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В статьи изложен подход к изучению базовых дисциплин (на примере географии) в учебных заведениях с углублен-
ным изучением некоторых дисциплин. Приводится пример изучения географии в гимназии-интернате «Детская инже-
нерная академия», с углубленным изучением физики, математики информатики. Специфика изучения общеобразова-
тельных предметов в специализированных учебных заведениях заключается в повышении мотивации учения. 
Акцентирование внимания на практическом использовании знаний в процессе выполнения практических работ и иссле-
довательских проектов повышает уровень мотивации к изучению географии в специализированных учебных общео-
бразовательных заведениях.

Ключевые слова: мотивация, исследовательский проект в географии, практические роботы, базовые предметы.
The article presents an approach to the study of basic disciplines (for example, geography) in schools with in-depth study of 

certain subjects. An example of the study of geography in the state general educational institutions in "Children's Engineering 
Academy" with in-depth study of physics, mathematics, computer science. Studies in the general subjects of specialized educa-
tional institutions implies increasing learning motivation. Focusing on the practical use of knowledge in the implementation of 
practical work and research projects increases the motivation to study the geography in general educational institutions.

Key words: motivation, research project in geography, practical work, core subjects.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ 
ПРИРОДНИЧИх ДИСцИПЛІН  У ЗАГАЛЬНООСВІТНІх 

НАВЧАЛЬНИх ЗАКЛАДАх ТЕхНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
(НА ПРИКЛАДІ ГЕОГРАФІЇ)

Багатство нашого світу надає значні можливос-
ті та перспективи для кожного. Постає питання: як 
їх використати на одному з поворотів життя? Вибір 
кожного залежить від нього самого, але як його зро-
бити? Як вибрати з різноманіття напрямів діяльності 
той, що захопить на все життя? Можливість віддати 
перевагу певному напряму діяльності у ранньому чи  
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підлітковому віці призведе до збільшення можливос-
тей у майбутньому. 

Спеціалізація ЗНЗ сприяє тому, щоб учні молод-
шого та підліткового віку спробували власні можли-
вості в окремих галузях науки. Незважаючи на те, 
що перевагу надають профільним дисциплінам, у та-
ких навчальних закладах не потрібно забувати і про  
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викладання обов’язкових предметів, що сприяють 
розширенню світогляду та забезпечують можливість 
гармонійного розвитку особистості.

На скільки має відрізнятися викладання базових 
предметів у профільному навчальному закладі? Таке пи-
тання постало перед нами у процесі викладання природ-
ничих дисциплін (на прикладі географії) у Державному 
ЗНЗ гімназії-інтернаті «Дитяча інженерна академія». 

Визначимо можливі способи змістового наповнен-
ня, відповідно до його спеціалізації та у відповідності 
до навчальних програм. Встановимо можливі акценти 
на змісті навчальної програми відповідно до спеціалі-
зації навчального закладу, а також сформулюємо до-
слідницькі завдання.

Основною метою Державного ЗНЗ гімназії-інтер-
нату «Дитяча інженерна академія» є виявлення та під-
тримка дітей, які мають схильність до винахідницької 
та конструкторської діяльності. Гімназія-інтернат має 
спеціалізацію за такими напрямами: робототехніка, 
комп’ютерна графіка, архітектура та дизайн, інфор-
маційні та аерокосмічні технології. До того ж, відпо-
відно до сучасних вимог середньої освіти, навчаль-
ний заклад реалізує поглиблене вивчення окремих 
предметів (математика, фізика, інформатика, іноземні 
мови та розвиток в учнів інженерно-логічного мис-
лення). За державними стандартами відбувається ви-
кладання інших базових предметів: української мови 
та літератури, зарубіжної літератури, історії, біології, 
географії тощо. Зупинимося детально на викладанні 
географії у спеціалізованому навчальному закладі та 
розглянемо можливість адаптації програми вивчення 
предмету до спеціалізації навчального закладу. 

