
 





Вступ. 

Навчальна програма дисципліни «Позакласна і позашкільна робота з 

географії» складена відповідно до освітньо- професійної програми підготовки 

бакалаврів зі спеціальності «014.07 Середня освіта (Географія)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дисципліни «Позакласна і 

позашкільна робота з географії» є зміст і структура позакласної і позашкільної 

роботи з учнями з географії. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Дисципліна відноситься до вибіркових та базується на знаннях, отриманих при 

вивченні загальних дисциплін «Педагогіка», «Методика виховної роботи», 

«Основи педагогічної майстерності», «Географія в ЗОНЗ та методика її 

викладання», «Зміст і методика навчання природознавства». Оволодіння 

теоретичними основами позакласної і позашкільної роботи з географії є 

підґрунтям для проходження виробничої практики та написання дипломної 

роботи. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Зміст та педагогічні вимоги до позакласної роботи з географії 

2. Характеристика форм позакласної роботи з географії 

 

1. Мета та завдання курсу 

Метою вивчення курсу «Позакласна і позашкільна робота з географії» є 

формування компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань 

проведення учнями позакласних та позаурочних наукових досліджень, 

ознайомлення з теоретичними засадами науково-дослідної роботи та 

інструментарієм дослідницької діяльності. Розширення географічного світогляду і 

поглибленні знань в галузі географічної науки, удосконалення загально 

навчальних і спеціальних для географії умінь і навичок. 

Завдання навчальної дисципліни полягає в: 

– вивчити основні методи, що використовують у географічних наукових 

дослідженнях, закріпити дослідницькі навички організації географічних 

досліджень; 

– вивчити принципи і засади планування наукових спостережень і експериментів 

в позакласній роботі; 

– вивчити методи і засоби проведення інформаційного пошуку, удосконалити 

уміння самостійно поповнювати свої знання з різних джерел інформації; 

– вміти графічно відображати статистичні дані і т. д., складати плани і карти 

схеми походів, орієнтуватися на карті; 

– вміти застосовувати математично-статистичні методи опрацювання даних 

отриманих при проведенні географічних досліджень; 

– творчо аналізувати результати наукової та виробничої роботи, самостійно 

знаходити шляхи її удосконалення та вміти інформативно та обґрунтовано 

оформити їх у відповідних інформаційних джерелах. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК1. Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної 



діяльності. 

ЗК4. Здатність працювати в команді, вести активний спосіб життя.  

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

джерел. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ФК1 - Здатність демонструвати знання об`єктно-предметної суті, понятійно-

термінологічного апарату, структури географії, її місця і зв’язків в системі наук, 

історії розвитку, значення для суспільства 

ФК5 - Здатність орієнтуватися у світовому й національному географічному 

освітньо-науковому просторі в контексті необхідності постійного розширення і 

актуалізації географічних знань для підвищення професійної майстерності  

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 належної  якості навчально-виховного процесу в закладах освіти 

ФК7 - Володіння методикою географічних досліджень, здатність 

виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, 

педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані результати за допомогою 

інноваційних технологій  

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  

Програмні результати навчання 

ПРН3 - усвідомлює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під 

впливом чинників різного характеру; розуміє наслідки і детермінанти в контексті 

концепції сталого розвитку людства; знає важливість збереження навколишнього 

середовища, охорони біологічного різноманіття, природоохоронної та природно-

заповідної діяльності  

ПРН5 - Знає психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання учнів: 

вікові та індивідуальні психологічні особливості особистості учня, основні 

психічні процеси, зміст педагогічних теорій, основні категорії педагогіки, методи 

педагогічних досліджень, закономірності, принципи та методи навчання та 

виховання, особливості фізичного розвитку учня, функціональні обов’язки 

вчителя та класного керівника тощо 

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  



ПРН13 - Виконує функціональні обов’язки вчителя географії та класного 

керівника, педагогічно мислить, застосовує творчий підхід до педагогічної 

діяльності, моделює та розв’язує педагогічні ситуації, планує навчально-виховну 

роботу з дітьми, педагогами та батьками, застосовує індивідуальний підхід 

ПРН18 - Формує в учнів уміння користуватися географічною та 

картографічною мовою в навчальному процесі, застосовувати алгоритми 

користування картографічною продукцією при характеристиці окремих 

географічних об`єктів і територій 

ПРН19 - Вміє використовувати ГІС-технології для вирішення задач, 

пов’язаних з просторово-розподіленою інформацією та створенням тематичних 

карт використовує програмні засоби в комп’ютерних мережах, створює бази 

даних і використовує інтернет-ресурси;  

