших засобах мережі Інтернет);  

- комунікаційні (збільшується кількість потенційних учасників 

навчання – школярів, учителів, фахівців, які оперативно взаємодіють один з 

одним за допомогою електронних мереж; ліквідуються територіальні 

обмеження для проведення Інтернет-уроків, проектів, олімпіад);  
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- педагогічні (внаслідок специфіки дистанційних телекомунікацій 

навчання стає більш мотивованим, інтерактивним, технологічним і 

індивідуалізованим; спрощується публікація учнівських робіт у мережі, їх 

експертиза та оцінка);  

- психологічні (створення більш комфортних, порівняно з 

традиційними, емоційно-психологічних умов для самовираження учня, 

зняття психологічних бар’єрів і проблем, усунення помилок усного 

спілкування); 

- економічні (витрати на навчання зменшуються через економію 

транспортних витрат, витрат на оренду приміщень, скорочення «паперового» 

діловодства і тиражування посібників);  

- ергономічні (учні і вчителі мають можливість розподіляти час 

занять за зручним для себе графіком і темпом, вибирати і використовувати 

для занять найбільш придатну техніку і комп’ютерне устаткування. Тож 

МОН України закликає осітян використовувати ці переваги.  

Проте, вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх 

учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне 

навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати 

учнів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто.  

Зазначимо численні «мінуси» дистанційного навчання порівняно з 

традиційним, з якими стикнулись всі учасники освітнього процесу: 

o учителі можуть не отримати відповіді на запитання від учнів так 

швидко, як у класі; 

o учні повинні мати достатню самодисципліну для виконання завдань 

без щотижневого графіка (це навчання для «правильного учня»); 

o онлайн-освіта обмежує кількість взаємодій школярів з однолітками 

та викладачами; 

o учні не можуть мати багато аудіо- та візуальних ресурсів для 

використання при вивченні нового матеріалу, їх перегляд повинен бути 

регламентованим; 
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o учні повинні добре розбиратися в технологіях, щоб онлайн-система 

працювала належним чином для них; 

o існує проблема академічної доброчесності (як об’єктивно 

оцінювати знання учнів?); 

o дистанційна освіта є проблемою для дітей із малозабезпечених 

сімей (за інформацією освітнього омбудсмена, 12% сімей в Україні не мали 

достатньої кількості комп’ютерного обладнання для онлайн-навчання); 

o далеко не всі регіони мають гарний швидкісний Інтернет; 

o збільшилось навантаження на батьків, які теж повинні були 

щоденно контролювати навчальну діяльність своїх дітей. 

Зазначимо, що дистанційна освіта зумовила зміну традиційної моделі 

навчання «учитель-учень», хоча всі ознаки традиційного навчання 

притаманні і для дистанційного навчання (учень, учитель, навчальний процес 

тощо). Відмінність між цими формами навчання полягає в процесуальній 

стороні, в особливостях просторово-часової взаємодії учасників зі змістом 

освіти та між собою.  

З появою дистанційного навчання у навчальний процес було введено 

нові суб’єкти: дистанційний вчитель – тьютор, очний педагог, технічний 

інструктор, координатор або адміністратор дистанційного навчання, 

локальний координатор, автори-розробники навчальних курсів [3]. 

Перераховані ролі можуть виконувати одні і ті самі спеціалісти. Наприклад, 

тьютор може бути розробником курсу, а локальним координатором сам 

учень [81, 28].  

Отже, дистанційну освіту маємо розуміти, як особисту продуктивну 

діяльність учнів, яка побудована за допомогою сучасних засобів 

телекомунікацій. Навчання може відбуватися синхронно в часі, а також 

асинхронно. Такий спосіб навчання вимагає ретельної підготовки учителя, 

його професійних навичок у сфері комп’ютерних технологій, а також високої 

мотивації учнів, їх самоконтролю. Дистанційна освіта, як системне поняття 

може поділятись на види, за особливостями педагогічного процесу та 
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набором інформаційних і телекомунікаційних засобів, які наявні у 

навчальному центрі. Окрім того шкільна дистанційна освіта та освіта у 

закладах вищої освіти може відрізнятись за моделями. В основі цієї 

класифікації лежить тип навчального закладу, модель взаємодії «учитель-

учень», а також засоби технічного супроводу дистанційного навчання, 

соціальні мережі. Серед різноманіття типів, моделей та видів дистанційної 

освіти завдання вчителя – правильно підібрати технології взаємодії з учнями 

для найбільш ефективного навчання та комунікації. 

 

1.2. Педагогічні, методичні, технічні та організаційні особливості 

дистанційного (он-лайн) навчання географії в школі 

 

Впровадження дистанційного навчання при викладанні географії у 

навчальний процес навчальних закладів є досить актуальною та нагальною 

проблемою сьогодення, що знайшла відображення в численних наукових та 

навчально-методичних публікаціях. 

Питанням практики та теорії дистанційного навчання присвячені 

роботи українських дослідників І. Ставицької [70], В. Кухаренка [54; 55], 

Л. Турик [79], Ю. Пасічника та П. Дмитренка [39] та інших. Самолюку Н. 

належить праця «Актуальність і проблемність дистанційного навчання», що 

розкриває переваги та недоліки уроків онлайн [69]. Значний внесок в 

реалізацію ідеї програмного забезпечення на уроках географії внесли 

М.Студенцов [73], В. Коринська [51], М. Врублееська [30]. 

Дослідниця В. Андреєва присвятила свої дослідження нестандартним 

урокам географії та методиці їх планування [25; 26]. Заслуговують на увагу 

праці І. Дітчука, О. Заставецької, Н. Чотарі [38] та Г. Довганя [40], у яких 

представлено досвід розробок уроків географії у 10-му класі. 

Для географії дистанційні форми навчання – це:  

• можливості для обміну відповідною інформацією про природне та 

соціально-економічне середовище різних частин світу; 
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• комп’ютерні методи для пояснення фізичних процесів, які 

контролюють природне середовище;  

• безліч числових баз даних, які надає Інтернет (результати 

вимірювань, статистика); 

• багатий графічний, картографічний матеріал; 

• безліч відеоматеріалів, що важливо для створення географічних 

образів різних об’єктів (місцевостей, країн, регіонів тощо); 

• можливість застосовувати геосервіси (Google Earth Pro, Google 

Планета Земля); 

• можливості виконувати картографічні роботи з використанням 

електронних інструментів (Mapchart, Paintmaps). 

Педагогічні умови впровадження дистанційного формату навчання. У 

дистанційному режимі багато видів традиційної мотивації працюють не так 

ефективно, тому педагогу необхідно постійно створювати для дітей ситуації 

успіху, яка у дистанційному навчанні відіграє головну роль. Фахівці радять 

під час дистанційного навчання обов’язково враховувати вікові і 

психологічні особливості дитини, не давати великий обсяг завдань одразу на 

тривалий період.  

Для створення для учнів комфортних умов навчання треба зробити 

матеріал максимально доступним, цікавим, наочним. Завжди більш 

виграшними є ілюстровані онлайн-заняття, що спонукають дитину до 

співтворчості. Важливо заохочувати учнів, надавати їм слова підтримки, 

хвалити навіть за невеликі успіхи.  

З огляду на те, що час перебування школярів перед екраном 

комп’ютера регламентований, а рекомендована МОН тривалість занять 

скорочюється до 30 хвилин, слід надавати мінімум пояснень, виділяючи 

найголовніше. Завдання варто створювати таким чином, щоб вони були 

орієнтовані на взаємодію з дітьми, тобто використовувати інтерактивні 

форми навчання. Дітям старшого шкільного віку доречно надавати 
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рекомендації щодо перегляду тематичних вебінарів, фрагментів або й цілих 

онлайн-курсів на доступних платформах дистанційного навчання.  

Важливо прорахувати свої дії та види робіт, не варто витрачати час на 

організаційні моменти, на виконання завдань, які мають чіткий алгоритм. 

Краще заздалегідь обговорити з учнями умови і правила навчання в 

дистанційних умовах. Не зайвим буде узгодити (між усіма учасниками 

процесу) розуміння основних понять та термінів. Наприклад, опрацювати 

параграф означає: прочитати текст, відповісти на запитання після параграфа, 

скласти таблицю, карту понять, часову шкалу, інфографіку, скласти власне 

запитання до параграфа тощо. Усе це, по суті, різні завдання, які можуть бути 

виконані в результаті прочитання певного тексту. Тому дуже важливо 

конкретизувати очікуваний результат роботи, надавати чіткі інструкції щодо 

дій учнів для його досягнення [46, 57]. 

Водночас треба пам’ятати, що діти різні, інформацію сприймають по-

різному, відповідно, і завдання мають бути різними. Ще одним важливим 

питанням є соціальна нерівність дітей, адже діти із малозабезпечених сімей 

можуть не мати сучасних гаджетів, швидкісного Інтернету тощо, що учитель 

повинен враховувати, пропонуючи той чи інший формат отримання та 

виконання завдань.   

Кожен педагог, стикаючись із викликом організації дистанційного 

навчання, має скоригувати календарно-тематичні плани, оптимізувати 

матеріал, вилучити несуттєві фрагменти, комбінувати матеріал кількох тем в 

одну (вчителям така можливість надається). Важливо забезпечити 

досягнення очікуваних результатів навчання, водночас пам’ятаючи, що деякі 

з них можуть бути недосяжними в нових умовах, деякі – потребуватимуть 

незначної корекції, а частина – залишаться незмінними.  

Методичні особливості дистанційного навчання. Навчальний матеріал 

для дистанційного навчання повинен містити достатню кількість інформації, 

містити інструкції щодо вивчення матеріалу та організації самостійної 

роботи (контрольні, тренувальні завдання, питань для самоконтролю). 
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Навчання має проходити у вигляді коротких лекцій, анімацій, 

симуляцій, віртуальних лабораторій, віртуальних світів (Mozaik) та багатьох 

інших форматів, які дозволяють отримувати швидкий доступ до знань та 

застосовувати різні методики, методи та прийоми навчання. Найголовнішим 

критерієм вибору інструментів для організації дистанційного навчання має 

бути відповідність поставленим методичним цілям, тобто те, наскільки 

певний сервіс чи ресурс уможливлює досягнення очікуваних результатів 

навчання в дистанційному форматі.  

Порівнюючи кілька інструментів, учителю географії варто враховувати 

зрозумілість інтерфейсу і для себе, і для учнів. Перевагу краще надати 

україномовним ресурсам або таким, що мають інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс. Водночас важливо врахувати можливі особливі потреби учнів та 

засади універсальної доступності програмних засобів. В умовах, коли 

навчання відбувається за допомогою персональних пристроїв, слід зважати 

на розмаїття цих пристроїв та обирати ресурси, які максимально підходять 

для різних платформ (персональні комп’ютери, планшети, мобільні пристрої 

Apple, Android тощо). 

Для забезпечення дистанційного навчання учнів учитель може 

створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси на свій 

вибір. При цьому обов'язково надати учням рекомендації щодо використання 

ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. 

Щоб привчати дітей до академічної доброчесності, важливо завжди давати 

коректні посилання на джерела використаної інформації. 

Важливим моментом є необхідність реєстрації учнів на веб-ресурсі, 

адже слід пам’ятати про інформаційну безпеку та мінімізувати кількість 

платформ, на яких ми пропонуємо реєструватись учням. Потрібно уважно 

ознайомлюватись із правилами використання платформ і, наскільки 

можливо, мінімізувати обсяг персональних даних, які фіксуються на них. 

Успішне набуття знань учнями можливе лише за умови регулярних та 

достовірних даних про рівень засвоєних ними знань. Це можна забезпечити 
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покроковим тематичним контролем, тобто підсумковим контролем 

(наприклад, тестування) після вивчення кожної теми. Перевірку рівня знань 

можна проводити у системі Moodle або в інший спосіб, на інших 

платформах, виконанням контрольних робіт, результати яких надсилаються 

електронною поштою, чи усне опитування у Skype або інших Інтернет-

месенджерах.  

Відповідно до рівня знань учня, вчителем призначаються додаткові 

консультації або надаються додаткові завдання для вдосконалення вивченого 

матеріалу. Наприклад, якщо рівень знань учня оцінюється оцінкою 

«незадовільно», то вчитель надає додаткові відеоконсультації у Skype; якщо 

рівень знань оцінено на «задовільно» або «добре», то викладач може 

надавати консультації не лише у Skype, але і за допомогою електронної 

пошти, а також надавати для розв’язання додаткові завдання.  

Доцільно застосувати накопичувальну систему оцінювання, за якої 

учень може обрати, які саме завдання виконати для отримання достатнього 

бала. Можливість вибрати спосіб демонстрації опанування матеріалу 

підвищує мотивацію та власну відповідальність учня за результати навчання. 

Окрім безпосередніх завдань від учителя/учительки, для учнів старших 

класів доречно надавати рекомендації щодо перегляду тематичних вебінарів, 

фрагментів або й цілих онлайн-курсів на доступних платформах 

дистанційного навчання. Такі види діяльності можна пропонувати 

щонайменше як альтернативні власним завданням учителів і з профільних 

предметів, і з тих, що вивчаються на рівні стандарту. Для організації обміну 

інформацією про подібні можливості можна організувати додаткові 

комунікаційні канали, чати, групи, в яких учні кожному буде зручно 

працювати, та де вони можуть описувати власні знахідки, ділитись 

посиланнями на цікаві ресурси, а також враженнями від роботи із ними [82].  

Під час повернення до очного навчання необхідно провести 

діагностику та аналіз опанування вихованцями матеріалу, проаналізувати 

ефективність технологій, використаних під час дистанційного навчання на 
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карантині для того, щоб продовжити використовувати деякі з них для 

змішаного навчання  

Організаційні умови дистанційного навчання. Дистанційна освіта – це 

комплекс освітніх послуг, що надаються здобувачам освіти за допомогою 

спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, яке базується на 

засобах обміну навчальною інформацією на відстані, тобто з використанням 

супутникового телебачення, радіо, комп’ютерного зв’язку і т. ін. Тож 

важливою умовою організації дистанційного навчання є створення 

інформаційно-навчального середовища. Функціонування такого середовища 

повинно спиратися на чітко пророблені технологію і методологію, що 

охоплюють як процес розробки дистанційних матеріалів, так і педагогічну 

специфіку дистанційного навчання на основі глобальних комп’ютерних 

мереж. Це середовище для підтримки дистанційного навчання повинно 

містити [58, 66]:  

а) засоби навігації в рамках даного середовища;  

б) інформаційно-навчальний матеріал: лекції, словники, посилання на 

літературні джерела, посилання на віддалені мережеві ресурси;  

в) засоби контролю знань: відкриті питання, заповнення форм, 

тестування в режимі он-лайн, тестування в асинхронному режимі; 

г) засоби спілкування: електронна пошта, телеконференції, форум, 

списки розсилки, чат, аудіо- та відеоконференції, дошка оголошень.  

Важливо забезпечити єдиний підхід на рівні школи в питаннях 

організації дистанційного навчання, рекомендовано поєднувати колегіальний 

підхід з елементами автономії вчителів з урахуванням специфіки курсів, що 

викладаються. Освітяни повинні визначитись, що їм краще використовувати 

– Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams; яким буде навчання – 

синхронним (ті ж самі уроки через спілуквання у Zoom або Google Meet) чи 

асинхронним (наприклад, завдання надіслані учням у Вайбер). Фахівці 

радять забезпечувати гнучкість у навчанні. Якщо навіть 80% учнів на уроках 

– добре, 20% можуть мати індивідуальні плани.  
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Функціонування інформаційно-навчального середовища повинно 

спиратися на чітко пророблені технологію і методологію, що охоплюють як 

процес розробки дистанційних матеріалів, так і педагогічну специфіку 

дистанційного навчання на основі глобальних комп’ютерних мереж.  

Використання телекомунікацій у дистанційному навчанні надає 

можливості для реалізації нетрадиційних для даного виду навчання 

педагогічних підходів і форм, наприклад, так звана методика навчання 

орієнтована не на вчителя, а на учня або колективні форми навчання. 

Вчитель при цьому повинен: 

o знати основні принципи функціонування телекомунікаційних 

систем, особливості проведення теле- і відеоконференцій, форумів;  

o знати основи телекомунікаційного етикету;  

o володіти навичками інформаційної «навігації»;  

o уміти працювати з інформаційними ресурсами (базами даних, 

інформаційними службами);  

o уміти створювати веб-сторінки;  

o володіти конкретним інформаційно-освітнім середовищем; 

o уміти подати навчальний матеріал так, щоб забезпечити 

ефективну, індивідуальну, не залежно від місця і часу, роботу учнів;  

o знати індивідуальні стилі навчально-пізнавальної діяльності учнів;  

o знати особливості самостійної діяльності учнів у мережі в процесі 

дистанційного навчання;  

o уміти проводити психолого-педагогічне тестування і поточну 

діяльність учнів;  

o уміти попереджувати і розв’язувати конфліктні ситуації;  

o знати активні методи навчання (навчання в співробітництві, метод 

проектів, різнорівневе навчання, дослідницькі, пошукові методи тощо);  

o уміти проводити рольові мережеві ігри;  

o уміти інтегрувати очні і дистанційні форми навчання; 
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o володіти методикою формування критичного мислення, рефлексії 

в учнів; 

o уміти організувати і провести телекомунікаційний проект;  

o активно використовувати комунікативні можливості 

комп’ютерних мереж для організації плідного спілкування між учасниками 

навчального процесу, що є головною перевагою використання освітніх 

можливостей глобальної мережі Інтернет в навчальному процесі.  

До необхідних умов навчання учнів на базі дистанційної технології слід 

віднести: високу мотивацію навчання, володіння інформаційною культурою, 

знання та вміння працювати з послугами Інтернету, доступ до Інтернету [45, 41]. 

Для підтримки дистанційної освіти використовується три основні види 

технологій: кейс-технологія, мережна технологія, ТВ-технологія. 

Кейс-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується 

на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних та 

мультимедійних навчально-методичних матеріалів для самостійного 

вивчення учнями при організації регулярних консультацій з викладачами та 

контролю знань дистанційним або традиційним способами.  