Досить важко мотивувати на вивчення будь-якого 
предмета, якщо у дитини сформована думка про не-
обхідність концентрації уваги лише на вузькому колі 
дисциплін. Переважно, діти, які вступають до спеціа-
лізованого навчального закладу, націлені на навчаль-
ну діяльність у певному напрямі, а інші базові пред-
мети вони сприймають як баласт. Учителі базових 
дисциплін, які не є профільними у таких навчальних 
закладах, наштовхуються на бар’єр нерозуміння дітей 
необхідності вивчення тієї чи іншої дисципліни. Діти 
не вважають за необхідне приділяти увагу таким дис-
циплінам, а зосереджуються на вивченні дисциплін, 
що стосуються спеціалізації. Перед учителями, які 
викладають такі дисципліни, постає завдання мотива-
ції учнів. Пропонуємо, на нашу думку, один із ефек-
тивних способів мотивування дітей до навчання, –  
мотивацію через максимальне прив’язання базових 
дисциплін до спеціалізації навчального закладу. 

Відповідно до стандартів базової середньої осві-
ти вчитель має можливість змінювати (адаптувати) 
до 25 % змісту програмного матеріалу. Це дає змогу 
вчителю-пердметнику максимально наблизити викла-
дення матеріалу до спеціалізації навчального закладу. 
Зміст навчальної програми адаптується до спеціаліза-
ції навчального закладу так: 

 • інформацію навчального матеріалу максималь-
но пов’язують зі спеціалізацією закладу (у нашому 

випадку використання математики, фізики та інфор-
маційних технологій);

 • практичні завдання виконують з використан-
ням знань з фізики та інших дисциплін, орієнтування 
на виконання географічних задач;

 • індивідуальні дослідницькі роботи та проекти 
наближають до спеціалізації (робототехніка, матема-
тика, комп’ютерна графіка);

 • наводять реальні приклади для використання 
у майбутній проектній діяльності, проводять дослід-
ницькі проекти, наближені до спеціалізації (техноло-
гії для використання у сільському господарстві для 
збільшення врожайності, чи програмування роботи 
певних пристроїв на підприємстві тощо). Наприклад, 
під час вивченню фотосинтезу діти задумалися про 
створення аналогічного технічного пристрою для пе-
ретворення енергії сонця, що надало можливість де-
тально вивчити процес фотосинтезу на навчальних 
заняттях географії у шостому класі.

Адаптація програми базових дисциплін у нав-
чанні в спеціалізованому навчальному закладі ви-
магає від учителя додаткової підготовки. Вчителі 
повинні бути спеціалістами не лише у відповідній 
галузі знань, а й орієнтуватися в сфері спеціалізації 
навчального закладу. Вони мають відповідати висо-
кому кваліфікаційному рівні викладання предмета, 
володіти високим рівнем самоосвіти та мотивації для 
самовдосконалення як професійного, так і особистіс-
ного, володіти сучасними технологіями та методами 
навчання і виховання.

У статті ми детально розглянемо можливість 
адаптації програми з географії 6 класу для навчання 
учнів у спеціалізованому навчальному закладі з по-
глибленим вивченням робототехніки, комп’ютерної 
графіки, математики, фізики. Розглянемо можливі 
способи адаптації змісту програми на прикладі гео-
графії у 6 класі (Загальна географія) – програма курсу 
розрахована на 70 годин. У процесі вивчення загаль-
ної географії в учнів формуються уявлення про Зем-
лю як природний комплекс, особливості земних обо-
лонок та їхні взаємозв’язки. Курс містить відомості 
про географічні подорожі та дослідження нашої пла-
нети, особливості зображення земної кулі на глобусі 
та карті, кількість і розміщення її населення, людські 
раси, положення України та окремих держав на полі-
тичній карті світу [3]. 

