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методу аналогій, порівняння різних точок зору та підходів до висвітлення подій; наявність 

оцінної позиції щодо навчального матеріалу; рефлексивне осмислення прочитаного. 

Ключові слова: шкільний підручник історії, дослідницький підхід, дослідницька 

компетентність. 
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СТРУКТУРНО-СИМВОЛІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ  

У ПІДРУЧНИКАХ ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ 6-9 КЛАСІВ 

У контексті підготовки здобувачів загальної середньої освіти до зовнішнього 

незалежного оцінювання однією з актуальних проблем є формування в учнів умінь працювати 

із структурно-символічними зображеннями (нетекстовими елементами (рисунками, 

таблицями, графіками, схемами, картами тощо) навчальних текстів. Аналіз тестів з 

природничих предметів (фізика, хімія, біологія, географія) зовнішнього незалежного 

оцінювання України (2016-2019 рр.) та країн близького зарубіжжя (2018-2019 рр.) щодо 

кількісно-якісного співвідношення в них тестових завдань із структурно-символічними 

зображеннями (далі – ССЗ) показав зростання у тестах ваги таких завдань, хоча саме вони й 

викликають труднощі у здобувачів освіти. 

Провідна роль щодо формування у здобувачів освіти навичок «читати» різні тексти та 

виконувати завдання з ними належить підручнику. Через обмежені обсяги та 

поліфункціональність підручник не може містити велику кількість завдань певного типу, 

зокрема, й із структурно-символічними зображеннями. 

У табл. 1 та табл. 2 подано результати аналізу чинних підручників географії для 6-9 

класів щодо розміщення в них завдань із ССЗ. (У табл. 1 здійснено аналіз усіх чинних 

підручників географії для 9 класу, у табл. 2 – підручників лише трьох колектив авторів, які є 

авторами трьох лінійок підручників з 6 по 9 класи.)  
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При цьому, у таблицях враховувалися лише ті завдання, які містилися після параграфів 

та розділів. (Завдання до карт, схем, таблиць, які розташовувалися в текстах параграфів, не 

було включено у таблиці, крім підручника авторів: Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. [9]. Адже у 

підручнику цих авторів завдання із ССЗ містяться лише в тексті параграфів, тому у табл. 1 не 

зазначена загальна кількість завдань із ССЗ у цьому підручнику та їх відсоток). 

Зауважуємо, що Таблицю 1 створено із використанням даних, отриманих як результат 

аналізу підручників [4; 8-11; 15]. 

За даними табл. 1 і табл. 2 можна дійти висновку висновку, що в підручниках географії 

для 6-9 класів міститься від 5,8% (у підручнику для 6 класу авторів: Гільберг Т. Г. [та ін.] [5]) 

до 19,7% (у підручнику для 9 класу авторів: Масляк П. О., Капіруліна С. Л. [10]) завдань із 

структурно-символічними зображеннями.  
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При цьому, серед завдань майже в усіх підручниках переважають завдання з картами: від 

11,1% завдань від загальної кількості завдань із ССЗ (у підручнику для 9 класу авторів: 

Гільберг Т. Г. [та ін.] [8]) до 92,9% (у підручнику для 7 класу авторів: Бойко В. М. [та ін.] [2]).  

І це не дивно, адже одним із завдань навчального предмета географія у закладах загальної 

середньої освіти є сформувати у здобувачів освіти картографічну компетентність. 

 

Таблицю 2 створено із використанням даних, отриманих як результат аналізу 

підручників [1-8; 12-15]. 

У підручниках також містяться завдання з таблицями (до 44,4% завдань від загальної 

кількості завдань із ССЗ (у підручнику для 9 класу авторів: Гільберг Т. Г. [та ін.] [8]), завдання 

з діаграмами (до 34,6% завдань (у підручнику для 9 класу авторів: Бойко В. М. [та ін.] [4]), 

завдання зі схемами (до 14,8% завдань (у підручнику для 9 класу авторів: Гільберг Т. Г. [та ін.] 

[8]) та ін. типи завдань (див. табл. 1, табл. 2). 

Приклади завдань з різними типами ССЗ подано на рис. 1 та рис. 2. 

У підручниках в текстах параграфів містяться карти, схеми, таблиці та подаються 

завдання до них. (Кількість таких завдань із ССЗ не була включена у табл. 1 і табл. 2). 

Наприклад, у підручниках авторів: Бойко В. М. [та ін.] [1-4] розташована така ж або в двічі 

менша кількість карт із завданнями як і всіх завдань із ССЗ після параграфів. Зокрема, у 
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підручнику для 7 класу [2] розміщено 34 карти із завданнями до них; у підручнику для 8 класу 

[3] – 20 карт із завданнями; у підручнику для 9 класу [4] – 25 карт із завданнями. У підручнику 

для 9 класу авторів: Масляк П. О., Капіруліна С. Л. [10] в тексті параграфів додатково 

розташовано 38 завдань, серед яких: 13 завдань з таблицями, 11 – зі схемами, 6 – з діаграмами, 

5 – з картами та ін.; у підручнику для 9 класу авторів: Надтока О. Ф.,  

Топузов О. М. [11] – 64 завдання, серед яких 41 завдання з картами, 13 – з фотографіями,  

7 – зі схемами та ін. 

Рис. 1. Приклад завдання з рисунками 

Рис. 2. Приклад завдання з діаграмою та таблицею 
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Приклади завдань з картами подано на рис. 3 та рис. 4. 

Рис. 3. Приклад завдання з картою 

Рис. 4. Приклад завдання з картою 

У деяких підручниках після розділів (а в підручнику авторів: Масляк П. О.  

і Капіруліна С. Л. [10] в Додатку 5) розташовані тести для здобувачів освіти на перевірку їхніх 
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навчальних досягнень. При цьому, у підручнику авторів: Надтока О. Ф., Топузов О. М. [11] із 

50 тестових завдань є лише одне тестове завдання на побудову здобувачами освіти кругової 

діаграми (с. 90), а у підручнику авторів: Масляк П. О., Капіруліна С. Л. [10] у двох варіантах 

тестів по 20 тестових завдань – по 4 тестових завдання на умовні знаки корисних копалин та 

по 2 тестових завдання з фотографіями (фотографії продукції країн світу) (с. 262-267). 

Отже, сучасні підручники географії для 6-9 класів містять достатню кількість завдань 

із структурно-символічними зображеннями різних типів (завдання з картами, таблицями, 

схемами, рисунками тощо), а їх методичний апарат забезпечує можливість організації 

ефективної роботи. Проте, досягти сформованості в учнів навичок «читати» структурно-

символічні зображення можливо лише за умови реалізації методичних систем навчання, в яких 

систематичне використання підручника поєднується з іншими засобами (наприклад, 

електронними освітніми ресурсами).  

Ключові слова: підручник географії; завдання; нетекстові елементи; карти; таблиці. 
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