




Вступ 

  

Навчальна програма дисципліни «Методика застосування комп'ютерної техніки 

при викладанні шкільного курсу географії» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів із спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання використання 

інформаційних комп’ютерних технологій при викладанні шкільного курсу географії. 

Впровадження в навчальний процес з географії сучасних інформаційних, зокрема 

комп'ютерних технологій, відкриває нові шляхи і дає широкі можливості для всебічної 

активізації творчих, пошукових, особистісно-орієнтованих, комунікативних форм 

навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Вивчення навчальної дисципліни базується на знаннях з курсів «Педагогіка», «Методика 

виховної роботи», «Географія в ЗОНЗ та методика її викладання». Оволодіння 

теоретичними основами, вміннями і навичками роботи із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій є підґрунтям вивчення навчальних дисциплін «Основи 

педагогічної майстерності», для проходження здобувачами вищої освіти виробничої 

практики та написання дипломної роботи. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності вчителя географії. 

2. Основи використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання при 

викладанні географії в середній школі. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з організаційними, 

педагогічними та дидактичними аспектами використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі викладання географії, формування спеціальної компетентності 

майбутніх вчителів географії в галузі педагогічного проектування електронних 

навчальних матеріалів.  
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Методика застосування 

комп'ютерної техніки при викладанні шкільного курсу географії» є: 

- проаналізувати сучасний стан застосування комп’ютерної техніки при викладанні  

шкільного курсу географії,  зарубіжний досвід використання інформаційно-

комунікаційних технологій в практиці навчання; 

- сформувати навики роботи з програмними засобами навчального призначення 

географічного напрямку (електронні підручники, атласи, енциклопедії та ін. 

електронні видання); 

- сформувати навики роботи з програмними засобами загального  призначення; 

- формування практичних умінь створення та використання інформаційних 

комп’ютерних засобів навчання; 

- формування практичних умінь створення та використання комп’ютерних засобів 

контролю навчання.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК6. Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного 

керівника, педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи на основі 

аналізу та осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого підходу, 

інноваційних методів та освітніх технологій для відповідного забезпечення  



 

ФК8. Здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні 

компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів 

загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії  

ФК9. Здатність до пошуку джерел географічної інформації, їх наукового опрацювання 

з використанням широкого спектру наукових методів і підходів та представлення 

результатів за допомогою сучасних інформаційних технологій 

ФК21. Знання теорій, категорій і понять про сутність, принципи, зміст, форми і методи 

навчання і виховання; здатність володіти навичками викладання та навчання, знання 

сучасних освітніх технологій і методик для формування загальних і предметних 

компетентностей. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

ПРН10. Знає сучасні теоретичні та прикладні основи методики навчання географії в 

загальноосвітній школі 

ПРН12. застосовує набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, сучасні 

методики і освітні технології, в тому числі і інформаційні, для забезпечення для 

формування в учнів загальних і предметних компетентностей, здійснення міжпредметних 

зв’язків та формування основ цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до 

вимог державного стандарту  

ПРН19. Вміє досліджувати сучасні педагогічні технології навчання, застосовувати 

традиційні форми, методи, прийоми навчання, які сприяють свідомому оволодінню 

системою географічних знань, умінь і навичок, організовувати, планувати, конструювати 

й здійснювати свою власну професійну діяльність відповідно до дидактичних принципів 

навчання;  

ПРН30. Здатний відповідально управляти процесом формування готовності учнів до 

самостійного осмисленого прийняття рішень, подолання труднощів, прояву поваги до 

інтелектуальної праці та її результатів  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

 знати основні технологічні процеси отримання, перетворення та передачі інформації;  

 знати будову, принцип дії, призначення всіх видів і типів шкільної апаратури; 

 правила експлуатації технічних засобів і програмного забезпечення, вміти 

користуватися мультимедійною апаратурою з залученням програмно-технологічного 

комплексу на основі SMART Board та технологіями мультимедіа, створених засобами 

програми Power Point, у навчальному процесі; 

 методику комплексного використання можливостей Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Word, мережі Інтернет, системи електронного тестування для створення навчально-

методичного комплекту дидактичних матеріалів; 

 види засобів для автоматизованого контролю та корекції навчальних досягнень учнів; 

вимоги до тестових завдань;  

 функціональні можливості сучасних контрольно-діагностичних систем; методику 

використання засобів автоматизованого контролю та корекції навчальних досягнень учнів. 

вміти: 

 вміти впроваджувати в процес навчання нові форми організації навчально-виховного 

процесу в умовах інформатизації; 

 вміти грамотно формулювати ціль та завдання презентації, планувати основні етапи 

створення презентації та правильно організовувати роботу; 

 вміти використовувати програмні засоби загального призначення для розробки 

дидактичних матеріалів в підтримку викладання курсу географії в школі; 

 вміти використовувати у практичній діяльності програмні засоби навчального 

призначення географічного напрямку як інформаційно-пізнавальний засіб навчання;  



 

 використовуючи сучасні освітні технології вміти розробляти й проводити різні за 

формою навчання заняття найбільш ефективні при вивченні відповідних тем і розділів 

програми, адаптуючи їх до різних рівнів підготовки учнів; 

 вміти планувати та організовувати навчальний процес у загальноосвітніх закладах, 

застосовувати сучасні освітні технології; 

 вміти використовувати комп’ютер та спеціалізоване програмне забезпечення для 

організації контролю у процесі навчання (комп’ютерні тести). 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності 

вчителя географії. 