Перед учителем постають такі основні навчально-
методичні завдання:

 • розвивати пізнавальний інтерес учнів до 
об’єктів і процесів навколишнього світу;

 • навчити встановлювати зв’язки в системі гео-
графічних знань та формувати ключові компетент-
ності (вміння вчитися, громадянську, соціальну, під-
приємницьку, загальнокультурну, інформаційну);

 • залучати учнів до практичної діяльності щодо 
застосування отриманих географічних знань та вмінь у 
повсякденному житті та використання отриманих знань 
в індивідуальних проектах, які розробляють під час  
вивчення робототехніки та інформаційних технологій.
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Програмою передбачено виконання восьми прак-
тичних робіт, під час виконання яких особливу ува-
гу приділяють змісту таких, як «Розв’язування задач 
з використанням різних видів масштабу. Визначення 
масштабів планів та карт за даними про відстані на 
місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим 
відстаням», «Визначення географічних координат за 
географічною картою», «Визначення за картами абсо-
лютної і відносної висоти місцевості», «Розв’язування 
задач на зміну температури повітря та атмосферного 
тиску з висотою, вологістю». Згідно зі спеціалізацією 
навчального закладу, значну увагу приділяють мате-
матиці та практичним завданням [1; 3]. 

Відповідно до програми, практична робота з ви-
значенням відстаней на карті з використанням масш-
табу стоїть набагато раніше, ніж цю тему подано в 
програмі з математики. Тому доцільно перенести 
таку практичну роботу попередньо узгодивши дати з 
учителем математики. Також можна провести бінарні 
заняття. Так, учні усвідомлять необхідність викорис-
тання теоретичної математики у практичних цілях. На 
закріплення учням пропонуємо намалювати маршрут 
від навчального закладу до місця проживання або 
зобразити власний двір із спорудами або шкільне 
подвір’я, використовуючи масштаб. 

Якщо такі творчі завдання отримують більшість 
учнів, які навчаються і з успіхом виконують їх, то чим 
відрізняється таке завдання у гімназії-інтернаті? Учні 
нашого навчального закладу виконують його за допо-
могою комп’ютерних технологій, на свій розсуд вико-
ристовуючи різні комп’ютерні програми. Перевіряти 
такі завдання не просто, але, по-перше, вони мотиву-
ють дітей до вивчення географії, по-друге, сприяють 
спілкуванню у педагогічному колективі, що надихає 
на нові творчі завдання та проекти. Отже, більшість 
представлених практичних завдань ускладнюються 
відповідно до знань з математики, фізики та інфор-
матики, орієнтуючись на програми 5−6 класів спеціа-
лізованого ЗНЗ, з якими необхідно попередньо озна-
йомитися [3]. 

Однією зі складників освітніх програм з при-
родничих дисциплін є дослідження, що є новим не 
лише для вчителів, й для учнів. Дослідження введе-
но до сучасних програм, хоча раніше воно було не 
обов’язковим. Така форма навчальної діяльності є 
творчою і дозволяє учням повністю розкрити власні 
можливості. Для полегшення дослідної діяльності 
необхідною є значна кількість часу, а в навчальному 
графіку сучасного учня його не так багато. Тому вчи-
тель ставить завдання та мету дослідження, пропонує 
алгоритм виконання дослідницької роботи. Для при-
кладу розглянемо декілька дослідницьких завдань. 

1. Дослідження з географії «Спостереження за 
змінами у природі» передбачене програмою для про-
ведення на початку вивчення курсу «Загальна геогра-
фія» [3]. Воно є досить важким та тривалим. Його ре-
зультати можна отримати через значний відрізок часу, 
впродовж якого необхідно підтримувати ініціативу 
дітей до його проведення. Визначене дослідження 

вимагає системності та систематичності в його ви-
конанні та чітко визначеного алгоритму проведення. 
Системність полягає в тому, що кожне наступне зав-
дання у дослідженні природи учні отримують у про-
цесі вивчення одного з розділів «Загальної географії». 
Наприклад, в період вивчення розділу «Літосфера» 
учні вивчають зовнішній покрив та описують його 
за допомогою попередньо отриманого алгоритму. Ал-
горитм: дослідження з систематичністю три рази на 
місяць, під час якого проводиться огляд ґрунтового 
покриву (ділянка для дослідження залишається по-
стійною протягом його проведення). У процесі опису 
вказують висоту трав’яного покриву (взимку глиби-
на снігового покриву), товщину трав’яної підстилки 
(залишки рослин та тваринних організмів попередніх 
років), приблизну глибину зволоження ґрунту. Резуль-
тати оформляють у таблиці. 

