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Розкрито найголовніші принципи побудови шкільного курсу географії,

закономірні зв’язки та світоглядні ідеї географії.
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У шкільній географії провідними ідеями побудови курсу служать

принципи, що відображають сучасні тенденції розвитку географічної науки і

мають структурно-методичну спрямованість [5].

Принцип цілісності. Виступає в ролі системоутворюючого фактора, що

забезпечує цілісність змісту курсу, коли між змістовними блоками курсу

існують логічні взаємозв’язки. Необхідна конструктивна відповідність як між

шкільними географічними курсами, так і між ними і цілісною освітньою

системою “Географія”.

Основу побудови освітньої системи можуть складати єдині

системоутворюючі ідеї, такі як комплексний підхід, системна організація та

ієрархічність географічної оболонки і природних комплексів,

територіальність та ін. Вони забезпечують послідовний перехід від вивчення

окремих компонентів природи і природних комплексів до вивчення проблем

взаємодії “природа-суспільство” на всіх ієрархічних рівнях: від великих

регіонів до локального (місцевого) рівня.

Принцип наступності. Наступність поновлення географічної освіти з

існуючими курсами шкільної географії також передбачає необхідність

встановлення логічного зв’язку і наступності між поняттями і змістовними

блоками (розділами) курсу географії. Це також вимагає узгодженості зміни

змісту шкільної географії з іншими навчальними предметами.

В основу складання різних варіантів вивчення курсу географії повинен

бути покладений принцип співвіднесеності освітньої системи «Географія» з

освітніми стандартами, що передбачає включення змісту, представленого в

освітніх стандартах, у вигляді фундаментального ядра змісту загальної

середньої географічної освіти.

Принцип міждисциплінарності. Підкреслює інтегративний характер

географічного змісту, поліморфізм географічного знання, яке інтегрує в собі
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екологічні, економічні, соціальні, краєзнавчі знання. Завдяки цьому одні й ті

ж проблеми, об’єкти матеріальної та духовної культури  можуть бути

розглянуті в декількох аспектах. В курс вводяться міждисциплінарні поняття,

що несуть ціннісно-нормативне навантаження: природні умови, природні

ресурси, навколишнє середовище, взаємозв’язок людини з природою,

раціональне природокористування, універсальна цінність природи,

населення, господарство та ін. [3, с. 198‒199].

Принцип регіоналізації. Географія ‒ єдиний предмет, який знайомить

учнів з регіональним (територіальним) підходом. Він виступає тут як

особливий метод наукового пізнання і важливий інструмент впливу на

соціально-економічні процеси за допомогою регіональної політики. Сприяє

детального розгляду регіонів України і світу, виявлення в них природних,

соціальних, господарських, національних і екологічних особливостей.

Принцип регіоналізації знаходить своє втілення також у реалізації

краєзнавчого підходу як кращої форми синтезу пізнавального і емоційного

компонентів [5].

Принцип розвитку понять. Полягає у зв’язку теоретичності і

доступності в шкільній географії, що означає необхідність врахування

відповідності змісту, що вивчається учнями, їх віковим і психологічним

особливостям з послідовним розвитком провідних географічних понять

протягом вивчення всього курсу географії [6, с. 123‒127].

Принцип поєднання науковості і захопливості. Ґрунтується на

фундаментальності знань, пов’язаних з формуванням наукової картини світу.

Реалізація цього принципу дозволяє сформувати чітку і послідовну

ієрархічну систему географічних знань, орієнтованих на емоційно-образне

вивчення географічного матеріалу.

Принцип проблемності і історизму. Дозволяє зрозуміти

соціокультурну обумовленість наукового пізнання, закономірності в

розвитку географічних знань про сутність явищ і процесів, історію

взаємовідносин суспільства і природи, особливості стратегії сучасного
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сталого розвитку суспільства. Реалізація цього принципу передбачає розгляд

еволюції економічних, соціальних, екологічних проблем і розкриття шляхів

їх вирішення з позицій загальнолюдських і суспільно значущих цінностей.