Мережна технологія – вид дистанційної технології навчання, що 

базується на використанні телекомунікаційних мереж та засобів Інтернет для 

забезпечення учнів навчально-методичними матеріалами, інтерактивної 

взаємодії з учителями  та організації дистанційного педагогічного контролю. 

У наш час напрацьовано велику колекцію авторських відеоуроків з географії 

(наприклад, Ігнатенка Є. В., учителя географії, «спеціаліста І категорії», 

заступника директора Рішельєвського ліцею, завідувача структурним 

підрозділом «Центр дистанційної загальної середньої освіти Одеської 

області»), які можна знайти на сайті навчального закладу та на Youtube. 

ТВ-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на 

використанні систем телебачення для доставки учням навчально-методичних 

матеріалів та організації регулярних консультацій у вчителів та контролю 

знань дистанційним або традиційним способами [42, 120]. За ініціативою 
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МОН України в 2019 р. було започатковано проведення телетрансляції уроків 

з різних дисциплін, у т. ч. з географії.  

Варто зазначити, що професійна майстерність учителя, як педагога, не 

завжди включає в себе не тільки знання та уміння користування основними 

інформаційними послугами, але й вміння технічного забезпечення веб-

сторінок, порталів, сервісів. Сучасний вчитель зіткнувся з подібною 

проблемою і має оволодіти у швидкому темпі усіма компетентностями не 

тільки педагога, але й тьютора он-лайн навчання. 

Основні форми онлайн-комунікації на уроках географії можна виділити 

наступні. 

Відеоконференція – це конференція в режимі реального часу онлайн. 

Вона проводиться у визначений день і час. Відеоконференція — один із 

сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених 

класах», коли учні і вчитель перебувають на відстані. Отже, обговорення й 

ухвалення рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в режимі реального 

часу. Учитель й учні можуть бачити одне одного, учитель має можливість 

супроводжувати лекцію наочним матеріалом, що особливо важливо під час 

вивчення географії. У такому форматі є можливість на екрані висвітлювати 

картинки, фото, карти, відеоматеріали, і в режимі реального часу проводити 

власні дослідження.  

Форум – найпоширеніша форма спілкування вчителя й учнів у 

дистанційному навчанні. Для уроків географії пропонується, щоб кожний 

форум був присвячений певній проблемі або темі. Модератор форуму 

реалізує обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою 

цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати 

різні файли певного розміру. Кілька форумів з різних тем можна об’єднати в 

один великий розділ. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над 

проєктом створюються форуми для кожної окремої групи з метою 

спілкуватися під час дослідження щодо поставленого для групи завдання, 
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потім – обговорити загальну проблему проекту спільно, з залученням усіх 

учасників освітнього процесу (веб-конференція). 

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб 

оперативної комунікації людей через інтернет. Є кілька різновидів чатів: 

текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат. Найбільш поширений – текстовий чат. 

Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що в 

дистанційній формі є важливим моментом. З освітньою метою у разі 

необхідності можна організувати спілкування в чатах стосовно різних тем, 

впровадження проектів, досліджень, обговорення проблем питань. Це 

реальна можливість швидкого спілкування, яка проводиться в рамках 

запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну 

інформацією. 

Блог – це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на 

публікацію належить одній особі чи групі людей. Автор (учитель, один 

учень/учениця чи їх група) розміщує на сайті свого мережевого щоденника 

(блогу) допис (твір, есе) і надає можливість іншим учням прочитати й 

прокоментувати розміщений матеріал. В учнів з’являється можливість 

обговорити й оцінити якість публікації, прокоментувати власними думками, 

поділитись своєю інформацією. На уроках географії можна дати учням 

завдання завести власний блог з описом різних аспектів розвитку країн 

певного регіону, з додаванням фотоматеріалів, карт, схем, тощо. 

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує 

передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах 

(графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. На 

уроках географії електронна пошта використовується для організації 

спілкування викладача й учня, а також учнів між собою. Школярі можуть 

виконані роботи надсилати на адресу вчителя, спілкуватись за допомогою 

такої форми дистанційної освіти. 

Анкетування – для поточного контролю в ході дистанційного навчання 

зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета є достатньо гнучким 



 
 

27 

інструментом, оскільки питання можна ставити безліччю різних способів. У 

дистанційному навчанні після засвоєння кожної теми можна 

використовувати анкети, в яких учень може зробити самооцінку результатів 

навчання за такими показниками: зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати 

самостійно; зрозумів/зрозуміла, можу розв’язати з підказкою; не зрозумів/не 

зрозуміла, не можу розв’язати. Приклад анкети, розробленої автором для 

зворотного зв’язку з учнями (на прикладі розділу «Азія», що вивчається в 

курсі географії 10 класу), наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Анкета для забезпечення зворотного зв’язку з учнями під час 

дистанційного навчання (розроблено автором) 

1. Чи зрозуміло був поданий матеріал з розділу 

«Азія» на уроках географії? 

ТАК  

НІ  

2. Чи можете Ви назвати всі азійські країни? ТАК  

НІ  

3. Чи можете Ви назвати принаймні три 

басейни з видобутку нафти в Азії? 

ТАК  

НІ  

4. Чи складно Вам буде охарактеризувати 

міждержавні конфлікти в Азії та їх причини? 

ТАК  

НІ  

5. Чи складно Вам буде провести порівняння 

двох азійських держав за показниками 

ресурсозабезпеченості, економічного 

розвитку, спеціалізації сільського 

господарства? 

ТАК  

НІ  

 

Результати подібних коротких анкетувань, що можна провести за 

допомогою ресурсів Google, інформують вчителя щодо ефективності його 

роботи в дистанційному режимі, вказують на достатність (або недостатність) 

навчально-методичного супроводу, дозволяють виявити прогалини у знаннях 
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школярів, визначити складні для них питання, а також ті аспекти теми, до 

яких варто повернутись та повторити.  

Учителі, адміністратори й учні можуть використовувати спеціальні 

програми для розміщення на освітньому сервері своїх матеріалів, розкладу 

занять, демонстрування навчальних матеріалів, корекції списків класу, 

внесення інших змін, доступних учням, що навчаються дистанційно. 

Використовуючи свій персональний пароль, учні знайомляться з розкладом 

занять, «скачують» із сервера необхідні матеріали, передають інформацію 

однокласникам, залишають на сервері чи пересилають електронною поштою 

свою роботу для вчителя. За допомогою спеціальних програм під час заняття 

викладач може організувати спільну з учнями подорож по мережі.  

На базі зазначених телекомунікаційних і інформаційних засобів можна 

впроваджувати різні педагогічні форми діяльності, наприклад, дистанційні 

ділові ігри, лабораторні роботи і практикуми, відвідування астрономічних 

обсерваторій, віртуальні екскурсії і вільні подорожі.  

Модернізація освіти дозволяє розширити звичні межі способу передачі і 

отримання інформації в освітньому процесі, при цьому зберігаючи всі цілісні 

компоненти. Варто відзначити позитивні сторони даного процесу: можливість 

вивчати матеріал в індивідуальному темпі, свобода і гнучкість у виборі курсів і 

факультативів, доступність навчання незалежно від тимчасового і 

географічного положення, швидкість здійснення зворотного зв’язку між 

викладачем і здобувачем освіти, соціальне рівноправність, можливість творчого 

самовираження, а також сприятливі умови для самостійного отримання знань. 

Отже, дистанційне навчання – це одна із форм організації навчального 

процесу, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній 

віддаленості викладача й учнів. Дистанційне навчання в школі відкриває 

можливість вивести на новий рівень допрофільну і профільну підготовку 

учнів, дозволить забезпечити гнучкість та багатоваріантність у навчанні, 

сприятиме більш повному розкриттю потенціалу учнів, через фактично 
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необмежену кількість дистанційних навчальних курсів. Перевагами 

дистанційного навчання є можливість врахування індивідуальних темпів 

навчання учнів, насичений і швидкий зворотний зв’язок з учителем і 

однокласниками, доступність навчання незалежно від тимчасового і 

географічного положення, швидкість здійснення зворотного зв’язку між 

викладачем і здобувачем освіти, соціальне рівноправність, можливість творчого 

самовираження. Під час дистанційного навчання необхідні висока мотивація і 

розвинуті пізнавальні здібності учнів, оскільки лише в цьому випадку вони 

зможуть займатися в інтерактивному режимі.  

 

1.3. Методика виконання магістерського дослідження 

 

У широкому значенні методологія – це вчення про методи наукового 

дослідження. Звідси, методологічна підготовка до проведення дослідження з  

географії має складатися з оволодіння науково-дослідницькою діяльністю 

щодо навчання географії та здатністю застосовувати різноманітні методи 

педагогічного наукового дослідження.  

На основі теорії пізнання (тези «від живого спостереження й 

сприйняття до абстрактного мислення, а потім до практики») педагогічне 

наукове дослідження проводилось поетапно. Перший етап – організаційний – 

це ознайомлення з проблемою дослідження на основі різноманітних 

літературних джерел, обґрунтування її актуальності, вивчення рівня 

розробленості, визначення об’єкта, предмета, мети і завдань дослідження. На 

цьому етапі було здійснення вибір методології – вихідної концепції, опорних 

теоретичних положень, дослідницького підходу, гіпотези дослідження. 

На другому етапі – теоретико-методологічному – зроблено 

бібліографічний огляд, розкрито зміст основних понять та положень, 

обґрунтовано методику магістерського дослідження. 

Третій етап – методично-рекомендаційний – присвячено 

обґрунтуванню методичних аспектів розробки та впровадження 
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дистанційного навчання на прикладі розділу «Азія» – одного із змістових 

блоків курсу «Географія: регіони та країни» (10 клас) та формулювання 

пропозицій. 

На підсумковому (результативному) етапі робились висновки та 

здійснювалось остаточне оформлення результатів магістерської роботи.  

Запорукою достовірності висновків будь-якого дослідження є 

правильно підібраний комплекс методів. Магістерське дослідження 

виконувалось з використанням загальнонаукових методів (системно-

структурний, аналіз, синтез, абстрагування, ідеалізація, узагальнення, 

метод аналогії, типізація, порівняння) та спеціальних методів (педагогічне 

спостереження, анкетування, вивчення педагогічного досвіду, статистико-

математичний), а також літературного методу, з якого розпочинається 

будь-яке дослідження. 

 

Рис. 1.1. Методи магістерського дослідження (зроблено автором) 

 

Аналіз – це уявний або практичний поділ об’єкта досліджень на 

структурні або структурно-функціональні складники. У процесі виконання 

дослідження було проаналізовано законодавчо-нормативні документи, що 

регламентують процес навчання в середній школі (Концепція НУШ, 
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Стандарт базової середньої освіти, програму вивчення географії в 10-11 

класах та ін.), підходи вчених до визначення ключових термінів і понять, 

досвід вчителів, зміст шкільних підручників. Також проблема, що 

досліджувалась, була структурована і досліджена за відповідними 

структурними блоками. Синтез, як поєднання частин або властивостей 

об’єкта вивчання в одне ціле, використовувався на етапі роботи над 

висновками. 

Під абстрагуванням розуміють мисленнєве відокремлення якоїсь 

властивості або ознаки предмета від інших його ознак, властивостей зв’язків 

[84, 543]. У магістерській роботі розділ «Азія», на прикладі якого 

розглядаються методичні аспекти дистанційного навчання, виділений «у 

чистому вигляді», виокремлено від інших тематичних блоків курсу 

«Географія: регіони та країни». Це робилось для того, щоб абстрагуватись від 

усіх другорядних зв’язків і відносин, які можуть завадити зосередитись на 

тому головному, що цікавить автора.  

Метод ідеалізації (це граничний випадок абстракції)  також важливий у 

педагогічному дослідженні. Усі представлені в роботі методичні 

рекомендації та завдання розраховані на «ідеальну школу» (що має всі умови 

для впровадження дистанційного та змішаного навчання), на «ідеального 

вчителя», який володіє цифровими технологіями, відповідально й творчо 

ставиться до своєї роботи), а також – на «ідеального учня» (який позбавлений 

усіляких недоліків та ретельно виконує всі завдання вчителя).  

Аналогія – метод наукового пізнання, за якого встановлюється схожість 

у певних сторонах, якостях і відносинах між нетотожними об’єктами [84, 

543]. Метод аналогії було використано під час розроблення методичних 

рекомендацій. На основі досвіду інших вчителів, які застосовували різні 

інструменти, платформи та сценарії організації дистанційного навчання, було 

змодельовано деякі фрагменти для викладання розділу «Азія» в 10 класу. 

При цьому автор виходив з того, що позитивний і перевірений на практиці 
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досвід інших вчителів, скоріш за все буде «працювати» і в курсі географії 10 

класу під час вивчення тем, присвячених субрегіону Азія.  

Узагальнення було використано під час формулювання теоретичних 

висновків, загальних рекомендацій, умовиводу, формулювання понять, 

підведення підсумку дослідження. 

Типізація – метод, що дає змогу типізувати (категорувати) дидактичний 

інструментарій (методи, методичні прийоми, засоби й форми організації 

навчання) та виділяти у структурі географічної освіти її головні компоненти 

– теоретичні й емпіричні знання, вміння й навички.  

Системно-структурний метод (один з основних  методів у 

магістерській роботі) полягає в тому, що головний та часткові об'єкти 

дослідження розглядаються як інтегрована система, що складається із 

взаємопов’язаних елементів, а в центрі уваги знаходиться вивчання саме 

взаємозв’язків і взаємодії між цими елементами. Так, з позицій системно-

структурного підходу розглядається система освіти, у т.ч. шкільної освіти, 

шкільної географічної освіти, також – система педагогічних методів 

навчання географії тощо. Під час дослідження процесу дистанційного 

навчання географії спираємось на виявлення зв’язків насамперед між: 

діяльністю учителя й учнів; метою, змістом, методами й засобами навчання; 

засвоєнням знань, розвитком і вихованням учнів тощо.  

Порівняльний метод використаний у розгляді он-лайн платформ, 

переваг очного та дистанційного навчання, функцій вчителя, які реалізуються 

в умовах офлайн та віддаленого (дистанційного) навчання географії тощо.  

Моделювання як метод наукового пізнання являє собою відтворення 

характеристик певного об’єкта на іншому об’єкті – моделі [84, 544]. Під 

моделлю розуміють уявну або матеріалізовану систему, яка, відображаючи 

або відтворюючи об’єкт досліджень, здатна замінити його так, що ця система 

сама стає джерелом заданої інформації щодо об’єкта вивчання. У 

магістерській роботі графічні та табличні моделі було застосовано для показу 

в узагальненому вигляді властивостей дистанційного навчання (його переваг 
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та недоліків), структури шкільної географічної освіти та розділу «Азія». 

Моделювання дозволило відобразити окремі компоненти процесу навчання 

географії, сконструювати розробки до уроків он-лайн курсу географії в 10 

класі. 

Історичний метод базується на розгляді педагогічного об’єкта, 

предмета і процесу, що досліджується, у розвитку за змінами в часі. Він дає 

змогу проаналізувати заданий часовий період і окреслити подальші шляхи 

дослідження. З позицій історичного методу розглядається трансформація 

системи освіти, її перехід від традиційної системи навчання до сучасної, що 

базується на компетентнісному, діяльнісному та особистісно-орієнтованому 

підході. 

Статистико-математичний метод було використано для аналізу 

результатів анкетування вчителів Луганської та Донецької області. На 

переконання автора, виявлені проблеми в дистанційному навчанні географії, 

підтверджені кількісними показниками, мають бути відправною точкою для 

розробки методичних рекомендацій щодо викладання курсу географії в 10 

класі.  

Магістерське дослідження підтримується й літературним методом, 

який передбачає пошук і кропітку роботу з формування і вивчення банку 

літературних джерел з теми дослідження (це праці учених-географів, 

педагогів, методистів і учителів-практиків, присвячених ідеям дистанційного 

навчання, методиці викладання географії, шкільні освіті, особливостей 

проведення он-лайн уроків тощо). Використання цього методу дало змогу 

ознайомитися і з методологічно-методичною спадщиною, і з сучасними 

досягненнями педагогічної науки.  

Методи емпіричного рівня важливі і необхідні для накопичення фактів, 

перевірки й уточнення висновків. До таких методів належать: 

спостереження за процесом навчання, анкетування, тестування, бесіда.  

Спостереження за процесом навчання було використано для 

відстежування реакції та поведінки учнів під час впровадження окремих 
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інноваційних технологій, прийомів та засобів дистанційного навчання 

географії в 10 класі, включно з прийомами  організації самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках.  

Самоспостереження – це спостереження вчителя за власною 

педагогічною діяльністю, воно тісно поєднане з рефлексією вчителя та 

сприяє уникненню ним помилок, а також підвищенню його педагогічної 

майстерності й ефективності застосування методичних інструментів на уроці 

тощо. Такий метод як самоспостереження є важливим складником 

професійної підготовки вчителя, його цей метод) треба використовувати в 

процесі створення дистанційний курсів, виявлення прогалин у педагогічній 

майстерності, проблем та складнощів з технічним обладнанням, з ресурсами 

та платформами.  

Для виявлення наявних проблем, з якими стикнулись вчителі географії 

в умовах переходу з традиційного на онлайн та змішане навчання, було 

застосовано метод анкетування. Однією з переваг анкетування у порівнянні з 

іншими методами є те, що воно дає змогу отримати інформацію від великої 

кількості осіб. При цьому запитання анкети мають бути чіткими й 

зрозумілими та не впливати вибір відповіді, а результати анкетування 

підлягають кількісній обробці й узагальнюванню.  

Для проведення анкетування було розроблено анкету, яку розміщено  

на сторінках груп освітян у соціальній мережі Facebook (групи «Географи 

ЛНУ імені Тараса Шевченка», «Учителі географії Луганської області», 

«Географічний клондайк Донеччини»). Зміст анкети наведено в додатку А. 