 

Тема 1. Інформаційні технології в освіті. Загальні підходи і перспективи.  

Історичні аспекти розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Інформатизація 

(комп’ютеризація) процесу навчання. Поняття про інформаційну культуру та 

комп’ютерну грамотність. Інформація та інформаційні процеси. 

Тема 2. Засоби інформаційних технологій, етапи розвитку та сфери застосування.  

Поняття про інформаційні системи та технології. Апаратні засоби інформаційних 

технологій. Класифікація прикладного програмного забезпечення загального призначення. 

Типологія програмних засобів навчального призначення.  

Тема 3. Елементи методики використання комп'ютера на уроках географії.  

Впровадження в процес навчання нових форм організації навчально-виховного процесу в 

умовах інформатизації. Методологічні та організаційні моделі навчання з використанням 

інформаційних технологій. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу. 

Інформаційна підтримка уроків географії, самостійна діяльність учнів, контроль знань та 

умінь учнів.  

 

Змістовий модуль 2 Основи використання інформаційно-комунікаційних засобів 

навчання при викладанні географії в середній школі 

 

Тема 4. Програмні засоби загального призначення. Графічний редактор. Текстовий 

процесор.  

Текстовий процесор Microsoft Word та графічний редактор Adobe Photoshop. Технологія 

обробки тексту, графіки, таблиць та інших об'єктів, що складають готовий документ, а 

також засоби автоматизації процесів редагування та форматування. Створення та обробка 

графічних зображень.  

Тема 5. Комп'ютерні презентації. Засоби створення комп'ютерних презентацій. 

Табличний процесор. 

Електронні таблиці (Microsoft Excel). Використання комп'ютера для обчислень і побудови 

графіків і діаграм. Статистична обробка даних. Пакети презентаційної графіки (Microsoft 

PowerPoint, Macromedia Flash). Мультимедійний урок. Комп’ютерна презентація. 

Комп'ютерна анімація. Автоматична презентація. 

Тема 6. Програмні засоби навчального призначення з географії. Комп’ютерні засоби 

контролю та управління навчанням.  

Контрольно-оцінний компонент навчальної діяльності. Комп'ютерні тест-програми: 

підготовка та використання тестів для контролю засвоєння знань з географії. Електронний 

навчальний посібник, як елемент методичного забезпечення сучасного освітнього 

процесу. Мультимедійні навчальні програми з географії (підручники, атласи, 

енциклопедії, тести). 

Тема 7. Використання комунікаційних технологій в навчанні. Мультимедіа і 

гіпермедіа. Впровадження геоінформаційних систем в навчання географії в школі. 



 

Дистанційні технології при навчанні географії. 

Можливості сучасних засобів передачі і трансляції інформації в мережі. Ресурси Інтернет. 

Телеконференції. Поняття про мультимедіа і гіпермедіа технології, можливості їх 

використання для викладання географії. Географічні карти, створення і робота з ними в 

шкільному курсі географії. Дистанційні технології в освітньому просторі. Програми 

Zoom, Classroom, Google Meet при навчанні географії. 
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Педагогічні програмні засоби навчального призначення з географії 

 

1. «Національний атлас України». Атлас містить 875 унікальних карт, що створені 

на базі новітніх знань і статистичної інформації, а також тексти, графіки та фотографії.   

2. «Економічна та соціальна географія світу» - 10 клас. Навчальний матеріал (понад 

1200 прикладів) викладено в кількох формах: тексти, фото- і відеоматеріали (слайди, 

схеми, таблиці, карти, мультимедіа), різні допоміжні матеріали. 

3. «Географія України». Атлас для 8-9 класів. Електронний навчальний курс з 

географії з картами «Україна та її регіони» містить тематичні карти, тексти, таблиці, 

діаграми, запитання за змістом видання та ілюстрації.  

4. «Енциклопедія Кирила і Мефодія» (відеофрагменти, цікавий інформаційний 

матеріал з географії).   

5. Бібліотека електронних наочностей „Географія, 7-11 класи”. Містить наступні 

теми: Географія Землі. Сучасні методи географічних досліджень. Джерела географічної 

інформації. Населення світу. Географія світового господарства. Регіони і країни світу. 

Географічні аспекти сучасних глобальних проблем людства. 

6. Мультимедійний атлас світу «Нове тисячоліття» (географічні карти, тексти, 

таблиці, фотографії та енциклопедична інформація). 

 
 

Електронні інформаційні ресурси 
1. http://www.osvitanet.com.ua/ Навчально-методичний сайт ЗАТ «Інститут передових 

технологій» 

2. http://mega.km.ru/ Мегаенциклопедія Кирила і Мефодія  

3. http://www.wwf.ru/ Всесвітня природна спадщина  ЮНЕСКО  

4. http://geo2000.nm.ru/ Географія. Всі країни світу. Записки мандрівника. Тести з 

географії.   