Культурологічний принцип. Дозволяє реалізувати цілі географічної

освіти ‒ виховання географічної та екологічної культури як частин загальної

культури. Основою принципу виступає система цінностей географічної

освіти. Культурологічний принцип дає можливість розглянути різноманіття

культурних світів на планеті Земля, познайомити учнів з різними традиціями,

специфікою матеріальних і духовних цінностей, створених людиною.

Ціннісний принцип. Сприяє формуванню основних ціннісних орієнтирів

і засвоєнню особистісних пріоритетів, адекватних загальнолюдським і

суспільно-значущим цінностям, особистісної ціннісно-поведінкової лінії

школяра-громадянина в сфері життєдіяльності, а також вироблення

емоційно-вольових реакцій щодо природи і суспільства. Поняття “цінність” в

курсі географії стає наскрізним, а найважливішим способом дії школярів ‒

оціночні вміння, за допомогою яких вони здійснюють свою оцінку, прогноз,

вибір, приймають рішення і відстоюють свою позицію.

При побудові різних варіантів курсу географії необхідно враховувати

принципи, що відображають особистісно-орієнтований характер навчання.

Найбільш значущими є такі принципи [2, с. 12‒14].

Особистісний принцип. Дозволяє учням на основі суб’єктивного

досвіду, включаючи досвід попереднього навчання, опановувати новими

ціннісними орієнтаціями по відношенню до природи, суспільству, один до

одного. Принцип реалізується на основі врахування важливості навчальної

діяльності і надання учневі можливості вибирати форму освоєння змісту,

наприклад за допомогою різноманітної системи завдань [7, с. 47].

Діяльнісний принцип. Розглядається в єдності з особистісним і

допомагає залучити учнів в різні види діяльності, але з урахуванням вибору

способів виконання. Діяльність, закріплена в географічних образах,

забезпечує побудову і використання рефлексії як суб’єктивної діяльності, що



218

особливо необхідно при вирішенні навчальних і практичних завдань і різного

роду проблемних ситуацій. На основі цих принципів у учнів виробляється

екологічно осмислену поведінку в повсякденному житті і формується

морально-ціннісне ставлення до навколишнього середовища у своїй

місцевості, регіоні, країні і світі в цілому, вони готуються до вирішення

різних соціально-орієнтованих завдань [4, с. 106].

Варіанти побудови курсу географії можуть бути різними: може

варіюватися обсяг змісту і змінюватися послідовність вивчення змістовних

блоків; основу структурування змісту можуть скласти різні

системоутворюючі ідеї і т. ін. Але головним повинна залишатися компактна

цілісна структура, орієнтована на принципи побудови курсу географії та

освітні стандарти.

Наведемо приклад варіанту побудови курсу географії. У 6-му класі

вивчення географії починається із курсу “Загальна географія”. Його головна

мета ‒ показати неоднорідність Землі в просторі і в часі. Регіональні знання

про цілісність і диференціацію природи материків, великих регіонів і країн, а

також про особливості життя та господарської діяльності їх мешканців

даються в 7-му класі в курсі “Материки та океани”.  А в 8-му класі

комплексний в своїй основі курс “Україна у світі: природа, населення” ‒ це

головний курс в системі вітчизняної географічної освіти. Його мета ‒

формування географічного образу своєї країни в усьому її різноманітті.

Взаємодія природи, населення і господарства розглядається на основі

комплексного підходу (з переходом до єдиним природно-господарським

районам). У старшій школі в 9-му класі передбачено більш складний курс

“Україна і світове господарство”, узагальнюючий всі попередні знання і дає

знання і розуміння географічної картини світу, розуміння місця і ролі

географії в сучасній науці, життя сучасного суспільства, вирішенні його

проблем [1, с. 3; 5].
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