Метою анкетування стало виявлення реальної ситуації, проблем, з якими 

зіштовхнулись вчителі Луганської та Донецької областей під час переведення 

навчання  на дистанційну форму. Запитання анкети були спрямовані на 

виявлення переваг, недоліків та проблем дистанційного навчання географії і 

природознавства, рівня підготовленості педагогів до он-лайн уроків, 

володіння різними інструментами (геосервісами, цифровими сервісами, 

платформами) та ін. Опитування проводилось у жовтні-листопаді 2021 року. 
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Застосування бесіди (з учнями, учителями, батьками) як методу 

дослідження дозволило сформувати уявлення про складнощі дистанційного 

навчання, проблеми із використання сервісів та порталів, про умови праці під 

час впровадження он-лайн уроків. Підґрунтям для розробки дистанційного 

курсу для розділу «Азія» стали бесіди з учнями щодо їхніх вражень від форм 

проведення навчання та перевірка якості знань після впровадження 

дистанційного навчання.  

Аналіз закономірностей процесу дистанційного навчання географії має 

здійснюватися шляхом розкриття зв’язків між умовами підготовки 

навчальних матеріалів для он-лайн курсу та якістю навчально-виховного 

процесу та його результатами.  

Педагогічний експеримент є комплексним методом дослідження, що 

забезпечує науково-об’єктивну й доказову перевірку правильності та 

доцільності впровадження тих чи інших технологій у процес підготовки он-

лайн курсу. Мета експерименту нашого дослідження полягала в тому, щоб на 

власному досвіді перевірити можливості різних ресурсів, порталів, програм 

для підготовки он-лайн уроків для дистанційного курсу географії в школі. 

Було апробовано на практиці різні цифрові ресурси, визначено витрати часу, 

виявлено реакцію учнів на ті чи інші завдання. Усе це дозволило з’ясувати 

необхідні умови реалізації визначених педагогічних завдань. Алгоритм 

проведення експерименту містив такі складники, як:  

1) визначення дистанційного навчання географії, як педагогічного 

об’єкта, що експериментально досліджуються;  

2) дослідити педагогічні, методичні, технічні та організаційні 

особливості дистанційної форми навчання географії в школі та розробити 

дистанційний курс для розділу «Азія» в курсі «Географія: регіони та країни» 

(10 клас);  

3) тривалість експерименту вимірювалась у кількості розроблених 

уроків у загальному дистанційному курсі;  

4) експеримент проводився на базі 10 класу;  
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7) спостереження за ходом експерименту допомогло підготувати 

власний дистанційний курс для вивчення розділу «Азія», а саме – 10 уроків; 

9) аналіз отриманих результатів дозволив зробити корекцію 

дистанційного курсу та обґрунтувати методичні рекомендації.  

Усі апробовані при цьому інструменти методичного дослідження 

(елементи навчальних технологій, оригінальні засоби навчання, системи 

навчальних завдань, інноваційні форми організації навчання тощо) можуть 

використовуватися вчителями географії. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Дистанцiйне навчання («віддалене навчання», «відкрита освіта», 

«електронна освіта», «віртуальне навчання», «теленавчання») – це форма 

надання освітніх послуг з використанням комп’ютерних і 

телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю 

учителів та здобувачів освіти та самостiйну роботу останніх з матерiалами 

iнформацiйної мережi. Дистанційне навчання покликане допомогти зробити 

освіту доступною в глобальному освітньому просторі, воно виступає як 

ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового 

вирішення її нагальних проблем. В економічно розвинених країнах світу 

провадження елементів дистанційної форми навчання в школі розглядається 

як необхідна умова для досягнення сучасного рівня якості освіти.  

За умови грамотної організації дистанційне навчання дозволяє: 

надавати сучасні і актуальні освітні матеріали здобувачам освіти у зручній 

формі; організовувати інтерактивну співпрацю учителя та учнів; 

консультувати учнів програмою-викладачем; швидко доповнювати навчальні 

матеріали та корегувати помилки; поєднувати освітнє телебачення, 

відеокліпи, аудіо, графіку і текст, електронні карти і геосервіси, що 

розширює можливості навчання; для учнів – це можливість навчатися будь-

де і будь-коли, у зручному для себе режимі. Для географії дистанційна освіта 



 
 

37 

означає набагато ширші можливості для обміну відповідною інформацією 

про природне та соціально-економічне середовище різних частин світу, 

фізичні процеси, явища. Географія використовує багатий графічний, 

картографічний і статистичний матеріал, геосервіси, усе це в умовах 

дистанційного навчання зручно використовувати.  

Попри переваги, дистанційна форма навчання не позбавлена певних 

недоліків, над усуненням яких треба працювати. Основні недоліки: учителі 

можуть не отримати відповіді на запитання від учнів так швидко, як у класі; 

учні повинні мати достатню самодисципліну для виконання завдань без 

щотижневого графіка (це навчання для «правильного учня»); онлайн-освіта 

обмежує кількість взаємодій школярів з однолітками та викладачами; учні не 

можуть мати багато аудіо та візуальних ресурсів для використання при 

вивченні нового матеріалу, їх перегляд повинен бути регламентованим; учні 

повинні добре розбиратися в технологіях, щоб онлайн-система працювала 

належним чином для них; існує і проблема академічної доброчесності; 

дистанційна освіта є викликом для дітей із малозабезпечених сімей; далеко 

не всі регіони мають гарний швидкісний Інтернет. 

2. Для організації дистанційного навчання важливим є єдиний підхід та 

гнучкість, а передумовою – наявність інформаційного освітнього 

середовища, компетентного та підготовленого вчителя. На рівні шкіл треба 

визначитись, чи варто мати єдину платформу (Zoom, Google Classroom, 

Microsoft Teams), чи надати автономію вчителям у виборі форми спілкування 

з учнями, яким буде навчання (синхронним чи асинхронним). Методичний 

аспект передбачає: наявність чітких інструкцій для здобувачів освіти, 

зменшення тривалості уроку до 30 хв, використання інтерактивних форм 

навчання, акцент на формальному оцінюванні, обов’язковий зворотний 

зв’язок. У дистанційному режимі багато видів традиційної мотивації 

працюють не так ефективно, тому педагогу необхідно постійно створювати 

для дітей ситуації успіху, яка у дистанційному навчанні відіграє головну 

роль. Важливо забезпечувати рівні можливості учнів в отриманні знань, 
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здійснюючи диференційоване навчання та індивідуальний підхід. Навчання 

географії має проходити у вигляді коротких лекцій, анімацій, симуляцій, 

віртуальних лабораторій, віртуальних світів (Mozaik) та багатьох інших 

форматів, які дозволяють отримувати швидкий доступ до знань та 

застосовувати різні методики, методи та прийоми навчання. 

3. Методологічною основою пропонованого дослідження є наукові 

наробки вчених у галузі методики викладання географії, дистанційного 

навчання. Концептуальною основою для моделювання уроків географії стала 

Концепція НУШ, Закон України про повну загальну середню освіту та ін. 

законодавчо-нормативні документи у галузі освіти. Кваліфікаційна робота 

виконувалась із застосуванням комплексу методів, серед яких 

загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, ідеалізація, 

порівняння) та спеціальні (анкетування вчителів, педагогічне спостереження, 

експеримент, статистико-математичний). Їх використання забезпечує 

надійність і достовірність отриманих висновків. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО (ОН-ЛАЙН) КУРСУ ГЕОГРАФІІ 10 КЛАСУ НА 

ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «АЗІЯ» 

 

2.1. Місце і роль курсу «Географія: країни та регіони» в системі 

шкільної географічної освіти, структура та особливості курсу 

 

Курс «Географія» у старшій школі завершує базову географічну 

освіту учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Програма складена 

відповідно до типового навчального плану. У 10 класі на її вивчення 

відведено 52 години, тобто 1,5 години на тиждень.  

Навчальна програма для старшої школи розробляється на основі 

положень Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

згідно з яким шкільна географічна освіта є складником освітньої галузі 

«Природознавство». Загальноосвітня цінність географії полягає у 

формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної 

оболонки як природного та природно-техногенного середовища, у якому 

живе людина [33, 74].  

Зміст програми з географії у старшій школі базується на принципах 

науковості, неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її 

інтеграції на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, 

гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу відповідно 

до вікових особливостей учнів. 

Курс географії в 10 класі «Географія: регіони та країни» 

спрямований на формування в учнів знань про особливості населення й 

просторової організації господарської діяльності у  регіонах світу та 

окремих країнах,  умінь  орієнтуватися у світових і регіональних соціально-

економічних, суспільно-політичних, екологічних процесах. Цей курс 

побудований на засадах географічного країнознавства. На відміну від 
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географії материків і океанів (7 клас), курс географії 10 класу є суспільно-

географічним.  

 

Рис. 2.1. Місце курсу «Географія: регіони та країни» в системі 

шкільної географічної освіти (зроблено автором) 

 

Загальною метою географії в 10 класі є формування в школярів 

географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та 

просторової організації економічної  діяльності в окремих регіонах і країнах 

з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та 

екологічних аспектів. Мета реалізується через вирішення таких головних 

завдань: 

1) формування в учнів цілісної географічної картини світу; 

2) розкриття ролі географії у розв'язуванні економічних, 

11 клас. Географічний простір Землі

10 клас. Географія: регіони та країни (52 год.)

Вступ

Розділ І. Європа

Розділ ІІ. Азія

Розділ ІІІ. Океанія

Розділ ІV. Америка

Розділ V. Африка

Розділ VІ. Україна в міжнародному просторі

9 клас. Україна і світове господарство

8 клас. Україна: Природа, населення

7 клас. Материки та океани

6 клас. Загальна географія
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екологічних і соціальних проблем суспільства; 

3) створення освітнього середовища для розуміння особливостей 

участі  регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці; 

4) розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння 

логічно висловлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі;   

5) обґрунтування доцільності наукового підходу до 

природокористування, мотивування екологічно грамотної, здоров’я 

збережувальної поведінки; 

6) формування картографічної грамотності й культури; 

7) вироблення умінь користуватися джерелами географічної 

інформації, аналізувати її; застосовувати здобуті географічні знання в 

практичній діяльності; 

8) розвиток здатності до співробітництва під час виконання 

практичних робіт та проведення досліджень;  

9) заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей, 

інтересів та життєвих планів [52, 160]. 

Інтегративний характер країнознавства, у якому «сходяться» різні 

теми і напрями, робить вивчення географії в 10 класі одночасно цікавим, 

корисним та складним. Вивчаючи регіони та країни світу, учні поглиблюють 

свої знання і в галузях, суміжних з географією – це політологія (форми 

правління, кордони, міждержавні конфлікти, країни «центру», «периферії» та 

«напівпериферії»), економіка (сектори економіки, економічні показники, 

ТНК), культура (цивілізації, особливості культури), демографія 

(демографічні процеси і демографічна політика в різних регіонах і країнах), 

екологія (національні парки і заповідники). Оскільки географія оперує 

багатьма термінами і поняттями цих наук, то й учні збагачують свій мовний 

запас новими термінами – джентрифікація, аеропорти-хаби, світові міста та 

інші, часто специфічні для певного регіону чи країни терміни. 

На прикладі конкретних регіонів і країн учні навчаються розумінню 

того, як взаємпов’язані та взаємодіють економічні, соціальні, політичні та 
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культурні процеси.) дані підручників та відстежувати рейтинги країн, 

показники, тенденції. Гуманітарні теми (поняття про цивілізації, причини 

міждержавних конфліктів, елементи матеріальної та духовної культури 

регіонів світу та ін.), які розглядаються в ході вивчення географії регіонів та 

країн, мають велике виховне значення.  

Матеріал підручника географії 10 класу (стосується всіх видань) 

надзвичайно насичений різноманітною інформацією краєзнавчого характеру 

(географічною номенклатурою, статистикою, графічними зображеннями), 

роботі з якими треба приділяти увагу. Уміння аналізувати статистичні 

матеріали сприяє розвитку в учнів статистичної грамотності. З огляду на 

динамізм економічної, соціальної та демографічної статистики, вчителю слід 

бути готовим постійно актуалізовувати (осучаснювати) дані підручників та 

відстежувати рейтинги країн, показники, тенденції.  

Часто здобувачам освіти буває важко зрозуміти, що з цього головне, а 

що – другорядне, що варто запам’ятати, а що – достатньо просто зрозуміти та 

уявити. Розібратись з цим допоможуть різні графічні органайзери, ментальні 

карти (зручні для того, щоб побачити всю структуру теми, взаємозв’язки між 

змістовими блоками), а також фото та рисунки та будь-які інші засоби 

візуалізації. 

Курс географії у старшій школі має чітко визначену практичну 

спрямованість, яка реалізується в ході виконання практичних робіт, 

аналітичних завдань та досліджень. Вони орієнтують учнів на розвиток умінь 

і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації, 

а також передбачають розв’язання географічних, екологічних й соціально-

економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, проведення міні- 

досліджень, дискусій, семінарів, презентацій, експертиз, круглих столів, 

ділових ігор, творчих робіт, індивідуальних і колективних проектів. Мета 

проведення цих робіт може бути різною – мотиваційною, контролюючою 

тощо [52, 160]. Такі підходи сприятимуть формуванню не лише предметних 

(географічних), а й ключових компетентностей (інформаційно-цифрової, 
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соціальної і громадянської підприємницької, загальнокультурної та 

екологічної грамотності тощо). 

Велика роль у вивченні географії 10 класу відводиться роботі з 

тематичними картами. Карта є самостійним джерелом інформації, 

посібником. Наявність в Інтернеті різноманітних карт вирішує проблему 

дефіциту паперових їх аналогів та полегшує роботу в режимі дистанційного 

навчання. Електронні карти легко відкрити за електронним посиланням, далі 

– масштабувати зображення для отримання детальної інформації. 

Інтерактивні карти дозволяють зчитувати статистику під час наведення 

курсору на певну країну, залучати додаткову інформацію. Учителю варто 

збирати колекцію таких карт для використання в навчальному процесі. 

У курсі «Географія: регіони та країни» передбачено засвоєння 

географічної номенклатури, яка чітко регламентована у знаннєвому 

компоненті очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Географічна номеклатура в цьому курсі – це склад субрегіонів, назви 

столиць, найбільших міст, промислових і транспортних центрів країн тощо. 

Її засвоєння сприятиме формуванню в школярів просторового мислення. Для 

того, щоб полегшити запам’ятовування, варто використовувати ігровий 

контент, наприклад, онлайн-вікторини, організовувати он-лайн змагання (хто 

перший, хто більше набере балів, хто зробить все це найшвидше та без 

помилок).  

У старшій школі окремі питання курсу доцільно пропонувати 

старшокласникам опрацьовувати самостійно. Необхідно стимулювати 

пізнавальну діяльність старшокласників, спонукати їх до використання 

типових планів комплексної характеристики територій (регіонів та окремих 

країн), розвивати навички самостійного інформаційного і наукового пошуку, 

прогнозування та проектування.  

Для навчання школярів у 10 класі пропонуються такі форми онлайн-

занять: урок-лекція, урок-семінар, урок-дискусія, урок-«круглий стіл», урок-

контроль знань, урок роботи в Інтернеті, урок-практикум, урок-дослідження 
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(міні-проект) тощо [48, 94]. Особливий наголос робиться на комунікації в 

усіх формах (учень – учень, учитель – учень, учень – комп’ютер), велика 

увага приділяється вмінню працювати з різними джерелами інформації, 

розвитку критичного мислення тощо. 

Основними методами, які використовуються в різних поєднаннях є 

пояснювально-ілюстративний та частково-пошуковий. Перший поєднує 

словесні методи (розповідь, пояснення, робота з літературними джерелами) з 

ілюстрацією різних за змістом джерел (довідники, карти, схеми, діаграми, 

натуральні об'єкти та ін.). Частково-пошуковий, ґрунтується на використанні 

географічних знань, життєвого і пізнавального досвіду учнів. Прикладом 

такого методу є бесіда, яка залежно від дидактичних цілей уроку може бути 

перевірочною, евристичною, повторювально-узагальнюючою. Програмою 

передбачено й використання дослідницького методу навчання, учні можуть 

обрати щонайменше дві з пропонованих програмою або вчителем тем для 

проведення дослідження (індивідуально, і парах, групах). У 10 класі 

заохочується використання різноманітних джерел сучасної статистики, 

діаграм, схем, які учні самі можуть складати в Exсel, широкого спектру 

картографічних творів, серед яких електронні, зокрема, інтерактивні карти, 

карти-анаморфози тощо. Форми представлення результатів дослідження теж 

можуть бути різноманітними – це презентації, фотоколажі, інфографіка тощо. 

Відзначимо, що дистанційний фомат навчання вигідно може бути 

використаний і вчителем, і учнями для організації та презентації 

дослідницької діяльності школярів. Робота зі статистичними та графічними 

матеріалами сприяє розвитку в старшокласників математичної та 

статистичної компетентності. 

Крім інформаційно-комунікаційних технологій рекомендовано в 10 

класі використовувати освітні технології проблемного, модульного навчання, 

а також технологію розвитку критичного мислення, яка добре поєднується з 

«перевернутим класом» (flipped classroom). Останню технологію ще 

називають принципом навчання, або моделлю змішаного навчання, у якій 
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виконання домашньої роботи передбачає самостійне вивчення учнем нової 

теми – перегляд відеолекції; читання навчальних текстів, перегляд 

ілюстрацій; проходження тестів та вправ на початкове засвоєння теми. Потім, 

під час роботи в класі (у нашому випадку, у режимі онлайн), учні вивчають 

більш складний теоретичний матеріал та питання, що виникли в них 

впродовж виконання домашньої роботи (не більше 25-30% часу), 

дискутують, виконують дослідницькі завдання. Організації «перевернутого 

класу» сприятимуть наявні інтерактивні ресурси (електронні посібники, 

відеолекції та інші відеоматеріали) та належним чином організований 

навчально-методичний супровід, якому вчитель в умовах дистанційного 

навчання повинен приділяти особливу увагу. Адже учні потребують вказівок, 

що робити у під час і після перегляду відео, на що звернути увагу, якими 

мають бути результати роботи з цими джерелами. 