ПРН23 - Вибирає і застосовує основні методики та інструменти, які є 

типовими для різних галузей географії, виконує стандартні виміри і 

спостереження основних параметрів географічного середовища, необхідні для 

формування предметних компетентностей з географії в середніх загальноосвітніх 

школах    

ПРН27 - Формує комунікаційну стратегію з колегами, соціальними 

партнерами, учнями (вихованцями) та їхніми батьками із дотриманням етичних 

норм спілкування, принципів толерантності, творчого діалогу, співробітництва та 

взаємоповаги до всіх учасників освітнього процесу  

ПРН30 - Здатний відповідально управляти процесом формування готовності 

учнів до самостійного осмисленого прийняття рішень, подолання труднощів, 

прояву поваги до інтелектуальної праці та її результатів  

ПРН31 - забезпечує рівноправне, справедливе освітнє середовище, що 

сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічних 

особливостей, здійснює педагогічний супровід процесів соціалізації та 

професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого 

шляху 

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати : 

 знати та розуміти основні концепції, парадигми, теорії та загальну структуру 

географічної науки, предмет її дослідження, місце і зв’язки в системі наук, етапи 

історії розвитку географії;; 

 описувати основні механізми функціонування природних і суспільних 

територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікувати зв'язки і 

залежності між компонентами, знати причини, перебіг і наслідки процесів, що 

відбуваються в них; 

 пояснювати зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом 

природних і антропогенних чинників; 

 знати сучасні теоретичні та практичні основи методики навчання географії в 

загальноосвітній школі; 

вміти: 

 застосовувати базовий поняттєвий, термінологічний, концептуальний апарат 



географії, її теоретичні й емпіричні досягнення на рівні, що дозволяють 

інтерпретувати природно- та суспільно-географічні явища і процеси, пов’язувати 

та порівнювати різні погляди на проблемні питання сучасної географії; 

 організовувати співпрацю учнів і вихованців та ефективно працювати в 

команді (педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних 

об’єднаннях), визначати оптимальні шляхи організації учнівського колективу в 

різних видах діяльності; 

 застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень щодо 

вирішення проблем географії. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин, що становить 4,5 

кредити ЄКТС. 

 

2. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Зміст та педагогічні вимоги до позакласної роботи з 

географії 
Тема 1. Дидактичні вимоги до позакласного навчання географії . 

Дефініція позакласної форми проведення навчання географії (позакласного 

навчання географії) та види позакласного навчання (систематичне, періодичне, 

епізодичне). Дидактичні вимоги до позакласного навчання географії та 

педагогічні цілі його здійснення. Сутність внутрішніх і зовнішніх мотивів, 

мотивації та мотивування учіння географії. 

Класифікаційна схема мотивів учіння. Типи мотивів учіння (пізнавальні, 

соціальні). Види пізнавальних мотивів учіння (широкі пізнавальні, навчально-

пізнавальні, самоосвітні). Види соціальних мотивів учіння (широкі соціальні, 

обмежені (вузькі) соціальні). Підвиди широких соціальних мотивів учіння 

(патріотичні, професійної підготовки, відповідальності за власну освіту). Підвиди 

обмежених (вузьких) соціальних мотивів учіння (позиційні, соціальної співпраці). 
Тема 2. Форми-підвиди систематичного позакласного навчання географії. 

Форми-підвиди систематичного позакласного навчання географії 

(факультативні заняття з географії, географічний гурток, шкільний краєзнавчий 

музей, географічний клуб, співпраця з Малою академією наук (МАН) України, 

шкільний осередок Українського географічного товариства тощо). 

Різновиди географічного гуртка (той, що зацікавлює, з поглибленого 

вивчання програмного матеріалу, практичного спрямування, спеціалізований). 

Ілюстративно-демонстраційні методичні прийоми навчання географії (навчальне 

ілюстрування з географії, навчальне демонстрування з географії, демонстраційний 

навчальний дослід (експеримент) з географії). Дидактичні вимоги до ефективної 

постановки демонстраційного навчального досліду (експерименту) з географії. 

