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Початок другого тисячоліття ознаменовано реформуванням 

природничо-наукової, в тому числі і геологічної, освіти в країнах різного 

рівня економічного розвитку. Основи геологічних знань, як складові змісту 

державної загальної освіти (географія) мають виняткову світоглядну і 

практичну значимість. Роль геології для України має виняткове значення, у  

зв’язку з тим, що мінеральні ресурси її території поки залишаються основою 

економічного розвитку. Стратегічним фактором економічного зростання 

країни найближчим часом повинна стати структурна перебудова 

національної економіки на основі наявних мінерально-сировинних ресурсів з 

метою істотного підвищення її ефективності [2; 7,с.11-15]. 

Геологія набуває також все зростаюче значення при вирішенні питань, 

що стосуються землекористування, охорони навколишнього середовища, 

збереження ґрунтів, вод, природних ресурсів, захисту від стихійних лих і 

катастроф, в тому числі антропогенних [5,с.177-179]. 

Зростання інтересу з боку суспільства до геологічних знань, тобто 

наявність соціального замовлення. Особлива роль шкільних геологічних 

знань обумовлена залученням до навчального процесу всього підростаючого 

покоління. Загальна середня освіта забезпечує базис, що є основою для 

розвитку творчих здібностей кожної людини, його самовираження і 

самореалізації в різноманітних, динамічно змінюються сферах діяльності. В 

умовах ринкової економіки практично кожній людині доводиться не тільки 

часто знаходити нове місце роботи, але і протягом трудового життя 

змінювати професію. Геологічна підготовка на рівні основної загальної 

освіти надає додаткові можливості для професійного самовизначення учнів. 

Система геологічних знань і умінь в курсах географії основної школи, 

безумовно, повинна відображати стан сучасної геологічної науки, беручи 



участь, тим самим, в формуванні наукової картини світу. Пройшовши 

тривалу еволюцію, геологія в даний час ‒ багатогранна і багатогалузева 

наука, що вивчає склад, будову, походження і історію розвитку земної кори і 

Землі в цілому. Вона спрямована на реконструкцію конкретних етапів 

еволюції Землі і вироблення історико-геологічної основи ретрогнозов, 

прогнозів і пошуків родовищ корисних копалин, а також для вирішення 

інших технічних і природоохоронних завдань. Окремі напрямки геологічної 

науки складалися поступово, причому наукова думка розвивалася в тісній 

взаємодії з практикою. Все більшого значення геологія набуває при 

вирішенні проблеми охорони навколишнього середовища і захисту від 

природних і антропогенних катастроф [4,с.110-113; 6,с.238-240]. 

Значення геологічної складової в системі шкільної освіти визначається 

складною структурою сучасної геології і її багатосторонніми зв’язками з 

іншими науками, перш за все природничого циклу. Формування сучасного 

наукового світогляду без геології неможливо. Однак не меншу, а може бути і 

велику, роль відіграють геологічні знання у формуванні загальнокультурного 

рівня сучасної людини, що забезпечує геології певне місце в освіті [8,с.30-

34]. 

З іншого боку, система геологічних знань і умінь в шкільних курсах 

географії повинна не просто відповідати сучасному рівню розвитку геології, 

а й реалізовувати цільові установки концепції модернізації шкільної освіти. 

Внаслідок цього при розробці методики вивчення елементів геології в школі 

найважливішими критеріями стають облік діяльнісного характеру освіти і 

затребуваності його результатів в житті. При реалізації цих вимог 

принциповою методичною новацією є орієнтація на, так званий, 

компетентністний підхід, покликаний надати змісту освіти практико-

орієнтовану спрямованість. Виняткова практична значущість знань 

геологічної науки і методів її дослідження обумовлює їх роль в посиленні 

компетентнісної спрямованості шкільної географії [1,с.28-30]. 



Вимоги до рівня геологічної підготовки школярів неодноразово 

змінювалися. Це було викликано як розвитком самої геологічної науки, так і 

потребами в кадрах, підготовлених в галузі природничих та технічних наук. 

У зв’язку з цим структура і зміст системи геологічних знань і умінь у 

шкільній освіті постійно вдосконалювалися [3,с.401-403]. 

Разом з тим геологічні знання є базовими для побудови всіх наступних 

географічних уявлень і як і раніше зберігають своє освітнє значення. 

Відсутність або недостатньо повно сформовані геологічні уяви про світ 

закономірно призводять до нерозуміння, неправильного пояснення багатьох 

географічних, а часто і в цілому природно-наукових явищ і процесів. 

Освоєння геологічних знань має істотну відмінність від методик навчання 

багатьох освітніх дисциплін. Ці відмінності виявляються як в області 

теоретичного, так і змістовного наповнення дисциплін географічної 

підготовки. Можна виділити найбільш значущі загальноосвітні питання, які 

вирішуються геологією і доповнюють методологічну специфіку шкільних 

географічних знань: час і простір охоплюють в геології процеси від 

субатомного рівня до утворення Всесвіту; виділяється міждисциплінарний 

значення для природних наук (географія, фізика, хімія, біологія, екологія та 

ін.); польові дослідження мають виняткову важливістю і не мають аналогів в 

інших освітніх дисциплінах; в цілому формується природно-науковий 

матеріалістичний світогляд в процесі вивчення багатомільярдної історії Землі 

[8,с.30-34; 9,с.208-211]. 

Незважаючи на високу загальноосвітню цінність системи розглянутих 

знань, геологи, методисти та педагоги шкіл та ВНЗ відзначають їх 

недостатній обсяг і невідповідність сучасним тенденціям розвитку 

геологічної науки, а також слабку увагу до формування практичних умінь. 

Остання проблема стоїть особливо гостро в зв’язку з орієнтацією змісту 

середньої загальної освіти на компетентнісний підхід і посилення практичної 

спрямованості, що має привести у відповідність масову школу і потреби 

ринку праці. 
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