Вивчення курсу «Географія» у старшій школі передбачає два види 

контролю: 

– поточний – це контроль під час вивчення теми (усне опитування, 

тестування, самостійні та практичні роботи, захисти проєктів і проведених 

досліджень тощо); 

– підсумковий – контроль наприкінці вивчення розділу (теми) (усні та 

письмові роботи, тести,  бесіди тощо) [77, 112]. 

На відміну від початкової школи, учні 10 класу мають попередній 

навчальний досвід, який може допомогти їм у самоорганізації під час 

дистанційного навчання. При цьому важливо нагадати засадничі принципи 

такого навчання учням та батькам. Надзвичайно важливим є практикування 

мислення зростання, конструктивного ставлення до помилок та труднощів, 

уміння справлятися з прокрастинацією.  

За умов дистанційного навчання необхідно наголошувати на 

важливості метакогнітивних навичок, надавати інформацію про те, як їх 

можна практикувати та набувати. Уміння вчитися, зокрема організовувати 

власну навчальну діяльність, є надзвичайно корисним і дуже важливим для 



 
 

46 

успішного дистанційного навчання. Потрібно навчитися відповідально 

планувати свій час, збалансувати навантаження між різними видами 

діяльності та відпочинку. Наприклад, можна вести щоденник навчання, у 

якому фіксувати час, витрачений на різні навчальні діяльності. Трохи згодом, 

після аналізу щоденника, учень побачить закономірності і краще 

плануватиме час на майбутнє.  

Варто звернути увагу учнів на те, що людський мозок не підтримує 

режиму багатозадачності, тож потрібно зосереджуватись на безпосередній 

діяльності і не намагатись поєднувати її з переглядом соціальних мереж чи 

переписуванням з друзями. Учитель може запропонувати учням способи 

боротьби з прокрастинацією, наприклад «метод помідора», який полягає в 

тому, що навчання планується невеликими відрізками часу (близько 20 

хвилин), упродовж кожного з яких блокується будь-яка спроба відволіктися 

від основного завдання. Найкраще для цього задіяти таймер – кухонний, у 

мобільному телефоні чи на веб-сайті (від кухонного таймера у вигляді 

помідорчика й походить назва методу) [69, 193].  

Після періоду навантаження йде невеликий період відпочинку (5-10 

хвилин), упродовж яких можна відволіктись, переключитись на іншу 

діяльність (послухати музику, перекусити, випити води, переглянути 

соціальні мережі тощо). Важливо дотримуватись дисципліни і не 

відволікатись на ці речі впродовж часу, відведеного на активну роботу. Така 

побудова навчального часу учнів старших класів дисциплінує й дозволяє 

отримати відчутний результат незалежно від настрою чи натхнення до 

навчання, які можуть самі по собі не з’явитися в умовах самостійного 

планування часу [46, 55].  

Труднощі є невід’ємною частиною навчального процесу, тому важливо 

наголосити на конструктивному ставленні до помилок та провалів, які 

неодмінно трапляються з кожним. Можна запропонувати кілька стратегій 

виходу з таких ситуацій, наприклад: пошукати інше джерело інформації про 

країни, континенти, відео на цю тему, інший підручник (в інтернеті доступні 
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електронні версії підручників різних авторів – можливо, учень/учениця 

краще сприйматиме інформацію в альтернативному поданні).  

Не можна недооцінювати важливості дотримання принципів 

академічної доброчесності, самостійного виконання навчальних завдань, а 

також завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. 

Варто наголосити на тому, що метою та результатом виконання завдань є не 

стільки оцінки, скільки набуття компетентностей [46, 55]. 

Ключові компетентності є складовою частиною особистості учнів, 

їхнього внутрішнього світу, а також розвивають загальні здібності, в 

результаті чого з'являються можливості вирішувати проблеми в 

повсякденному житті. 

1. Ціннісно смислові компетенції формують ставлення до життя, 

правильно розставляють ціннісні орієнтири, допомагають учневі 

самовизначитися і навчитися приймати рішення і брати за них 

відповідальність на себе. 

2. Загальнокультурна компетентність формуються при вивченні 

етносів, загальнолюдських і національних культур, сімейних і громадських 

цінностей, традицій і способу життя різних народів.  

3. Навчально-пізнавальні компетентності формуються в урочній та 

позаурочній діяльності учня, коли він здобуває знання з навколишнього 

світу, вчиться відрізняти факти від домислів, користується статистичною 

інформацією, грамотно організовує самостійну пізнавальну роботу.  

4. Інформаційна компетентність припускає опанування сучасних 

засобів інформації та інформаційних технологій. Завдання вчителя географії 

– показати можливості інформаційної бази Інтернету, навчити вести 

самостійний пошук, аналіз, відбір інформації, її перетворення, збереження, 

передачу і презентацію за допомогою технічних засобів й інформаційних 

технологій. Картина світу змінюється занадто швидко, а «книжкова» 

література не встигає відслідковувати ці процеси. Інтернет слугує джерелом 

інформації, з якою школяр вчиться працювати, наприклад, створити 
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презентацію до уроку або позакласного заходу, підготувати, показати і 

проаналізувати знімки досліджуваних територій з Космосу і багато іншого. 

Залучаючи учнів до цієї роботи, ми наділяємо їх важливими інформаційними 

компетенціями, які напевно будуть затребувані в дорослому житті.  

5. Комунікативна компетентність формується в процесі спілкування 

(роботи в групі, колективі, опанування різних соціальних ролей). Кожен 

учень в майбутньому буде виконувати різні соціальні ролі, де неможливо 

обійтися без взаємодії з навколишніми. Учень повинен вміти поставити 

запитання, вести дискусію [34]. 

Компетентності особистісного самовдосконалення формуються, коли 

учень усвідомлює, що все, чого він вчиться, необхідне йому для розкриття 

власних здібностей, можливостей, тобто самовдосконалення, а також – для 

подальшого професійного розвитку. В умовах глобалізації та інтеграції 

України та українців у світову економіку, знання географії регіонів і країн 

набувають особливої актуальності. Ці знання та просторове мислення 

випитані міжнародними економістами, маркетологами, дипломатами, 

транспортниками, туристичними агентами та будь-якими категоріями 

громадян, яким доводиться подорожувати, на чому варто наголосити учням 

на початку вивчення курсу «Географія: регіони та країни». Можна спонукати 

учнів встановлювати власні цілі вивчення географії, або навіть окремої теми і 

фіксувати внесок кожного із завдань у досягнення тих цілей, відстежуючи 

прогрес та зростання власної майстерності.  

Особливості навчання у 10 класі та країнознавча специфіка курсу 

зумовлюють підходи до викладення матеріалу та комунікації з учнями. 

Викликом дистанційного навчання для учнів 10 класу є велика кількість 

предметів, які викладаються різними вчителями. Кожен педагог має власні 

підходи, методики, надає перевагу різним цифровим інструментам. Тому 

дуже важливо узгодити базові засади взаємодії, для того щоб не 

перевантажувати учнів надмірною кількістю платформ та засобів навчання 

[46, 57]. Важливою і корисною для учнів буде допомога із встановленням 
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чіткого розпорядку дня (з можливою варіативністю наповнення окремих 

блоків), укладення плану виконання завдань з різних предметів (зокрема, 

якщо школа пропонує асинхронний режим взаємодій).  

Дистанційне навчання для старшокласників відкриває можливість 

реалізувати власну навчальну траєкторію, зосередившись на тих предметах, 

які відповідають особистим зацікавленням. Так, оптимізація розкладу 

дозволить скоротити кількість різних предметів кожного дня і виділити 

більші часові блоки для підготовки кожного з уроків. При цьому важливо не 

перевантажувати учнів завданнями з тих предметів, які не вивчаються на 

профільному рівні відповідно до навчального плану класу, а також 

забезпечити можливість належними чином підготуватися до державної 

підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, які очікують 

учнів випускового класу [53, 115].  

За умов дистанційного навчання географії заняття можуть відбуватись 

синхронно чи асинхронно. Крім того, треба враховувати той факт, що в 

деяких випадках, зокрема й з об’єктивних причин, учні чи вчителі можуть 

узагалі не мати технічних можливостей для цифрової взаємодії. Синхронна 

взаємодія передбачає, що учні та вчителі працюють за попередньо укладеним 

та узгодженим розкладом, у якому враховано всі предмети навчального 

навантаження учня [53, 116].  

При цьому доцільно дещо оптимізувати розклад порівняно з очним 

навчанням. Якщо урок у розкладі присутній 1 раз на тиждень, то достатньо 

виділити на онлайн-консультацію 20 хвилин на тиждень. Урок, який 

відбувається 2-3 рази на тиждень, можна трансформувати в 1-2 онлайн-

уроки, доповнені самостійним опрацюванням матеріалів та виконанням 

завдань. Якщо дисципліна має 4 і більше уроків на тиждень — варто мати 2-3 

онлайн-зустрічі. Не варто планувати всі 45 хвилин уроку для очної взаємодії, 

адже певну частину заняття потрібно присвятити відпрацюванню вмінь та 

навичок, що можна реалізовувати в іншому режимі. Так само як і в ході 

очних занять, не варто відводити значну частину часу на лекційне 
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повідомлення нового матеріалу, натомість варто урізноманітнювати спільну 

роботу інтерактивними методами, застосовуючи відповідні онлайнові сервіси 

та інструменти, роботу в менших групах, чергувати види діяльностей.  

Необхідно врахувати: якщо на занятті не можуть бути присутні всі 

учні, не варто на ньому пояснювати новий матеріал або ж необхідно 

забезпечити запис викладення нової теми. На онлайновому занятті з географії 

важливо не стільки викладати матеріал, скільки узгоджувати розуміння 

учнями поставлених завдань і з’ясовувати проблемні моменти, зокрема 

виявлені на попередніх етапах роботи. Для синхронної взаємодії підходять 

такі платформи, як Zoom, Microsoft Teams, Google Meet.  

Асинхронна взаємодія відбувається в асинхронному режимі, без 

усталених за розкладом онлайн-зустрічей. Така форма дозволяє скористатись 

перевагою гнучкого планування робочого часу та навантаження як для учнів, 

так і для вчителів. Учитель публікує перелік навчальних матеріалів, 

цифрових ресурсів, завдань, необхідних карт, а учні опрацьовують їх у 

зручному для себе темпі, відповідно до вказаних термінів виконання. 

Очевидно, що такий режим вимагає від учнів більше навичок планування 

своєї роботи, що може бути викликом для деяких школярів. 

Учителю/учительці при цьому важливо раціонально спланувати й 

сформулювати покрокову інструкцію опрацювання теми та досягнення 

очікуваних результатів навчання [46, 58].  

Необхідно передбачити час на консультації та повідомити графік 

доступності вчителя для надання допомоги в процесі індивідуальної роботи. 

Завдання для асинхронного виконання можуть бути як індивідуальними, так і 

груповими, а також передбачати участь у спільних обговореннях у режимі 

текстових чи відеофорумів. Якщо є можливість, варто надавати учням вибір 

у тому, як саме демонструвати опанування матеріалу певної теми: 

класичними завданнями з підручника чи робочого зошита або більш 

творчими видами діяльності: складанням власних завдань, запитань, 

скрінкастом як демонстрацією презентацій, створенням карти понять певної 



 
 

51 

теми чи інфографіки до неї. Подібні завдання складно виконувати на 

типовому 45-хвилинному уроці, адже неможливо чітко спрогнозувати час, 

необхідний для кожного з учнів.  

Асинхронне навчання дозволяє відійти від похвилинної організації 

роботи й надає простір для індивідуальної творчості в ході виконання 

подібних завдань. Водночас варто передбачити й «безмашинні» варіанти 

виконання завдань, зменшуючи таким чином екранне навантаження на учня. 

Так, карти, таблиці, можна скласти на аркуші, так само й інфографіку. 

Цифровий режим взаємодій, зокрема в асинхронному форматі, відкриває 

широкі можливості здійснювати диференційоване навчання, коли 

кожен/кожна учень/учениця чи група учнів отримує те завдання, яке 

відповідає їхньому рівню опанування теми, і переходить до наступного рівня 

лише після якісного закріплення попереднього.  

Синхронний режим, а також традиційна класно-урочна система 

зазвичай мало підходять для реалізації таких індивідуалізованих навчальних 

траєкторій. Для асинхронної взаємодії підходять такі платформи, як Google 

Classroom, Moodle, Edmodo, Padlet тощо, на яких розміщуються посилання на 

різноманітні матеріали та діяльності.  

У деяких випадках, на жаль, неможливо організувати дистанційне 

навчання з застосуванням цифрових технологій. У такому разі вчитель 

повідомляє перелік, обсяг, послідовність вивчення тем за наявним в учня 

підручником, а також перелік завдань, які необхідно виконати для 

досягнення передбачених результатів навчання. Якщо є змога, відбувається 

комунікація телефоном чи поштою, проте основну частину навчальної 

діяльності учень здійснює самостійно. Після повернення до звичних форм 

навчання таким учням необхідно надати особливу підтримку, скласти план 

індивідуальної діагностики та корекції результатів навчання. 

Отже, загальною метою географії в 10 класі є формування в школярів 

географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та 

просторової організації економічної діяльності в окремих регіонах і країнах з 
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урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та 

екологічних аспектів. У старшій школі значна кількість питань повинна бути 

самостійно опрацьована учнями. Необхідно стимулювати пізнавальну 

діяльність старшокласників, спонукати їх до використання типових планів 

комплексної характеристики територій (регіонів та окремих країн), розвивати 

навички самостійного інформаційного і наукового пошуку, прогнозування та 

проектування. Курс географії у старшій школі має чітко визначену практичну 

спрямованість, яка реалізується в ході виконання практичних робіт, 

аналітичних завдань та досліджень. 

 

2.2. Система науково-методичного супроводу дистанційної (он-лайн) 

форми викладання розділу «Азія» в курсі географії 10 класу 

 

Серед регіонів світу, які учні вивчають у 10 класі, розділу «Азія» 

відводиться важливе місце. У наш час цей регіон демонструє стрімке 

економічне зростання, тут формується третій центр світової економіки. 

Важливість співпраці з цим регіоном визначють всі економічно розвинені 

держави світу, адже саме Азія (з Китаєм, Японією та новими 

індустріальними країнами першої хвилі) швидко стає «локомотивом» 

світової економіки. Крім того, в Азії концентрується найбільша частка 

населення світу, регіон об’єднує надзвичайно різні цивілізації з 

неповторним культурним ландшафтом. Для України азійський напрям є 

пріоритетним у міжнародних зв’язках, оскільки Азія має потужний 

споживчий ринок. Є чимало можливостей міжнародної співпраці з країнами 

Азії в галузях АПК, оборонного комплексу, авіакосмічній галузі, 

енергетики і біотехнологіях, туризму, освіті, в галузі інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. 

У межах вивчення розділу «Азія» на уроках географії 10 класу 

виділяється дві великі теми, важливі для розуміння сучасного 
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глобалізованого світу: «Загальна характеристика Азії» та «Країни Азії». 

Структуру розділу «Азія» представлено на рис. 2.2.  

 

 

Рис. 2.2. Структура розділу «Азія» в курсі «Географія: регіони та 

країни» (зроблено автором з використанням сервісу MindMaster) 

 

Викладаючи навчальний матеріал, учитель повинен не тільки дати 

характеристику окремим регіонам та державам, але й показати 

міжрегіональні та міжнародні зв`язки у світі, довести значення та роль тих чи 

інших регіонів для інших країн, навчити аналізувати учнів процеси 

глобалізації. Робота на уроках може бути виявлена в трьох компонентах: 

знаннєвому, діяльнісному та оцінно-ціннісному. 

Під час дослідження теми  «Загальна характеристика Азії» знаннєвий 

компонент повинен бути організований так, щоб учні могли виконати 

завдання на знання складу регіону, вміли наводити приклади країн Азії, що 

належать до різних типів та підтипів за рівнем економічного розвитку. Окрім 

того, учні повинні вміти показати на карті таку важливу інформацію, як: 

субрегіони, країни, басейни видобутку нафти і природного, кам’яного вугілля 

країни зі значним видобутком залізних, мідних, олов`яних, вольфрамових 
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руд, райони лісозаготівлі, рекреації, найбільші промислові райони, світові 

міста в Азії, мегаполіси, найбільші морські порти, найбільші фінансові 

центри Азії, тощо. 

Діяльнісний компонент учнів під час вивчення розділу «Азія» повинен 

бути спрямований на формування уміння характеризувати особливості 

демографічних, урбанізаційних процесів та розміщення населення в Азії, 

основні риси сучасного стану економіки; пояснювати виникнення 

міждержавних конфліктів у регіоні; порівнювати ресурсозабезпеченість, 

працересурсний потенціал субрегіонів Азії та особливості господарства 

різних за рівнем економічного розвитку країн Азії; обґрунтовувати  

розміщення основних районів видобування мінеральних ресурсів, обробної 

промисловості в Азії; використовувати тематичні карти для порівняння 

спеціалізації сільського господарства  субрегіонів Азії. 

Оцінно-ціннісний компонент першої теми розділу «Азія» повинен 

формувати здатність до формулювання висновків про причини 

нерівномірності економічного розвитку субрегіонів Азії; оцінки впливу 

глобалізації, в т.ч. ТНК на місце країн Азії в міжнародному географічному 

поділі праці; висловлювання власних суджень щодо шляхів вирішення 

міждержавних конфліктів у регіоні; ілюстрації прикладами вплив політичних 

та економічних процесів у регіонах Азії на Україну. 

Дослідження теми «Країни Азії» у складі розділу «Азія» у10 класі 

також розкривається через три компоненти. Вони характеризуються таким 

чином. 