Прикладні методичні прийоми навчання географії (навчальне 

спостереження з географії, навчальна вправа з географії, географічна задача, 

самостійний навчальний дослід (експеримент) з географії, практичні завдання з 

географії). Різновиди навчальної вправи з географії (вступна, пробна, 

тренувальна, творча, контрольна). Групи географічних задач. Послідовність 

реалізації самостійного навчального досліду (експерименту) з географії. 
Тема 3. Форми-підвиди періодичного позакласного навчання географії. 



Форми-підвиди періодичного позакласного навчання географії (тиждень 

географії, географічна конференція, географічний вечір, географічна олімпіада, 

географічний турнір, географічні дебати). Системна реалізація тижня географії. 

Географічна олімпіада та її етапи (олімпіада: шкільна; районна чи міська; обласна; 

всеукраїнська). 

Творча діяльність учнів . Критичне мислення учнів . Рівні формування 

досвіду творчої діяльності учнів з географії. Методи навчання географії . 

Диференціації методів навчання географії . Диференціація методів навчання 

географії за використаними джерелами географічних знань. Диференціація 

методів навчання географії за характером навчально- пізнавальної діяльності 

учнів . 
Тема 4. Форми-підвиди епізодичного позакласного навчання географії. 

Форми-підвиди епізодичного позакласного навчання географії (географічна 

екскурсія, туристський похід, екологічний рейд тощо). 

Різновиди географічної екскурсії: за змістом проведення (географічна 

екскурсія в довкілля, географічна екскурсія на підприємство), за кількістю тем 

тощо. 

Навчальна розповідь з географії . Художня навчальна розповідь з географії. 

Наукова навчальна розповідь (наукова навчальна доповідь) з географії . Науково-

популярна навчальна розповідь з географії. Описова навчальна розповідь з 

географії. Дидактичні вимоги до ефективного застосування навчальної розповіді 

з географії . Навчальне пояснення з географії . Індуктивне навчальне пояснення з 

географії . Дедуктивне навчальне пояснення з географії . 

 

Змістовий модуль 2. Характеристика форм позакласної роботи з географії 
Тема 5. Географічні гуртки та факультативи. 

Організація географічного гуртка . Вибір видів суспільно корисної роботи 

географічного гуртка: організацію краєзнавчого куточка, музею, виставки, 

озеленення ділянки і т. д. Географічні гуртки за змістом. Загальні принципи 

роботи географічного гуртка. План роботи гуртка . Особливості методики 

проведення занять географічного гуртка . 

Географічні факультативи. Методичні особливості проведення 

факультативних занять. Освітньо-виховне значення факультативів. Форми 

організації факультативних занять. Шкільний музей як одна з форм роботи з 

розвитку творчої самостійності та громадської активності учнів у процесі 

збору, дослідження, обробки, оформлення і пропаганди географічних 

матеріалів. 

Клубна форма позакласної роботи з географії як одна з найбільш 

перспективних. Організаційна структура клубу . Зміст роботи клубу: клуби 

любителів природи, клуби цікавих зустрічей, клуби кіноподорожей. Мета роботи 

клубу. Основні форми занять шкільного географічного клубу. 

Тема 6. Шляхи організації, зміст і методика проведення географічних 

вечорів, конкурсів, олімпіад . 

Тиждень географії в школі як комплексний захід. План проведення тижня 

географії в школі . Підготовка та оформлення плану проведення тижня географії в 



школі. Підготовка і проведення дня географії в кожному класі. Конкурс рефератів 

з географії. Випуск тематичних стінних газет, конкурс на кращу стінну газету 

географічного змісту. Проведення екскурсій до музеїв, на підприємства, в 

інститути, на метеостанції. Демонстрації кінофільмів; проведення географічних 

вечорів, ігор; проведення конференцій з географії; зустрічі з цікавими людьми. 

Загальні методичні рекомендації до проведення географічних вечорів. Тематика 

географічних вечорів, розробка сценарію, підготовка до проведення. Освітньо-

виховне значення географічних вечорів, їх багатоаспектність та місце у 

позакласній роботі з географії. 

Проведення конференцій з географії: підготовка та проведення. Запрошення 

на конференцію відомих людей. 

Організація і проведення географічних конкурсів, вікторин та ігр. 

Географічні вікторини – тематичні та змішані. Використання географічних ігор 

для моделювання пошукової діяльності учнів, спрямованої на досягнення 

загальної значимої мети. Ігри сюжетно-рольового характеру. Етапи гри. Ігри-

подорожі. 

Географічна олімпіада як один із видів профорієнтаційної роботи. 

Підготовка та проведення географічних олімпіад. Складання питань та завдань. 