5. http://www.transparentworld.ru/ Земні процеси з космосу  

6. http://nature.synnegoria.com/ Чудеса природи 

7. http://mapstor.com/ru/ Топографічні карти 

8. http://www.ecosystema.ru/ Екологічний центр «Екосистема» 

9. http://www.edu.ru/maps/ Лабораторія навчальних карт 

10. http://www.geosite.com.ru/ GeoSite – все про географію 

http://www.osvitanet.com.ua/
http://www.wwf.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://www.transparentworld.ru/
http://nature.synnegoria.com/
http://mapstor.com/ru/
http://www.ecosystema.ru/


 

11. http://geoman.ru/ Бібліотека з географії 

12. http://slovari.yandex.ru/dict/geography/ Словник сучасних географічних назв 

13. http://www.uroki.net/docgeo.htm/  Для вчителя географії       

14. http://geo.metodist.ru/  Методична лабораторія з географії Московського інституту 

відкритої освіти 

15. http://library.thinkquest.org/10157/geoglobe.html/  GeoGlobe. Географічні ігри   

16. http://teory.narod.ru/history.htm/  Історія географії як науки 

17. http://geo-tur.narod.ru/ Гео-Тур: географія країн та континентів  

18. http://www.flags.ru/ Сайт «Всі прапори світу»  

19. http://www.geodata.org.ua/ Геофізичні данні в реальному часі. Інформація про 

сонячну активність і стан Землі 

20. http://geo.historic.ru/ Географічний довідник  

21. http://pidruchniki.com.ua/ Перша українська електронна бібліотека підручників 

22. http://www.rgo.ru/ Регіональна географія. Інформаційно-публіцистичний дайджест 

"Планета Земля"  

23. http://svit21.narod.ru/ Етнополітична карта світу  

24. http://wgeo.ru/ Проект "Всесвітня географія"  

25. http://mirkart.ru/ Світ карт. Інтерактивні карти світу, країн, міст та ін., з можливістю 

пошуку інформації.  

26. http://www.karpaty.com.ua/ Українські Карпати.  

27. http://www.ukraine.ru/catalog/dowidky/ukrbasic.html/ Україна.Ru. Географія.  

28. http://travel.kyiv.org/map/  Україна та її регіони. Карта України. Карти областей  

України. Міста України.  

29. http://uk.wikipedia.org/ "Вiкiпедiя" - україномовна версiя енциклопедiї.  

30. http://krugosvet.ru/ "Кругосвет" - унiверсальна енциклопедiя Рубрикатор за 

категорiями: iсторiя, подорожі і географія, медицина, технологiї та iн.  

31. http://dic.academic.ru/ "Dic.academic.ru" - онлайн-словники i енциклопедiї 

(фiнансовий i економiчний словники, англо-росiйський словник фiнансових термiнiв, 

словник Даля, сучасна енциклопедiя та ін.).  

32. http://encyclopedia.ru/ "Свiт енциклопедiй" - довiдкова система.  

33. http://edic.ru "Edic" Великий енциклопедичний та iсторичний словники онлайн. 

http://wikiznanie.ru/ "ВикиЗнание" - унiверсальна енциклопедiя  

34. http://sci.aha.ru/ALL/ "All-in-one" - енциклопедичний довiдник. Одиницi вимiрювань, 

числова i фактична iнформацiя практично з усiх сфер людської дiяльностi.  

35. http://persons.com.ua/ Бiографiчний банк даних "ОСОБИСТОСТI". Банк даних 

"Особистостi" мiстить близько 60 000 бiографiй людей, що залишили слiд у iсторiї 

людства.  

36. http://mirslovarei.com/ "Мир словарей" - бiблiотека словників. Великий 

енциклопедичний, Етнографiчний, Будiвельний, Фiнансовий, Словник комп'ютерного 

жаргону та iн.  

37. http://floranimal.ru/ "Floranimal" - про тварин i рослини. Iлюстрованi статтi про рiзнi 

види тварин i рослин (алфавiтна систематизацiя).  

38. http://businessvoc.ru/ "Businessvoc.ru" - бiзнес-словник. Пропонується рiзна 

економiчна iнформацiя, представлена у формi бiзнес-словника в електронному виглядi.  

39. http://geo.1september.ru/  Газета «Географія» та сайт для вчителя «Я йду на урок 

географії» 

40. http://schools.techno.ru/sch518/koridor/geograf/index.htm/ Віртуальний кабінет 

географії школи 518 

41. http://afromberg.narod.ru/ Уроки географії та економіки: сайт вчителя географії А.Е. 

Фромберга   

42. http://www.my-geography.ru/  Сайт учителя географії Сазонової Г.І. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.  

 

5. Методи діагностики успішності навчання: індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, звіт за інформаційними повідомленням, термінологічний 

диктант, тестування, контрольні роботи за змістовими модулями. 

 