Знаннєвий компонент направлений на формування знань про 

домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів 

економіки високорозвиненої країни та країн, що розвивається; різницю 

понять «рівень урбанізованості країни» та «темпи урбанізації»; приклади 

промислових виробництв та послуг окремих країн регіону; знання на карті 

найбільших міст країн, світових міст, промислових районів, технополісів, 



 
 

55 

найбільших морських портів, аеропортів, фінансових й туристичних центрів 

країн; 

Діяльнісний компонент другої теми розділу розкривається через 

формування таких умінь, як : аналізує динаміку чисельності та статево-вікову 

структуру населення окремих країн Азії на основі аналізу статево-вікових 

пірамід; проектує вплив демографічних процесів на праце ресурсний 

потенціал країни; дає оцінку ресурсозабезпеченості окремих країн; складає: 

комплексну економіко-географічну характеристику Японії, Китаю, Індії; 

знаходить та систематизує необхідну інформацію для характеристики країни; 

ілюструє добірками статистичної інформації, графіками, діаграмами процеси 

інформаційно-технологічного прориву Японії та Китаю; використовує 

тематичні карти для обґрунтування особливостей системи розселення, 

розміщення виробництва товарів і послуг у межах країни; рейтинги 

показників соціально-економічного розвитку країн для обґрунтування 

їхнього місця у світі та регіоні; порівнює чинники міжнародної спеціалізації 

Японії, Китаю, Індії; пояснює особливості спеціалізації сільського 

господарства та розміщення основних районів (центрів) обробної 

промисловості; характеризує структуру експорту та імпорту товарів та 

послуг окремих країн регіону; обґрунтовує основні напрямки експорту 

капіталу й технологій та закордонного підприємництва Японії. 

Нарешті, оцінна-ціннісний компонент повинен бути спрямований на 

формування таких умінь в учнів, щоб робити висновки про причини 

нерівномірності економічного розвитку окремих районів у Китаї, Японії та 

Індії; порівнювати позитивні та негативні насліди глобалізації в економіці та 

культурі Японії, Китаю та Індії; оцінювати роль державних інституцій та 

громадянського суспільства у розвитку країни; висловлювати власні 

судження що до перспектив взаємовигідного співробітництва України з 

країнами Азії [59]. 

Дистанційний формат навчання потребує відповідного навчально-

методичного забезпечення та навчально-методичного супроводу. Головними 
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елементами навчально-методичного забезпечення викладання курсу 

географії 10 класу є: програма, підручник, календарно-тематичне 

планування, збірник завдань і вправ (дидактичні матеріали), контрольно-

вимірювальні матеріали, довідкові ресурси, мультимедійні додатки 

(навчальні програми, електронні підручники), атласи і контурні карти. Для 

дистанційного курсу до цього переліку ще варто додати систему 

дистанційної освіти, платформу або ресурс, на базі якого буде запроваджене 

навчання. Основними засобами навчання для учнів  слугують підручник, 

робочий зошит, шкільний атлас, а в умовах віддаленого навчання – 

комп’ютер, планшет та/або смартфон (плюс доступ до Інтернет). 

Основне завдання розробки науково-методичного супроводу 

дистанційного курсу – формування інформаційної компетентності, умінь 

працювати з різними джерелами інформації, підвищення дидактичного 

потенціалу географічної освіти.  

Правильно підібрані науково-методичні матеріали повинні логічна і 

послідовно забезпечувати викладання освітнього матеріалу, використовувати 

сучасні методи і технічні засоби інтенсифікації навчального процесу, 

відповідати сучасним науковим уявленням у предметній галузі реалізовувати 

міжпредметні зв’язки, забезпечувати простоту використання для вчителів та 

учнів.  

Закон України «Про повну загальну середню освіту» та Державний 

стандарт базової і повної загальної середньої освіти, головні документи,  

якими повинні керуватись педагоги під час складання навчальних планів та 

розробок уроків [44; 35]. При цьому, навчальна програма з географії (рівень 

стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом 

Міністерства освіти і науки головний документ, який визначає зміст 

навчального матеріалу, а також його спосіб структурування, завдяки якому 

реалізуються визначені в ній цілі навчання. Основні компоненти навчальної 

програми: пояснювальна записка, вступ: мета і завдання навчального 

предмета, характеристика структури навчальної програми, особливості 
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організації навчально- виховного процесу, критерії оцінювання навчальних 

досягнень, рекомендації щодо роботи з програмою, зміст навчального 

матеріалу, вимоги до рівня навчальних досягнень учнів. Така структура 

дозволяє у повному обсязі надати характеристику курсу, а також незамінною 

основою для вчителя під час розробки матеріалів та викладання. 

Підручник з географії для 10 класу – навчальна опора для учнів, він 

повинен відповідати вимогам Державного стандарту освіти та чинній 

програмі з географії для 10 класу (рис 2.3).  

 

   

 

Рис. 2.3. Навчально-методичне забезпечення курсу географії 10 класу 

підручниками (рівень стандарту)  

 

Різноманітні рубрики («Працюємо в команді», «Знаходимо на карті», 

«Демонструємо власну ерудицію», «Використовуємо додаткові джерела 

знань», «Запам’ятайте, це важливо!»), узагальнення, запитання та завдання 

(«Демонструємо результати навчання!») урізноманітнюють процес здобуття 

знань. Географічні терміни та поняття подано в деяких підручниках 

українською та англійською мовами, що сприяє підвищенню мотивації 

вивчення іноземної мови. Значну увагу повинно бути приділено формуванню 
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в учнів ключових і предметних компетентностей (навичок практичного 

застосування географічних знань і вмінь). 

Інформаційно-комунікаційні технології посідають одне з ключових 

місць в системі методичного супроводу он-лайн курсів та в управлінні 

освітніми процесами під час дистанційного навчання. За останнє десятиріччя 

інформатизація освіти стала проблемою, на вирішення котрої напрямлена 

досить багато зусиль та ресурсів. Основною метою залишається розробка 

нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні методичні 

форми представлення інформації для підвищення якості навчання. 

Можна виокремити декілька основних сучасних тенденцій розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі: створення 

єдиного освітнього простору; активне запровадження сучасних засобів та 

методів навчання з орієнтуванням на інформаційні технології; поєднання 

традиційного та комп’ютерного навчання; створення системи гібридної 

освіти; постійний професійний розвиток викладача з метою продукування 

ним інформаційних технологій для навчання; зміна діяльності викладача на 

розробку нових засобів для підвищення його творчої активності, збільшення 

рівня технологічної та методичної підготовки; формування системи 

безперервного навчання – універсальної форми діяльності, котра спрямована 

на постійний розвиток протягом життя. 

Інформатизація освіти передбачає впровадження у освіту нових 

засобів, методів та форм професійної підготовки майбутніх фахівців, 

створення та використання потужних і простих у роботі інтернет-технологій 

та засобів електронного навчання [78]. 

Заслуговує уваги сервіс, котрий нещодавно представила компанія 

Google, розроблений на базі Google Apps – система управління навчанням 

(СУН) Google Classroom. Найвідомішим прикладом системи подібного 

призначення можна назвати Moodle, але вона для більшості користувачів 

досить складна і не зовсім зручна у використанні [6]. 
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Основним елементом системи Google Classroom є Групи. 

Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони 

дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення іншим 

користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи. Групи 

також можна використовувати для розповсюдження прав доступу до 

навчальних курсів. Учитель має право розділити користувачів групи на 

учасників і її власників. Ці ролі використовуються при визначенні дозволу в 

межах групи для певної особи. До того ж у користувачів з’являється 

додатковий поштовий аккаунт і робочий Диск, які можна використовувати 

для навчальної діяльності, та накопичення методичних матеріалів, карт, 

таблиць, схем. 

Сервіс «Завдання» в Classroom забезпечує доступ до певного файлу, 

передбачає можливість надання доступу для одночасної роботи над одним 

документом кільком користувачам. Спільна робота розширює можливості 

навчання, учні можуть обмінюватись ідеями і допомагати один одному. 

Такий підхід адаптує учнів до спільної роботи у класах [64, 52]. Google 

Classroom має багато можливостей: створення завдань, які інтегровані з 

іншими Google сервісами; спільна робота над завданнями, яка забезпечує 

двосторонній зв’язок між учнем та викладачем; спілкування в режимі 

реального часу; оцінювання виконаних завдань. На нашу думку, у Класі 

зручно працювати як викладачеві, так і учневі, оскільки служба забезпечує 

користувачів універсальним робочим апаратом, має зручний інтерфейс і 

можливості, необхідні учасникам освітнього процесу. 

При проєктуванні онлайн-класу вчитель (викладач) дотримується таких 

принципів: 

 науковості і посильних труднощів; 

 доступності навчання; 

 наочності; 

 свідомості і творчої активності; 

 розвиваючого і виховного характеру навчання; 
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 створення позитивного емоційного фону. 

Особливості роботи в класі можна виділити такі:  

1. Налаштування класу. Для кожного класу створюється свій ключ 

доступу, який учні та інші вчителі використовують для приєднання до 

спільноти. 

2. Інтеграція з Google Диском. Коли вчитель використовує Google 

Classroom, папка «Клас» автоматично створюється на його робочому Google 

Диску. Для учнів також створюється папка «Клас», з вкладеними папками 

для кожного класу, до якого вони приєднуються. 

3. Створення та розповсюдження завдань. При створенні завдання у 

вигляді Google-документа, платформа буде створювати і поширювати 

індивідуальні копії документа для кожного учня в класі за бажанням 

викладача, що значно спрощує технічні аспекти освітнього процесу. 

4. Обмеження в часі. При створенні завдань викладач може вказати 

термін виконання роботи. Коли учень здає завдання до завершення терміну 

виконання, на його документі з'являється статус «Перегляд», що дозволяє 

викладачеві перевірити роботу. Після перевірки викладач може повернути 

завдання учневі для доопрацювання. Воно автоматично переходить в статус 

«Редагування» і учень продовжує роботу над документом. 

5. Контроль за виконанням завдань. За усіма завданнями можна 

спостерігати одночасно, і контролювати роботу над окремим завданням 

відразу в декількох класах. 

6. Комунікування в класі. Завдяки поєднанню можливостей сервісу 

«Оголошення» і коментування завдань в Класі, викладачі та учні завжди 

підтримують зв'язок і слідкують за станом виконання/перевірки кожного 

завдання. 

Перевагами системи «Google Classroom» можна назвати: функціонал 

(можливість публікувати теоретичний матеріал, завдання, виставляти оцінки 

в журналі, календар та ін.); організацію спільної роботи; безкоштовність; 

підтримка української мови; бренд – Google всі знають і використовують. 
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Цим сервісом можна користуватися як персональному комп’ютері, так і на 

смартфоні та планшеті, у т.ч. за допомогою спеціальних мобільних додатків. 

Виділимо і недоліки такого рішення: інтерфейс системи не є інтуїтивно 

зрозумілим; посилання (URL) на конкретний клас є занадто довгим і тому не 

дуже зручним. 

Використання СУН Google Classroom не зводиться до заміни 

паперових носіїв інформації електронними. Сервіс дозволяє поєднувати 

процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під 

час традиційного навчання відокремлені один від одного [74, 178]. 

Використання Google Classroom в управлінні навчальним процесом 

систематизує та виносить на більш високий рівень роботу всіх учасників 

освітнього процесу, дає можливість індивідуалізувати навчальний процес, 

спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-

групових методів і форм навчання. Також використання Classroom сприяє 

підвищенню мотивації до навчання, дозволяє економити час підготовки до 

навчання. Наочність і інтерактивність інформації при подібній організації 

сприяє кращому засвоєнню інформації. 

У Класі можна використовувати (завантажувати) підручники, лекції, 

презентації за темами, а також відеоматеріали з YouTube. У подібній системі 

учителі (викладачі) можуть легко і швидко створювати та перевіряти 

завдання в електронній формі, а також вказувати терміни здачі. Завдання і 

роботи при цьому автоматично систематизуються у вигляді структури з 

папок і документів на Google Диску, зрозумілу і педагогам, і учням 

(студентам). За допомогою сервісу можна відразу побачити завдання, які 

викликали проблеми при виконанні. На сторінці завдань видно, що задав 

учитель (викладач), – учням досить просто натиснути на завдання, щоб 

приступити до його виконання. Інформація про здані роботи оновлюється в 

режимі реального часу, і викладач може оперативно перевірити всі роботи, 

поставити оцінки і додати свої коментарі. 

Умови дистанційного навчання змушують вчителів шукати додаткові 
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підходи та методи при підготовці до уроків з географії. Щоб допомогти 

учням краще опанувати навчальну програму нами розроблений 

інтерактивний освітній онлайн контент для супроводу викладання курсу 

«Географія: регіони та країни» у розділі «Азія». Зібрана колекція ресурсів 

до розділу буде цікава для будь-якого вчителя, що дасть можливість 

перетворити мінуси дистанційного навчання на величезні плюси, а саме: 

правильна організація «дистанційки» –- це зниження психічного та 

фізичного навантаження на учня; це можливість кожному обрати свою 

освітню індивідуальну траєкторію, отримати навичку самоосвіти; це 

автоматизована перевірка знань, а формат перевірки завдань з 

учительськими коментарями – це ще й об’єктивне розуміння чому 

виставлено саме такий бал.  

Google Планета Земля (Google Earth) [7] – можливість тривимірного 

перегляду ландшафту поверхні землі або будівель / споруд. Фотографії 

регіонів мають дуже велике розширення, що дозволяє в найдрібніших 

деталях розглянути зображення. Можна з учнями досліджувати ландшафти, 

рельєфи, країни та міста Азійського регіону, створювати інтерактивні 

проекти, визначати координати і відстані. 

AirPano [1]– чудовий сайт для перегляду панорамних зображень 

десятків відомих міст по всьому світу. Більша частина зображень AirPano має 

інтерактивні посилання, щоб можна було більше дізнатися про місця, які ви 

бачите на знімках AirPano. Можна пропонувати учням як додаткову 

інформацію під час вивчення окремих краї Азії. 

Mozaik Education [13] – допоможе урізноманітніти інструментарій 

шкільних уроків за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних і творчих 

презентаційних можливостей. Яскраві інтерактивні елементи і вбудовані 

додатки, призначені для розвитку навичок, проведення досліджень та 

ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів і допомагають в більш 

легкому засвоєнні навчального матеріалу. Головним недоліком даного 
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контенту – є його платний ресурс, а використання безкоштовної версії досить 

обмежена кількістю відвідувань впродовж тижня.  

Всеукраїнська школа онлайн (ВШК) [31] – сучасний онлайн-ресурс 

для змішаного та дистанційного навчання учнів загальноосвітніх шкіл з 

уроками та методичними матеріалами, що відповідають державній програмі. 

Навчальний контент платформи містить уроки з основних предметів, у тому 

числі й з географії. Контент платформи весь час доповнюється новими 

матеріалами відповідно до календарного плану. 

Каталог електронних освітніх ресурсів – містить розробки презентацій, 

відео та матеріалів до уроків, що створюють педагоги столиці під час 

навчання на курсах підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Сайт 

накопичує базу матеріалів, до якої потрапляють найбільш актуальні роботи: 

чи то за оригінальністю тематики, чи то за рівнем авторської розробки, чи то 

за неординарністю підходів. Це можуть бути абсолютно різні за формою 

подачі, обсягом, змістом і тематикою роботи, але у всіх цих матеріалів є 

спільне – вони презентують педагогічний досвід людей, які безпосередньо 

працюють у школі сьогодні. Крім суто освітніх функцій, Каталог забезпечує 

можливість професійного спілкування й обміну досвідом між педагогами.  

Seterra Online [17] – одна з найбільш захоплюючих та популярних 

географічних вікторин у світі. Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати 

розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від 

найбільш визначних географічних об`єктів до найдрібніших. Програма 

підійде для засвоєння таких категорій знань: материки та частини світу; 

найбільші країни в світі або в межах окремого регіону; столиці країн і 

найбільші міста; річки; озера, моря; острови; прапори окремих країн. У 

вивчені розділу «Азія» прекрасний інструмент для закріплення географічного 

положення країн або їхніх столиць. Учня можна запропонувати скласти 

власну вікторину, наприкдад, найбільш відомі країни для відвідування 

туристами.  
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Атлас пазлів National Geographic [14]. Кожна з колекцій пазлів є 

онлайн-картою континенту або країни. Можна використати з учнями на 

закріплення матеріалу з різних тем розділу «Азія». На порталі Національного 

географічного товариства представлений великий вибір інтерактивних 

завдань. Карти, з допомогою яких можна здійснювати віртуальні мандрівки. 

В цьому ж розділі Еarthpulse знайомить нас з проблемами населення. Ресурс 

можна використати в 10-му класі при розгляді теми «Населення Азії».  

Запущена бета-версія National Geographic Education, де є величезна 

колекція відео та фотоматеріалів. Перш за все, при нагоді стане конструктор 

інтерактивних карт. Використовуються добірки різних онлайн-ресурсів з 

готовими презентаціями та відео для полегшення опрацювання тем учнями.  

Lumio by Smart [12] – допоможе зробити навчання більш цікавим та 

захоплюючим, приєднавшись за посиланням, учні приєднуються до активної 

роботи на онлай уроці в Zoom або Tiams. За допомогою ресурсу створюється 

інтерактивна презентація, яка дозволить вчителю зробити викладання нового 

матеріалу цікавим захоплюючим і весь час тримати увагу учнів, адже після 

перегляду частини матеріалу вони виконують завдання та слідкують за 

своїми результатами. Опції зворотнього зв’язку передбачені програмним 

забезпеченням даного ресурсу.  

LiveWorkSheets [11] – ресурс, який дозволяє педагогам будь-яких 

напрямів «оживити» ті матеріали, які існували до цього у друкованому 

вигляді, тобто створюються інтерактивні робочі аркуші. Це може бути 

сторінка або цілий робочий зошит із предмету, а в нашому випадку сторінки 

окремої теми уроку. Учителю потрібно видати посилання на сторінку 

побачити виконання всіх запропонованих завдань. На LiveWorkSheets можна 

вставляти прослуховування аудіо та відеоматеріалів. Можна користуватися 

напрацюваннями інших педагогів та додавати ці сторінки до себе на аркуші 

таким чином формувати збірник вправ або створювати власні за допомогою 

конструктора, які розділені на теми (рефлексія, актуалізація тощо). Зручність 

ресурсу полягає ще й в тому, що після виконання завдань робота оцінюється 
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автоматично. У разі незадовільної оцінки, після повторного перегляду, є 

можливість редагувати сторінку та покращити виставлений бал.  