Наступним етапом є спостереження за зміною 
погоди. Для цього учні проводять аналогічні дослі-
дження у молодших класах, тому його організація не 
викликає труднощів. Дані оновлюються кожного дня. 
Отримані відомості учні використовують у процесі 
вивчення розділу «Гідросфера».

Систематичне спостереження ведеться за рос-
линним і тваринним світом. Результати оформляють 
у таблиці. Спостереження проводять з періодичністю 
один раз на місяць, за можливості та бажанням учня – 
частіше. У процесі кожного дослідження проводиться 
фото- та відеозйомка. Був випадок, коли дівчинка з 
художніми здібностями робила замальовки процесів, 
що спостерігала у природі та підписувала їх, її ро-
боти у подальшому використовувалися як приклади 
наочності під час проведення навчальних занять для 
молодших учнів. За довготривалий період проведення 
дослідження в учнів накопичується значна кількість 
наочних матеріалів, які потребують аналізу та систе-
матизації для подальшої роботи з ним. Зібрані мате-
ріали, походження яких знає учень дають можливість 
швидше оволодіти методами класифікації, система-
тизації, узагальнення. Під час вивчення розділу «Біо-
сфера» вчитель пропонує принести власні фотографії 
ссавців чи дерев, що характерні для місцевості, в якій 
проводиться дослідження.

Необхідно зазначити, що ми включаємо в охарак-
теризоване дослідження спостереження за гідроло-
гічним об’єктом, що у програмі винесено, як окреме, 
але учнями це сприймається об’єктивніше у комп-
лексі (особливо, якщо досліджувана місцевість має 
гідрологічний об’єкт). У нашому випадку місцевість 
підібрана так, що поблизу навчального закладу зна-
ходиться лісопаркова зона, на території якої протікає 
річка, дослідження якої і проводять учні.

Важливу роль під час проведення такого дослі-
дження у шостому класі відіграє систематичність 
контролю виконання дослідження, що у нашому ви-
падку здійснюється кожного місяця – це проміжний 
контроль. Підсумковий контроль найкраще проводи-
ти під час літньої практики або на заключних занят-
тях у травні місяці. Перед підсумковим контролем  
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проводять узагальнюючі навчальні заняття, на яких 
учні разом з учителем аналізують накопичені матеріа-
ли та роблять висновки. Визначають закономірності, 
що відмітили у зміні певних показників (температури 
або зміни напрямку вітру), роблять спробу формулю-
вати закономірності (наприклад, за різкого знижен-
ня температури ввечері та за плюсової температури 
зранку спостерігається роса, а протягом доби не спо-
стерігається опадів). Учні роблять маленькі відкриття 
відомі всьому світу, але невідомі їм, а також навча-
ються самостійно робити висновки.

Результатом такої діяльності є проект, в якому 
представлено результати діяльності за період прове-
дення дослідження. Представлення результатів ви-
світлюють на широкий загал і за можливості прово-
дять презентації (трансляція на екранах, стінгазети, 
демонстрація зібраних у процесі дослідження та під-
писаних фотографій). Бажано, щоб результати дослі-
дження були доступні багатьом учням. Усвідомлення 
значущості результатів власної діяльності мотивує 
дітей до виконання інших дослідницьких проектів. 
Далі дослідження можна почати виконувати на літніх 
канікулах.

Отже, процес викладання базових навчальних 
предметів у спеціалізованих навчальних закладах від-
різняється від їх викладання в ЗНЗ. Відповідно потре-

бує адаптації зміст програми до спеціалізації навчаль-
ного закладу. Внесення необхідних коректив у зміст 
навчального матеріалу та його інтеграція у відповід-
ний матеріал дисциплін, що вивчаються поглиблено, 
дає змогу підвищити мотивацію до навчання.
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