Питання краєзнавчого та природоохоронного характеру. Реалізація 

міжпредметних зв’язків як обов’язкова умова проведення географічних олімпіад. 

Тема 7. Науково-методичні та організаційні основи проведення географічних 

екскурсій та мандрівок у школі. 

Навчальна екскурсія як спосіб отримання нових або закріплення та 

узагальнення здобутих теоретичних знань. Освітня, виховна і методична роль 

екскурсій і мандрівок. Розвиваюче та оздоровче значення географічних 

мандрівок. 

Система екскурсійної та краєзнавчої роботи у середній школі. Мандрівки як 

основна форма роботи географічних та краєзнавчих гуртків. Класифікація 

географічних екскурсій за дидактичною метою, тривалістю, способами 

проведення. Місця проведення екскурсій та їх класифікація за охопленням 

території. Пішохідні, велосипедні, автобусні мандрівки. 

Краєзнавча і художня література як джерело інформації для проведення 

екскурсій та мандрівок. Навчальні і краєзнавчі атласи областей, топографічні 

карти великого масштабу. Використання Інтернет-джерел: Вікіпедії, «Google 

maps» та ін. Укладання бази даних на основі аналізу літературних, 

картографічних джерел, матеріалів попередніх екскурсій та мандрівок. 

Знайомство з околицями свого поселення. Орієнтування на місцевості та 

окомірне знімання. Знайомство із геологічною будовою і гірськими породами 

найближчих околиць поселення. Екскурсії до кар’єрів та геологічних відслонень. 

Вивчення форм рельєфу на місцевості. Сходження на домінуючу вершину в 

околицях поселення. Виділення ерозійних (яр, балка, річкова долина) та 

акумулятивних форм рельєфу. Подорож до найближчої річки, озера, болота. 

З’ясування гідрологічних і біологічних особливостей водойм. Оцінка якостей 

води та екологічного стану водних об’єктів природних комплексів. Планування 

маршрутів і тривалості мандрівок. Меридіональний характер маршрутів західною 



Україною – оптимальний для вивчення природних комплексів України. 

Тема 8. Сучасні форми позакласної виховної роботи з географії. 

Зміст виховання як науково обґрунтована система загальнокультурних і 

національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей 

особистості. 

Рекомендовані форми виховної роботи для учнів 5-9 класів: відверта 

розмова, тренінг, гра- експрес, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, 

колективна творча справа (КТС), проект, колективне ігрове спілкування, похід, 

спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, екологічна 

стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, трудовий десант, інтелектуальна гра 

тощо. 

Врахування вікових особливостей учнів (потребу в життєвому 

самовизначенні, спрямованості на майбутнє, визначенні свого життєвого шляху, 

майбутньої професії): диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, 

конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, тестування, екологічний десант, турнір 

ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, проект, брейн-ринг, 

сократівська бесіда, філософський стіл, дебати, бенефіс, колаж, презентація, прес-

шоу, круглий стіл, прес- конференція, фоторепортаж, презентація-захист, відкрита 

кафедра, тематичний діалог, захист проектів, поетична вітальня, самотестування 

тощо. 
Переваги інтерактивних форм роботи. Інтерактивні форми роботи. 
Театралізовані форми роботи . Літературно-музична композиція. Концерт. 

Публіцистична вистава. Пластично-хореографічна вистава. Інтерактивна вистава. 

Вистава форум-театру. Змагання команд КВН. 

Художньо-прикладні форми. Читацька конференція . Тематичні вечори . 

Інтерактивні ігрові форми . Інтерактивна акція. Ток-шоу. Тематична 

дискотека. Гра станціями (квест). Фут-квест. Флеш-моб .Інтелектуально-

пізнавальні форми. Вечори запитань і відповідей. Сократівські бесіди. Відкритий 

мікрофон. Публічна лекція. Проекти (дослідження)  

Тема 9. Основні показники ефективності позакласної роботи з географії. 

Створення системи позакласної роботи. Визначальні фактори зростаючого 

значення позакласної роботи. Підвищення якості географічних знань і умінь 

школярів. Інтелектуальний та емоційний настрій учнів: підвищення інтересу до 

занять в класі і в позакласний час, читання додаткової літератури, активна участь 

у суспільно корисній роботі та ін .Зростання самостійності школярів під час 

урочної та домашньої роботи. Підвищення якості знань з інших предметів. 

Придбання умінь роботи з різними джерелами інформації. Підвищення загального 

рівня культури школярів. 
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