Sutori [18] – середовище для створення історій. Нею може бути набір 

вправ для одного уроку. Можна додавати відео, текст, файл, опитування. Все 

це компактно об’єднується однією історією, яка розміщується за посиланням 

в Google Classroom. Зручний інструмент для вчителя за допомогою якого 

відслідковується діяльність учнів. 

LearningApps [10] – платформа, що створена для підтримки навчання 

та викладання за допомогою невеликих загальнодоступних інтерактивних 

модулів. Різного роду вправи створюються онлайн та можуть бути 

використані в освітньому процесі. Для їх створення на сайті пропонується 

декілька шаблонів (конструкторів): вправи на класифікацію, тести з 

множинним вибором тощо). Їх можна використати під час оцінювання учнів, 

або поточного контролю, для самостійних робіт та інших видів перевірки 

знань.  

PurposeGames, Wordwall [16; 21] – сервіси, що надають можливість 

створювати ігровий контент уроку. Можливо, багато в чому нагадують уже 

відомий LearningApps. І в той же час мають свої особливості. Вони 

безумовно можуть прикрасити методичну скарбничку кожного вчителя і 

бути особливо корисними під час закріплення вивченого матеріалу уроку або 

на етапі актуалізації. Конструктор цих сервісів дозволяє вставляти 

зображення і підготувати текст, орієнтований на створення «активних зон». 

Як приклад, вставляємо контурну карту і даємо завдання на визначення 

географічних об’єктів країн Азії. Тобто процес становиться більш активним 

динамічним та привабливішим.  

Ethermap [5] – достатньо новий інструмент, який можна 

використовувати для створення онлайн-карт. Тут можна обмінюватися 

картами, вносити доповнення, редагувати все, просто надавши учням 

посилання. Можна запропонувати учням створити разом карту класних місць 
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для прогулянок в будь-якому місці, написати про все коротку інформацію та 

додати фото.  

Online Test Pad [15] – це освітній онлайн-сервіс для створення тестів, 

опитувальників, кросвордів, логічних ігор та комплексних завдань, що 

допоможе закріпити нові поняття та терміни, географічні назви країн, міст, 

районів, регіонів, явищ та процесів. Знадобиться всім, хто бажає 

урізноманітнити онлайн-уроки з будь-якої теми, а особливо це уроки 

контролю вивченого матеріалу.  

Підготовка матеріалів до онлайн-уроків з географії у 10 класі повинна 

відбуватись згідно Навчальної програми, затвердженої Міністерством освіти 

і науки України. Учитель повинен орієнтуватись на ті уміння, знання й 

навички, що повинні виховуватись в учнів, згідно їх навчального 

навантаження. Широкий вибір корисних сайтів дозволяє зробити процес 

засвоєння та закріплення знань більш цікавим та різноманітним, що підвищує 

загальну мотивацію школярів старших класів. 

Безсумнівно, отримання знань за допомогою дистанційного навчання є 

досить корисним і зручним. Можливо, незабаром, дистанційне навчання стане 

доповненням до традиційного, але повністю замінити звичний процес 

отримання знань не зможе. 

 

2.3. Навчально-методичне наповнення дистанційного (он-лайн) курсу 

до розділу «Азія» в курсі географії 10 класу 

 

Для того, щоб краще та ефективніше розробити методичні 

рекомендації для власного он-лайн курсу з географії, нами було проведене 

анонімне анкетування вчителів Луганської та Донецької областей, у якому 

добровільно взяли участь 52 респонденти – вчителі географії та 

природознавства (методику анкетування описано в підрозділі 1.3).  
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Більшість опитуваних – педагоги у віці від 32 до 45 років. Незначний 

відсоток склали вчителі старшого віку від 50 років і вище близько 10 % та 

молоді вчителі віком від 23 до 30 років – близько 15% (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Віковий склад учасників опитування (зроблено автором) 

 

Більша половини опитуваних виявились працівниками сільських шкіл 

(59,6%), менше – міських (30,8), з селищ міського типу незначна частка 

(9,6%), що видно з рис 2.5. Таке співвідношення надає підстави вважати, що 

отримані результати опитування в більшій мірі характерні для шкіл сільської 

місцевості, ніж для міст. 

 

Рис. 2.5. Розподіл респондентів за місцем проживання (зроблено 

автором)  
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З усієї кількості респондентів, 53,8% – це вчителі географії, що 

становить більшість, 11,5% – природознавства, 34,6% – це вчителі 

природничого циклу, які викладають обидва предмети.  

 

Рис. 2.6. Розподіл респондентів за дисциплінами, що вони викладають 

(зроблено автором) 

 

Найбільш популярними у використанні серед опитуваних виявились 

дистанційні платформи Zoom (63,5%) та Google Meet (40,4%). Також переважна 

кількість користується месенджерами Viber та Telegram, як додатковими 

платформами для швидкого реагування та спілкування з учнями (рис 2.7). 

 

Рис. 2.7. Платформи і сервіси, яким респонденти віддають перевагу 

(зроблено автором) 
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Он-лайн уроки з викладенням матеріалу на освітній платформі Google 

Classroom (36,5%), та за допомогою комунікаційних технологій (Zoom, 

Skype, Meet, тощо (34,6%) – найпопулярніші серед опитуваних форми 

проведення занять. Деякі обрали варіант он-лайн уроків з викладенням 

матеріалу на освітній платформі Google Classroom, проте й були випадки 

простого надсилання завдань на месенджери та електрону пошту, без 

прямого спілкування та пояснення матеріалу (рис. 2.8). 

 

 
Рис. 2.8. Варіанти надання респондентами методичного матеріалу 

учням під час дистанційного навчання  (зроблено автором) 

 

Як показало опитування, у середньому лише 50-75 % відсотків учнів 

виконували домашнє завдання постійно та вправно. Деякі з опитуваних 

обирали варіант менше 25 % (рис. 2.9). Така негативна картина свідчить про 

недоліки системи дистанційної освіти, що склалась у регіонах Луганської та 

Донецької областей. Очевидно, потребує уваги методика навчання, слід 

більше уваги приділяти мотивації учнів, застосовувати гнучку систему 

організації навчання, забезпечення стабільного зворотного зв’язку, 

підвищувати обізнаність учителів щодо можливостей використання 

різноманітних цифрових сервісів. Низькі показники активності учнів можуть 

бути пов’язані і з незадовільним Інтернетом, або взагалі – з його відсутністю. 
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Рис. 2.9. Частка учнів, що регулярно виконували домашнє завдання, за 

оцінкою респондентів (зроблено автором) 

 

Для поточного контролю більшість респондентів обирає Google-форми 

або інші онлайн-сервіси для створення тестів, опитувальників, кросвордів, 

логічних ігор та комплексних завдань опитувань (рис. 2.10). Але близько 

четвертої частини опитаних проводить опитування через месенджери та 

електронну пошту. Це приводить до додаткового навантаження на вчителя, 

адже кожну роботу треба спочатку розібрати, а потім її перевірити, що 

набагато простіше зробити через цифровий сервіс. Виникає проблема 

відсутності вмінь вчителя працювати з сучасними цифровими 

інструментами.  

 

Рис. 2.10. Форми проведення підсумкового контролю, яким найчастіше 

віддавали перевагу респонденти (зроблено автором) 
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Найпопулярнішими у викладанні матеріалу дистанційних уроків стали 

інтерактивні цифрові інструменти LearningApps (55,8%), Canva (25%), Kahoot 

(19,2 %). Сервіси, які дають можливість тривимірного перегляду ландшафту 

поверхні Землі, роблять уроки динамічними та цікавими теж мають свої 

переваги Google Maps – (38,5%), Google Earth – (21,2%). 25% опитуваних 

віддали перевагу роботі на інтерактивній дошці Padlet. 17,3% працюють з 

географічною номенклатурою за допомогою застосунка Seterra. (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Сервіси і цифрові інструменти, які респонденти 

використовували для методичного забезпечення навчального процесу 

(зроблено автором) 

 

Важливим питанням, яке потребувало неупередженої відповіді, було 

«оцінити результативність освітнього процесу з Ваших дисциплін в умовах 

дистанційного навчання (у балах)». Анонімність анкет дозволяє сподіватись 

на відвертість відповідей учителів (рис. 2.12). Результативність освітнього 

процесу з дисциплін географія та природознавство в умовах дистанційного 

навчання було оцінено на 3,5 балів у середньому.  
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Рис. 2.12. Результативність освітнього процесу за оцінкою 

респондентів (зроблено автором) 

 

Серед чинників, що найбільш негативно впливали на належну 

організацію дистанційного навчання, були обрані: низька мотивація 

здобувачів освіти (73,1%), слабкий Інтернет або його відсутність (53,8%), 

відсутність потрібної техніки вдома (40,4%), нерегулярність комунікації із 

здобувачами освіти (36,5%), а також брак відповідного досвіду та відсутність 

єдиного підходу до організації дистанційного навчання у школі в середньому 

16% опитаних.  

 
Рис. 2.13. Відповіді респондентів щодо чинників, що негативно 

вплинули на організацію дистанційного навчання (зроблено автором) 
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Основними перевагами дистанційного навчання були названі 

самоосвіта і удосконалення цифрової компетентності (73,1%), а також 

можливість «напрацювання» інтерактивних матеріалів, які можна 

використовувати в подальшому (65,4%), або змога провести серйозну ревізію 

методичних інструментів власних уроків (32,7%).  

 

Рис. 2.14. Переваги дистанційного навчання, відзначені респондентами 

(зроблено автором) 

 
Основними недоліками дистанційного навчання, на думку 

респондентів, є: недостатній особистий контакт зі здобувачами освіти та 

неможливість контролювати їхню діяльність (69,2%), низька дисципліна 

учнів (63,5%) та неможливість об’єктивно оцінити підготовку здобувачів 

освіти (59,6%). Серед проблем виділяють і надмірне навантаження і на 

вчителя, і на учня (44,2%). Тобто зростає психологічне навантаження на 

учасників освітнього процесу. Дітям важливо бачити свого вчителя, говорити 

з ним, слухати його, обмінюватися з ним репліками – а не просто дивитись на 

незнайому «голову, що говорить» на екрані. Тож усі ці зауваження треба 

взяти до уваги, щоб зменшити негативні наслідки віддаленого навчання, у 

т.ч. шляхом впровадження більш продуманої методики навчання, організації 

активної роботи учнів, використання більш цікавого контенту, у т.ч. ігрових 

технологій навчання, ефективного зворотного зв’язку. 
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Рис. 2.15. Недоліки дистанційного навчання, визначені респондентами 

(зроблено автором) 

 

При цьому рівень розвитку дистанційного навчання з географії та 

природознавства у закладах загальної середньої освіти Луганської та Донецької 

областей більшістю респондентів було оцінено як достатній та задовільний.  

 

Рис. 2.16. Рівень розвитку дистанційного навчання з географії та/або 

природознавства у закладі освіти, де працюють респонденти, за їхньою 

оцінкою (зроблено автором) 

 

Проведене опитування дозволило визначити реальні проблеми і думки 

учителів щодо переваг, недоліків, проблем дистанційного навчання.  
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Зазначимо, що дистанційна освіта є проблемою для дітей із 

малозабезпечених сімей (за інформацією освітнього омбудсмена, 12% сімей в 

Україні не мали достатньої кількості комп’ютерного обладнання для онлайн-

навчання, а опитування педагогічних працівників власного закладу та 

соціологічні дослідження регіону власного населеного пункту говорять про 

цифри, які наближаються до 40%). 

Проблемою є також реальне оцінювання знань учнів, адже підготовані 

тести, перевірочні роботи учні виконують за допомогою різних джерел знань, 

спілкуються між собою, списують, і проконтролювати це не можливо. 

Онлайн-опитування, коли бере участь 30 учнів класу провести досить 

складно. Альтернативним варіантом оцінювання знань з географії може бути 

підготовка завдань, відповіді на які не знайдеш в Інтернеті. Це можуть бути 

завдання на знання закономірностей, здійснення аналізу, формування 

висновків, встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Підготовка таких 

завдань вимагає від вчителя ще більше часу на роботу. Щодо організації 

контролю знань бажано добирати такі ресурси, що мають режим 

встановлення часових проміжків проходження тестів. 

За умови дистанційного навчання активна роль учителя (викладача) не 

зменшується, оскільки він має визначити рівень знань здобувача та прийняти 

рішення щодо коригування програми навчання з тим, щоб домогтися 

найкращого засвоєння пройденого матеріалу. 

Важливою складником ефективного використання сучасних освітніх 

технологій для організації співпраці на уроці є вміння обирати програмне 

забезпечення, яке відповідає потребам освітнього процесу, підбирати 

відповідні інструменти та створювати контент за певними критеріями, які 

можна використовувати для визначення найкращого сервісу: 

 наявність декількох функцій в інструмента, що дозволяє учням, 

при командній роботі, використовувати його різними способами; 

 зрозуміла сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію 

комп’ютерних програм (або пристроїв), проста навігація; 
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 параметри конфіденційності. Співпраця з командами не означає 

загальнодоступність всіх розмов і файлів. Іноді потрібно, щоб учасники 

команди мали приватні розмови або працювали над міні-проектами. 

Застосування різноманітних web-сервісів у практичній діяльності 

педагога надає можливість інтенсифікувати процес навчання, підвищити 

рівень професійної підготовки вчителя, сприяє організації результативного 

освітнього процесу та розвитку наскрізних умінь учнів.  

Враховуючи все вищезазначене, ми пропонуємо методичні розробки 

для різних варіантів організації 10-ти уроків дистанційного вивчення регіону 

«Азія» для учнів 10 класу – за допомогою ресурсів, які можна опанувати в 

безмежному цифровому світі. У процесі розроблення дистанційного курсу 

було використано методичні розробки вчителів з національних освітніх он-

лайн платформ «Всеосвіта» та «На урок» [62; 63]. Ці уроки увібрали в себе 

елементи різних методик – особистісно-орієнтованого, проєктного, 

розвивального навчання – з метою забезпечення якісного змісту програмного 

матеріалу, забезпечення розвитку учня, створення комфортних умов для 

самовизначення особистості в інформаційному суспільстві. 

1. Методична розробка уроку «Загальний огляд країн Азії» 

Мета і очікувані результати навчання: сформувати в учнів загальні 

уявлення про сучасну політичну карту Азії, її субрегіони й країни, райони 

міждержавних конфліктів і проявів тероризму та способів їх вирішення, 

вміння оцінювати роль АСЕАН і Ліги арабських держав у регіоні; набувати 

компетентності інформаційно-цифрової грамотності, обізнаності у сфері 

азійської культури та ментальності народів регіону. 

Структура уроку і розподіл часу: 15 хвилин відеоконференція в Zoom 

із завданням + 15 хвилин самостійної роботи 

Мотивація. Оголошення теми та очікуваних результатів. Проблемне 

питання: Що пов’язує країни «Вранішнього сонця, «Великої Піднебесної» та 

«Щасливих людей»? 
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Актуалізація знань. Надання необхідної інформації. Гра «Так чи НІ? 

Фізична географія Азії» : ttps://wordwall.net/uk/resource/26112934 

Усвідомлення. Інтерактивні матеріали. Робота з онлайн контентом. 

Вивчення складу регіону, інтеграційних утворень, сервіс 

https://www.purposegames.com/ (вікторини створені автором) 

Гра «Субрегіони Азії»  

Гра «Держави субрегіонів Азії».  

Гра «Ліга арабських країн».  

Гра «Країни АСЕАН».  

 

Рис. 2.17. Скрін завдання  за допомогою сервісу Рurposegames 

(зроблено автором) 

https://www.purposegames.com/
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Рефлексія. Прийом «Мене вразило». Опитування учнів про факти 

пов’язані з темою уроку, які їх найбільше вразили. 

Узагальнення. Підсумок. Заключне слово вчителя та виставлення оцінок. 

Домашнє завдання. Теоретичний матеріал – за посиланням:   

https://drive.google.com/file/d/1upD51r5nnLqrulc59SIQ9rpJT2QL7cb7/view?usp

=sharing  

Навчальне відео https://youtu.be/LqPP_KmS5po  

Довгань Г.Д., Стадник О.Д. Географія (рівень стандарту): підручник 

для 10 кл. закл. загал. серед. осв. Харків: «Ранок», 2018, 240 с. , іл. С. 97-101. 

2. Методична розробка уроку «Природні умови та ресурси. 

Населення Азії» 

Мета та очікувані результати навчальної діяльності учнів:  

ознайомити учнів з районами видобування мінеральних ресурсів, 

лісозаготівлі; формувати вміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, 

характеризувати урбанізаційні процеси Азії, порівнювати, робити висновки; 

виховувати зацікавленість до сучасного світу , бажання розуміти соціально-

економічні процеси, які відбуваються в Азійському регіоні; набувати 

компетентностей екологічної грамотності. 

Структура уроку, розподіл часу. 8–10 хвилин – тематичне відео на 

YouTube + 20 хвилин виконання завдання із зворотним зв’язком. 

Мотивація. Оголошення теми та очікуваних результатів. Надання необхідної 

інформації. Самостійне ознайомлення з інформацією щодо теми уроку, 

видами та формами робіт у віртуальному класі Classroom 

Усвідомлення. Інтерактивні матеріали. Робота з онлайн контентом.  

1) Відеоурок «Природні умови та ресурси. Населення» (8-10 хв.): 

https://youtu.be/tpq4OZQsAVo 

2) Jamboard-дошка «Населення країн Азії». Аналіз та порівняння 

статево-вікових пірамід (18-20 хв):  http://surl.li/awmay 

https://drive.google.com/file/d/1upD51r5nnLqrulc59SIQ9rpJT2QL7cb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upD51r5nnLqrulc59SIQ9rpJT2QL7cb7/view?usp=sharing
https://youtu.be/LqPP_KmS5po
https://youtu.be/tpq4OZQsAVo
http://surl.li/awmay
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Рис. 2.17. Скрін завдання з Jamboard-дошки (зроблено автором) 

 

3) Тест «Природні ресурси Азії. Населення»: 

https://forms.gle/Png5Gzi67VVGxLQv7 

Домашнє завдання: Довгань Г.Д., Стадник О.Д. Географія (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загал. серед. осв. Харків: «Ранок», 

2018, 240 с. , іл. С.101-107. 

Заповнити таблицю у робочих зошитах «Населення найбільших п’яти 

агломерацій Азії» 

Місце серед найбільших 

світових агломерацій 

Назва 

агломерації 

Країна Кількість 

населення, млн. 

осіб 

    

 

3. Фрагменти завдань з  уроків розділу «Азія» за допомогою цифрових 

ресурсів  

Створені дидактичні матеріали містять інтерактивні аркуші на яких 

розміщено навчальний матеріал (відеофрагменти, текс) і різного типу завдань 

для учнів. Більшість ресурсів містять автоматичну перевірку. Використані 

сервіси мають можливість створювати класи, відслідковувати успішність 

учнів, працювати на різних мобільних гаджетах або зі звичайним 

комп’ютером незалежно від операційної системи.  

 

https://forms.gle/Png5Gzi67VVGxLQv7
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Рис. 2.18. Скрін завдання з Liveworksheets  (зроблено автором) 
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Рис. 2.19. Скрін завдання з Liveworksheets (зроблено автором) 
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Рис. 2.20. Скрін завдання з Liveworksheets (зроблено автором) 
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Рис. 2.21. Скрін завдання з Liveworksheets (зроблено автором) 
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Рис. 2.22. Скрін завдання з Sutorі (зроблено автором) 
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Рис. 2.23. Скрін фрагментів тестових завдань (зроблено автором) 
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Інші розробки уроків (1-10) до розділу «Азія» представлено в додатку Б. 

Зазначимо, що впровадження цифрових технологій на дистанційних 

уроках – це не лише використання нових онлайн-нструментів, це створення 

середовища існування, яке відкриває нові можливості для навчання в будь-

який час і для педагогів, і для учнів, це безперервна освіта, проєктування 

індивідуальних освітніх маршрутів, розробка та поширення власних освітніх 

продуктів.  

Отже, дистанційне навчання, незважаючи на недоліки, відкриває 

широку можливість для вчителів проявити творчий підхід до планування 

уроків та занять, розробки домашніх та контрольних робіт. Різні Інтернет-

платформи дозволяють учням продемонструвати свої знання та підготовку, а 

також практично закріпити уміння та навички. За умови дистанційного 

навчання активна роль викладача не зменшується, оскільки він має 

визначити рівень знань здобувача, та прийняти рішення щодо коригування 

програми навчання з тим, щоб домогтися найкращого засвоєння пройденого 

матеріалу. Тому, є необхідність у розвитку та удосконаленні рівня володіння 

цифровою компетентністю педагога, сформованість якої дозволяє йому 

використовувати електронні освітні ресурси, онлайн інструменти з метою 

пошуку, логічного відбору, систематизації, використання навчального 

матеріалу та організації результативного освітнього процесу. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Курс «Географія: регіони та країни» відіграє важливу роль в системі 

шкільної географічної освіти. Характерною особливістю курсу є те, що він за 

своїм змістом є інтегративним і країнознавчим. Геопросторові одиниці 

«країна» та «регіон», які є головними об’єктами курсу, є універсальними для 

географії. У результаті засвоєння програми курсу учні повинні зрозуміти 

пізнавальну та конструктивну роль країнознавства в сучасному світі. 

Матеріал курсу озброює учнів знаннями з суміжних з географією галузей 
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знань (економіки, демографії, політології, культурології), знайомить з 

методами суспільної географії, сприяє розвитку статистичної 

компетентності, має важливе виховне значення. У 10 класі значно більше, 

ніж у попередніх класах, приділяється уваги самостійній роботі школярів, 

дослідженням і проєктам, більш різноманітними стають форми занять. Роль 

учителя у цьому – це не стільки донесення учням певної кількості інформації 

щодо географії регіонів та країн, скільки організація діяльності із 

дослідженням географічного світу з метою усвідомлення школярами 

просторових зв’язків між природою, населенням та господарством, набуття 

ними різноманітних компетентностей. 

2. Серед регіонів світу, які учні вивчають у 10 класі, розділу «Азія» 

відводиться важливе місце. У наш час цей регіон демонструє стрімке 

економічне зростання, тут народжується третій центр світової економіки, 

концентрується найбільша частка світового населення, регіон має потужний 

споживчий ринок, неповторний культурний ландшафт, унікальну природу. 

Важливість співпраці з цим регіоном визначають всі економічно розвинені 

держави світу, у т. ч. Україна, для якої азійський напрям є другим 

пріоритетним після європейського. Усе це повинно зацікавити та 

мотивувати учнів. 

Для вивчення розділу «Азія» у форматі дистанційного навчання 

можна залучати чималу кількість інформаційних ресурсів, сервісів та 

порталів, електронних, у т. ч. інтерактивних карт, які можуть суттєво 

урізноманітнити освітній процес та доповнити наявні навчально-методичні 

комплекси, слугувати основною для активної участі самих учнів у створенні 

нового знання. Перелік цих сервісів та їх характеристика наводиться в 

роботі. 

3. Анкетування вчителів Луганської та Донецької областей дозволило 

визначити наявні проблеми щодо організації та результатів дистанційного 

навчання географії і природознавства. Педагоги не одностайні у своєму 

ставленні до результатів впровадження дистанційного навчання. Проте 
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популярною є відповідь, що вони скористаються цією можливістю для 

вдосконалення власних розробок, наповнять їх різноманітними наочними 

матеріалами та покращать власні уміння працювати з он-лайн-платформами. 

Результати анкетування, а також рекомендації МОН України щодо 

організації дистанційного навчання були враховані автором магістерської 

роботи під час розробки власного дистанційного курсу для змістового 

модуля «Азія» за програмою географії 10 класу (рівень стандарту).   
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило дійти наступних висновків: 

1. Дистанційне навчання – це форма надання освітніх послуг з 

використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi 

забезпечують iнтерактивну взаємодiю учителів та здобувачів освіти та 

самостiйну роботу останніх з матерiалами iнформацiйної мережi. 

Дистанційне навчання зародилося в Америці та спочатку було рішенням для 

людей з інвалідністю. Ще раніше в Австралії для віддалених районів 

використовували радіо для дистанційної освіти. Тобто формати, з якими світ 

стикнувся під час пандемії, були відомі раніше.  

Дистанційне навчання покликане допомогти зробити освіту доступною 

в глобальному освітньому просторі, воно виступає як ефективне доповнення 

традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних 

проблем. В економічно розвинених країнах світу провадження елементів 

дистанційної форми навчання в школі розглядається як необхідна умова для 

досягнення сучасного рівня якості освіти. Перехід вітчизняних закладів 

освіти на дистанційне або змішане навчання з метою попередження 

поширення Covid-2019 викликало негативне відношення учителів, учнів та 

їхніх батьків через неготовність освітнього простору до цього, невміння 

учасників цього процесу забезпечувати впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, недосконале володіння методикою 

дистанційного навчання школярів. 

2. За умови грамотної організації дистанційне навчання дозволяє: 

надавати сучасні і актуальні освітні матеріали здобувачам освіти у зручній 

формі; організовувати інтерактивну співпрацю учителя та учнів (спільне 

використання інтерактивної дошки, дискусії в чаті; консультувати учнів 

програмою-викладачем; швидко доповнювати навчальні матеріали та 

корегувати помилки; поєднувати освітнє телебачення, відеокліпи, аудіо, 

графіку і текст, електронні карти і геосервіси, що розширює можливості 
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навчання; для учнів – це можливість навчатися будь-де і будь-коли, у 

зручному для себе режимі. 

Для географії дистанційна освіта означає набагато ширші можливості 

для обміну відповідною інформацією про природне та соціально-економічне 

середовище різних частин світу. Комп'ютерні методи можуть поліпшити 

методи навчання, особливо у випадку пояснення фізичних процесів, які 

контролюють природне середовище. Географія використовує дуже багатий 

графічний, картографічний і числовий матеріал, який можна об'єднати в 

логічні, легкодоступні блоки, а також залучити інтерактивні карти. 

Попри переваги, дистанційна форма навчання для школярів не 

позбавлена певних недоліків, які треба враховувати. Основні недоліки: учні 

повинні мати достатню самодисципліну для виконання завдань без 

щотижневого графіка (це навчання для «правильного учня»); онлайн-освіта 

обмежує кількість взаємодій школярів з однолітками та викладачами; учні не 

можуть мати багато аудіо та візуальних ресурсів для використання при 

вивченні нового матеріалу, їх перегляд повинен бути регламентованим; учні 

повинні добре розбиратися в технологіях, щоб онлайн-система працювала 

належним чином для них; існує і проблема академічної доброчесності; 

дистанційна освіта є викликом для дітей із малозабезпечених сімей; далеко 

не всі регіони мають гарний швидкісний Інтернет. 

3. Методологічною основою дослідження є наукові наробки вчених у 

галузі методики викладання географії, дистанційного навчання. 

Концептуальною основою для моделювання уроків географії стала 

Концепція НУШ, Закон України про повну загальну середню освіту та ін. 

законодавчо-нормативні документи у галузі освіти. Кваліфікаційна робота 

виконувалась із застосуванням комплексу методів, серед яких 

загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, ідеалізація, 

порівняння) та спеціальні (анкетування вчителів, педагогічне спостереження, 

експеримент, статистико-математичний). 

4. Курс «Географія: регіони та країни» відіграє важливу роль у 
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природничій підготовці здобувачів освіти. Характерною особливістю курсу 

є те, що він за своїм змістом є інтегративним і країнознавчим. 

Геопросторові одиниці «країна» та «регіон», які є головними об’єктами 

курсу, є універсальними для географії. У результаті засвоєння програми 

курсу учні повинні зрозуміти пізнавальну та конструктивну роль 

країнознавства в сучасному світі. Географія в 10 класі озброює учнів 

знаннями з суміжних з галузей знань (економіки, демографії, політології, 

культурології), знайомить з методами суспільної географії, сприяє розвитку 

статистичної компетентності, має важливе виховне значення. Курс 

відрізняється змістовністю, насиченістю географічними фактами, 

номенклатурою, статистикою, що потребує від вчителя уміння виділити 

головне, на чому варто зосередити увагу, віддавши «другорядне» на 

опанування учням. У старших класах зростає обсяг самостійної роботи, 

організацію якої має продумати вчитель. 

5. Для організації дистанційного вивчення географії важливим є єдиний 

підхід та гнучкість. На рівні школи треба визначитись, чи варто мати єдину 

платформу (Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams), чи надати автономію 

вчителям у виборі форми спілкування з учнями, яким буде навчання 

(синхронним чи асинхронним). Доцільно зменшити тривалість уроку до 30 

хв. Важливо мати чіткі інструкції для здобувачів освіти, орієнтуватись на 

використання не тільки комп’ютерів, а й гаджетів. Варто передбачити 

організацію роботи учнів у групах і парах, в умовах самоізоляції таке 

спілкування вкрай важливе. Обов’язковим є акцент на формальному 

оцінюванні та зворотний зв’язок, який має бути своєчасним та постійним. 

Дистанційне навчання потребує належного інформаційно-навчального 

середовища, теоретичної та методичної підготовки вчителів. 

6. Для викладання розділу «Азія» в дистанційному форматі, учителю 

важливо мати широкий арсенал медіа-контенту, гугл-тестів та вікторин, 

цікавих публікацій, ефектних фото, інтерактивних карт, які можуть суттєво 

урізноманітнити освітній процес та доповнити наявний навчально-
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методичний комплекс. Перелік цих сервісів та їх характеристика наводиться 

в роботі.  

7. Анкетування вчителів Луганської та Донецької областей 

дозволило визначити наявні проблеми щодо організації та результатів 

дистанційного навчання географії і природознавства. Педагоги не 

одностайні у своєму ставленні до результатів впровадження дистанційного 

навчання. Проте популярною є відповідь, що формат дистанційного 

навчання змусив їх переглянути та вдосконалити власні розробки уроків, 

наповнити їх різноманітними наочними матеріалами та покращити власні 

уміння працювати з он-лайн-платформами. Результати анкетування, а також 

рекомендації МОН України щодо організації дистанційного навчання були 

враховані автором магістерської роботи під час розробки власного 

дистанційного курсу для змістового модуля «Азія» за програмою географії 

10 класу (рівень стандарту). Зазначений курс представлений повністю в 

додатках і може бути рекомендований для використання учителями. Він 

містить методичні заготовки для різних варіантів організації дистанційного 

вивчення регіону Азія – за допомогою презентацій Google-Class, сервісу 

Sutori, інтерактивної дошки Padlet, інтерактивних вправ LearningApps, 

вікторини Seterra та інших ресурсів. Застосовуючи цифровий контент, варто 

передбачити й «безмашинні» варіанти виконання завдань, зменшуючи 

таким чином екранне навантаження на учня. Вважаємо за необхідне 

спілкуватися з учнями і в синхронному, і в асинхронному форматі, що 

дозволяє здійснювати диференційоване навчання.  

Таким чином, отримання знань за допомогою дистанційного навчання 

є досить корисним і зручним. Можливо, незабаром, дистанційне навчання 

стане доповненням до традиційного, але повністю замінити звичний процес 

отримання знань не зможе. При цьому в анкетуванні вчителі зазначали, що 

скористаються навчанням на відстані для вдосконалення власних розробок, 

наповнять їх різноманітними наочними матеріалами та покращать власні 

уміння працювати з онлайн-платформами. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Анкета для опитування вчителів 

щодо переваг, недоліків та проблем дистанційного навчання  

географії та природознавства 

Електронна адреса 

1. Ваш вік 

2. Ваш регіон проживання 

– Місто 

– Селище міського типу 

– Село  

3. Дисципліна, яку Ви викладаєте  

– Географія 

– Природознавство 

– Обидва предмети 

4. Які платформи або сервіси використовуються Вами 

найчастіше під час онлайн-навчання? (три варіанти відповіді) 

– (Google) Meet 

– Zoom 

– Viber 

– Skype 

– Електронна пошта 

– Facebook 

– Instagram 

– Telegram 

– Інші 

5. Яким чином найчастіше забезпечується виклад методичного 

матеріалу уроку в умовах дистанційного навчання?  

–  Он-лайн уроки з викладенням матеріалу на освітній платформі 

Google Classroom 

– За допомогою комунікаційних технологій (Zoom, Skype, Meet, 

тощо) 

– Завдання розміщуються на веб-сайті школи 

– Завдання надсилаються в Месенджери (Viber, Messenger, 

Telegram,  WhatsApp та ін.) 

– Завдання надсилаються на E-mail 

– Відеоуроки Всеукраїнської школи он-лайн 
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6. Який відсоток Ваших вихованців регулярно виконували 

домашнє завдання? 

– менше 25% 

– 25 – 50% 

– 50 – 75% 

– 75 – 100% 

7. У якій формі здебільшого проводився поточний контроль 

знань?  

– Онлайн-тестування з використанням Google-форми  

– Виконання завдань, надісланих на електронну пошту або 

месенджери (Viber, Messenger, Telegram, WhatsApp та ін.) 

– Усне опитування через відеозв'язок (Google Meet, Google 

Classroom, Skype, Zoom інше) 

– Інші варіанти  

8. Які сервіси та цифрові інструменти з переліку Ви 

використовували для методичного забезпечення навчального 

процесу, організованому дистанційно? 

– Canva 

– Google Earth 

– Seterra 

– Padlet 

– Linoit 

– LearningApps 

– Google Maps  

– Google-форма 

– Kahoot 

9. Оцініть результативність освітнього процесу з Ваших 

дисциплін в умовах дистанційного навчання (оцініть у 

балах)?  

– 0  

– 1 

– 2 

– 3 

– 4 

– 5 

10. Назвіть чинники, що найбільш негативно впливали на 

належну організацію дистанційного навчання (до 3-х варіантів 

відповіді) 

–  Відсутність потрібної техніки вдома 
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– Слабкий Інтернет або його відсутність 

–  Брак відповідного досвіду 

–  Нестача часу на методичне забезпечення он-лайн та інших 

форм дистанційного навчання 

–  Нерегулярність комунікації із здобувачами освіти 

–  Низька мотивація здобувачів освіти 

–  Недостатня самоорганізація 

–  Відсутність єдиного підходу до організації дистанційного 

навчання у школі 

–  Інші варіанти 

11. Основними перевагами дистанційного навчання є:  

(3 варіанти відповіді) 

– Самоосвіта і удосконалення цифрової компетентності  

– Можливість більше часу проводити із сім’єю 

– Регулювання власного режиму навантаження 

– Можливість викладання, перебуваючи будь-де 

– Змога провести серйозну ревізію методичних інструментів та 

власних тренерських звичаїв 

–  Можливість «напрацювання» інтерактивних матеріалів, які 

можна використовувати в подальшому 

12. Основними недоліками дистанційного навчання, на Вашу 

думку, є:  

(3 варіанти відповіді) 

–  недостатній особистий контакт зі здобувачами освіти та 

неможливість контролювати їхню діяльність 

–  низька дисципліна учнів 

–  брак спілкування з колегами 

–  надмірне завантаження  

– недостатнє забезпечення навчального контенту з предмету 

– неможливість об’єктивно оцінити підготовку здобувачів освіти 

13. Оцініть рівень розвитку дистанційного навчання у вашому 

закладі освіти з вашого циклу предметів 

–  високий 

–  достатній 

–  задовільний 

–  незадовільний 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Методична розробка уроку «Загальний огляд країн Азії» 

Урок 1  Загальний огляд краї Азії 
Мета та 
очікувані 
результати 
навчальної 
діяльності 

Сформувати в учнів загальні уявлення про сучасну політичну карту 
Азії, її субрегіони й країни, райони міждержавних конфліктів і проявів 
тероризму та способів їх вирішення, вміння оцінювати роль АСЕАН і 
Ліги арабських держав у регіоні; набувати компетентності 
інформаційно-цифрової грамотності, обізнаності у сфері азійської 
культури та ментальності народів регіону 

Структура  15 хвилин відеоконференція із завданням + 15 хвилин самостійної 
роботи 

Хід уроку 
Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-

лайн 
Мотивація. 
Оголошення 
теми та 
очікуваних 
результатів 

Проблемне питання  
Що пов’язує країни 
«Вранішнього сонця, «Великої 
піднебесної» та «Щасливих 
людей»? 
Інструктаж подальшої роботи  

https://zoom.us/  
 
 

15 хв. 

Актуалізація 
знань, надання 
необхідної 
інформації  

Гра «Так чи НІ? Фізична 
географія Азії»  

https://wordwall.net/uk/res
ource/26112934 
 
 

Усвідомлення 
Інтерактивні 
матеріали. 
Робота з онлайн 
контентом 

Самостійна робота з картою  15 хв. 
Гра «Субрегіони Азії» https://www.purposegames

.com/game/wIVdrEAFTN
U  

Гра «Держави субрегіонів Азії» https://www.purposegames
.com/game/B88LYvcnFd3  

Гра «Ліга арабських країн» https://www.purposegames
.com/game/U6Qi5T6NEO
b  

Гра «Країни АСЕАН» https://www.purposegames
.com/game/3DGanOq4yyF 

Рефлексія Вправа «Мене вразило». 
Опитування учнів про факти 
пов’язані з темою уроку, які їх 
найбільше вразили 

 

Узагальнення 
підсумок 

Заключне слово вчителя та 
виставлення оцінок 

 

Домашнє 
завдання 

Теоретичний матеріал 
https://drive.google.com/file/d/1upD51r5nnLqrulc59SIQ9rpJT2
QL7cb7/view?usp=sharing 
Навчальне відео https://youtu.be/LqPP_KmS5po  
Довгань Г.Д., Стадник О.Д. Географія (рівень стандарту): 
підручник для 10 кл. закл. загал. серед. осв. Харків: 
«Ранок», 2018, 240 с. , іл.. 
С. 97-101 

 

 

  

https://zoom.us/
https://wordwall.net/uk/resource/26112934
https://wordwall.net/uk/resource/26112934
https://www.purposegames.com/game/wIVdrEAFTNU
https://www.purposegames.com/game/wIVdrEAFTNU
https://www.purposegames.com/game/wIVdrEAFTNU
https://www.purposegames.com/game/B88LYvcnFd3
https://www.purposegames.com/game/B88LYvcnFd3
https://www.purposegames.com/game/U6Qi5T6NEOb
https://www.purposegames.com/game/U6Qi5T6NEOb
https://www.purposegames.com/game/U6Qi5T6NEOb
https://www.purposegames.com/game/3DGanOq4yyF
https://www.purposegames.com/game/3DGanOq4yyF
https://drive.google.com/file/d/1upD51r5nnLqrulc59SIQ9rpJT2QL7cb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1upD51r5nnLqrulc59SIQ9rpJT2QL7cb7/view?usp=sharing
https://youtu.be/LqPP_KmS5po
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Таблиця Б.2 

Методична розробка уроку «Природні умови та ресурси. Населення» 

Урок 2 Природні умови та ресурси. Населення 

Мета та 

очікувані 

результати 

навчальної 

діяльності учнів 

Ознайомити учнів з районами видобування мінеральних ресурсів, 

лісозаготівлі; формувати вміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, 

характеризувати урбанізаційні процеси Азії, порівнювати, робити 

висновки; виховувати зацікавленість до сучасного світу , бажання 

розуміти соціально-економічні процеси, які відбуваються в 

Азійському регіоні; набувати компетентностей екологічної 

грамотності 

Структура  8 - 10 хвилин – тематичне відео на YouTube + 20 хвилин 

 виконання завдання із зворотним зв’язком 

Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-

лайн 

Мотивація. 

Оголошення 

теми та 

очікуваних 

результатів. 

Надання 

необхідної 

інформації  

Самостійне 

ознайомлення з 

інформацією щодо 

теми уроку, видами 

та формами робіт у 

віртуальному класі 

Classroom  

Усвідомлення. 

Інтерактивні 

матеріали. 

Робота з онлайн 

контентом 

Відеоурок 

«Природні умови та 

ресурси. Населення»  

https://youtu.be/tpq4OZQsAVo 8 – 10 хв. 

Jamboard-дошка 

«Населення країн 

Азії». Аналіз та 

порівняння статево-

вікових пірамід 

http://surl.li/awmay  18 – 20 хв. 

Тест «Природні 

ресурси Азії. 

Населення» 

https://forms.gle/Png5Gzi67VVGxL

Qv7  

Домашнє 

завдання 

Довгань Г.Д., Стадник О.Д. Географія (рівень стандарту): підручник 

для 10 кл. закл. загал. серед. осв. Харків: «Ранок», 2018, 240 с. , іл. 

С.101-107. 

Заповнити таблицю у робочих зошитах 

«Населення найбільших агломерацій Азії» 

Місце серед 

найбільших 5-ти 

світових агломерацій 

Назва 

агломерації 

Країна Кількість населення, 

млн. осіб 

    
 

  

https://youtu.be/tpq4OZQsAVo
http://surl.li/awmay
https://forms.gle/Png5Gzi67VVGxLQv7
https://forms.gle/Png5Gzi67VVGxLQv7
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Таблиця Б.3 

Методична розробка уроку «Особливості економіки Азії. Первинний секор 

економіки. Добувна промисловість. Сільське і лісове господарство» 

Урок 3 Особливості економіки Азії. Первинний сектор економіки. Добувна 

промисловість. Сільське і лісове господарства 

Мета та 

очікувані 

результати 

навчальної 

діяльності учнів  

Ознайомити учнів з особливостями економіки країн регіону, 

розвивати вміння оцінювати природні умови та ресурси Азії для 

розвитку економічного потенціалу країн та вплив ТНК та їхнє місце у 

міжнародному географічному поділі праці; формувати вміння 

виділяти істотні ознаки, набувати компетентностей у соціальних 

науках, удосконалювати навички роботи з цифровими ресурсами 

Структура Дві 10-хвилинні вправи (або одна) + 10 хвилин узагальнення 

 Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-лайн 

Мотивація. 

Оголошення 

теми та 

очікуваних 

результатів. 

Надання 

необхідної 

інформації 

Самостійне ознайомлення 

з інформацією щодо теми 

уроку, видами та формами 

робіт у віртуальному класі  

Classroom  

Усвідомлення. 

Інтерактивні 

матеріали. 

Робота з онлайн 

контентом 

Опрацювання текстового 

матеріалу підручника 

Довгань Г.Д., Стадник 

О.Д. Географія (рівень 

стандарту): підручник для 

10 кл. закл. загал. серед. 

осв. Харків: «Ранок», 

2018, 240 с. , іл. С.107–112  

з подальшим виконанням 

завдань 

Довгань Г.Д., Стадник О.Д. 

Географія (рівень 

стандарту): підручник для 

10 кл. закл. загал. серед. 

осв. Харків: «Ранок», 2018, 

240 с. , іл.. 

10 хв 

 Jamboard-дошка 

«Типологія країн Азії за 

рівнем економічного 

розвитку». Самостійна 

робота  

http://surl.li/awkxu           10 хв 

Гра «Мітки на карті. 

Мінеральні ресурси Азії» 

https://wordwall.net/uk/resour

ce/26115637  

 

Узагальнення  Тест «Особливості 

економіки країн Азії. 

Первинний сектор 

економіки» 

https://forms.gle/chzgQrjzxjV

Hw6UC9  

10 хв 

Домашнє 

завдання 

Довгань Г.Д., Стадник О.Д. Географія (рівень 

стандарту): підручник для 10 кл. закл. загал. серед. осв. 

Харків: «Ранок», 2018, 240 с. , іл.. 

С.107 – 112 

 

 

  

http://surl.li/awkxu
https://wordwall.net/uk/resource/26115637
https://wordwall.net/uk/resource/26115637
https://forms.gle/chzgQrjzxjVHw6UC9
https://forms.gle/chzgQrjzxjVHw6UC9
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Таблиця Б.4 

Методична розробка уроку «Вторинний сектор економіки. Основні промислові 

райони регіону» 

Урок 4 Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону. 

Мета та 

очікувані 

результати 

освітньої 

діяльності учнів 

Продовжити знайомство учнів з особливостями економіки країн 

регіону та впливу ТНК Азії та їхнє місце у міжнародному 

географічному поділі праці; формувати вміння обґрунтовувати 

особливості розміщення основних осередків промислових районів 

регіону, формувати пізнавальний інтерес, самостійність; набувати 

компетентностей у соціальних науках, удосконалювати вміння роботи 

з цифровими ресурсами 

Структура 15 хвилин відеоконференція із завданням + 15 хвилин самостійної 

роботи 

Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-

лайн 

Мотивація. 

Оголошення 

теми та 

очікуваних 

результатів. 

Надання 

необхідної 

інформації 

Вправа «Діалогічна лекція». 

Розповідь вчителя з 

поєднанням діалогу з 

учнями 

 

https://zoom.us/  

 

15 хв 

Усвідомлення. 

Інтерактивні 

матеріали. 

Робота з онлайн 

контентом 

Практична робота в групах. 

Jamboard-дошка 

«Продовольчий кошик 

країн Західної та Східної 

Азії» 

http://surl.li/awkzm  15 хв 

 

 

 

 

Домашнє 

завдання 

Підготувати завдання 

спільної презентації 

«Країни Азії. Особливості 

економіки регіону» 

http://surl.li/awmdr   

 

  

https://zoom.us/
http://surl.li/awkzm
http://surl.li/awmdr
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Таблиця Б.5 

Методична розробка уроку «Країни Азії. Особливості економіки регіону» 

 

Урок 5 Проєктна робота «Країни Азії. Особливості економіки регіону» 

Мета та очікувані 

результати 

навчальної 

діяльності учнів  

Систематизувати та узагальнити знання учнів отримані з попередніх 

уроків вивченої теми, удосконалювати вміння працювати з 

цифровими ресурсами, формувати пізнавальний інтерес, 

самостійність 

Структура 30 хвилин – аналіз теми, робіт учнів у відеоконференції 

Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-

лайн 

Мотивація. 

Оголошення теми 

та очікуваних 

результатів 

Інструктування учнів, щодо правил 

роботи у віртуальному класі 

 

https://zoom.us/  

 

 

Узагальнення та 

систематизація 

знань. Робота з 

онлайн 

контентом 

Обговорення створеної спільної 

онлайн презентації  

 30 хв. 

Проєктна робота «Країни Азії. 

Особливості економіки регіону» 

http://surl.li/awmdr 

 

 

  

https://zoom.us/
http://surl.li/awmdr
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Таблиця Б.6 

Методична розробка уроку «Країни Азії. Японія» 

 

Урок 6 Країни Азії. Японія 

Мета  ознайомити учнів з особливостями географічного і політико-

економічного положення, сформувати знання про населення та 

господарство Японії. Вдосконалювати навички роботи з картами 

атласу, підручником, іншими джерелами географічних знань. 

Розвивати географічне мислення, вміння порівнювати, 

узагальнювати, робити висновки, вирішувати творчі завдання 

пізнавальний інтерес. Виховувати почуття взаємодопомоги, 

колективізму, обов'язку. 

Структура уроку 5 хвилин (скінкаст) +25 хвилин роботи у віртуальному 

середовищі 

Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-

лайн 

Мотивація. 

Оголошення теми та 

очікуваних 

результатів. Надання 

необхідної 

інформації 

Самостійне ознайомлення з 

інформацією щодо теми 

уроку, видами та формами 

робіт у віртуальному класі  

Classroom 5 хв. 

Вивчення нового 

матеріалу. 

Усвідомлення. 

Інтерактивні 

матеріали. Робота з 

онлайн контентом 

Історія в Sutori «Японія» http://surl.li/awqhl 

  

25 хв. 

Домашнє завдання Підручник Довгань Г.Д., 

Стадник О.Д. Географія 

(рівень стандарту): підручник 

для 10 кл. закл. загал. серед. 

осв. Харків: «Ранок», 2018, 

240 с. , іл.. 

С. 118 – 128 

Робота з інтерактивною 

картою GoogleMaps  

Визначення списку об'єктів 

світової спадщини ЮНЕСКО 

в Японії та нанесення міток на 

карті, вказуючи додаткову 

інформацію (текст, фото, 

відео матеріали). 

http://surl.li/awqeu   

http://surl.li/awqhl
http://surl.li/awqeu
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Таблиця Б.7 

Методична розробка уроку «Країни Азії. Китай» 

 

Урок 7 Країни Азії. Китай 

Мета  ознайомити учнів з особливостями географічного і політико-

економічного положення, сформувати знання про населення та 

господарство Китаю. Вдосконалювати навички роботи з картами атласу, 

підручником, іншими джерелами географічних знань. Розвивати 

географічне мислення, вміння порівнювати, узагальнювати, робити 

висновки, вирішувати творчі завдання пізнавальний інтерес. Виховувати 

почуття взаємодопомоги, колективізму, обов'язку. 

Структура 30 хвилин – викладання в режимі відеоконференції 

Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-

лайн 

Оголошення 

теми та 

очікуваних 

результатів. 

Актуалізація 

знань 

Вивчення 

нового 

матеріалу 

Рефлексія 

Відеурок в Z00M засобами 

Lumio by SMART 

Навчальна презентація в 

Limo «Китай. Місце у світі 

та регіоні»ь (генерування 

ідей, актуалізація знань, 

ігрова діяльність, 

опитування та рефлексія, 

графічні органайзери) 

https://suite.smarttech.com/ 

 

30 хв. 

Домашнє 

завдання 

Підручник Довгань Г.Д., 

Стадник О.Д. Географія 

(рівень стандарту): 

підручник для 10 кл. закл. 

загал. серед. осв. Харків: 

«Ранок», 2018, 240 с. , іл.. 

 с. 129 - 138 

  

 

 

  

https://www.smarttech.com/en/lumio
https://suite.smarttech.com/
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Таблиця 2.8 

Методична розробка уроку «Країни Азії. Індія» 

 

Урок 8 Країни Азії. Індія 

Мета  ознайомити учнів з особливостями географічного і політико-

економічного положення, сформувати знання про населення та 

господарство Індія. Вдосконалювати навички роботи з картами атласу, 

підручником, іншими джерелами географічних знань. Розвивати 

географічне мислення, вміння порівнювати, узагальнювати, робити 

висновки, вирішувати творчі завдання пізнавальний інтерес. Виховувати 

почуття взаємодопомоги, колективізму, обов'язку. 

Структура 8 хвилин – тематичне відео на YouTube + 22 хвилини виконання завдання 

із зворотним зв’язком 

Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-лайн 

Оголошення 

теми та 

очікуваних 

результатів. 

 

Самостійне 

ознайомлення з 

інформацією 

щодо теми 

уроку, видами та 

формами робіт у 

віртуальному 

класі  

Classroom  

Вивчення 

нового 

матеріалу 

Інтерактивний 

робочий 

аркуш_1 Індія 

https://www.liveworksheets.com/5-

zo42715gi  

8 хв. – 22 хв. 

Інтерактивний 

робочий аркуш 

_2 Індія 

https://www.liveworksheets.com/5-

gc42776fh  

Домашнє 

завдання 

Довгань Г.Д., Стадник О.Д. Географія (рівень стандарту): підручник для 

10 кл. закл. загал. серед. осв. Харків: «Ранок», 2018, 240 с. , іл.;  с. 139 - 

148 

 

  

https://www.liveworksheets.com/5-zo42715gi
https://www.liveworksheets.com/5-zo42715gi
https://www.liveworksheets.com/5-gc42776fh
https://www.liveworksheets.com/5-gc42776fh
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Таблиця 2.9 

Методична розробка уроку «Порівняльний кошик країн Західної та Східної Європи 

 

Урок 9 Практична робота «Порівняльний кошик країн Західної та Східної Азії» 

Мета  формувати вміння обґрунтовувати особливості субрегіонів Азії, 

формувати пізнавальний інтерес, самостійність; набувати 

компетентностей у соціальних науках, удосконалювати вміння роботи з 

цифровими ресурсами 

Структура 30 хвилин –  самостійна робота учнів в режимі  відеоконференції 

Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-лайн 

Оголошення 

теми та 

очікуваних 

результатів. 

Надання 

необхідної 

інформації 

В синхронному режимі у 

супроводі вчителя учні 

виконують завдання практичної 

роботи у віртуальному класі  

https://zoom.us/  

 

 

Усвідомлення. 

Інтерактивні 

матеріали. 

Робота з онлайн 

контентом 

Практична робота  

Jamboard-дошка «Продовольчий 

кошик країн Західної та Східної 

Азії» 

http://surl.li/awkzm  30 хв. 

Домашнє 

завдання 

Підготуватися до контрольного тесту. Опрацювати підсумки кожного 

параграфу у розділі 

 

  

https://zoom.us/
http://surl.li/awkzm
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Таблиця Б.10 

Методична розробка уроку «Загальна характеристика країн Азії», «Країни Азії» 

 

Урок 10 Підсумковий контроль за темами «Загальна характеристика країн Азії», 

«Країни Азії» 

Мета  закріпити здобуті знання з вивчених тем, застосовувати набутті уміння 

для розв’язання практичних завдань; виховувати почуття 

відповідальності, впевненості у своїх знаннях 

Структура 15 хвилин відеоконференція із завданням + 15 хвилин самостійної 

роботи 

Хід уроку 

Етапи уроку Форми роботи Ресурси Тайм-

лайн 

Оголошення 

теми та 

очікуваних 

результатів. 

Надання 

необхідної 

інформації 

Самостійне ознайомлення з 

інформацією щодо уроку, 

формою роботи у 

віртуальному класі 

Classroom  

Усвідомлення. 

Інтерактивні 

матеріали. 

Робота з онлайн 

контентом 

Есе «Чому Азії вдалося? 

Успіхи і невдачі 

найдинамічнішого регіону 

світу» 

http://surl.li/awtfx 15 хв. 

Онлайн тестування «Азія» https://onlinetestpad.com/5mbho

drbiz5gc  

15 хв. 

 

 

http://surl.li/awtfx
https://onlinetestpad.com/5mbhodrbiz5gc
https://onlinetestpad.com/5mbhodrbiz5gc

