
Організація та проведення дистанційних уроків з географії та економіки 

(методичні рекомендації) 
  

 Викликом часу нині є організація освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти за допомогою дистанційного навчання. При 

цьому, як і в умовах очного навчання, основною формою роботи вчителя та 

учнів залишається урок, що може здійснюватися як у синхронному, так і в 

асинхронному режимі.  

Незважаючи на те, що підготовка дистанційних уроків потребує 

адаптування чималої кількості інформації в онлайн-формат, інших підходів 

до пояснення матеріалу та оцінювання знань і вмінь, для забезпечення 

формування в учнів предметних компетентностей з географії та економіки 

рекомендуємо проводити дистанційні уроки різних типів.  

Проєктування таких уроків має відбуватися відповідно до основних 

вимог, що стосуються уроків географії та економіки. Після визначення типу 

уроку, учителю варто обрати режим його проведення та ті структурні 

компоненти і матеріали, що забезпечать досягнення дидактичної мети. 

При розробці уроків варто враховувати використання різних методів і 

методичних прийомів. Наприклад, можна скористатися розв’язанням 

проблемних завдань, що дозволить заінтригувати, зацікавити школярів та 

підвищити пізнавальний інтерес до опанування теми уроку. 

Важливо, щоб урок в онлайн-форматі мав практичну спрямованість, що 

забезпечується в процесі вирішення навчальних задач, розв’язання яких 

сприяє формуванню в учнів знань та вмінь, необхідних для подальшого 

використання в різноманітних життєвих ситуаціях. 

 При конструюванні дистанційних уроків важливим є визначення їх 

типів за дидактичною метою, що дозволяє більш чітко сформувати мету та 

завдання, а також мобілізувати школярів на успішне їх розв’язання. 

 Як відомо, кожен тип уроку має свою структуру (побудову) – 

співвідношення і послідовність частин, етапів, моментів уроку, що 

відповідають виконанню навчальних завдань. 

 Для чіткої організації самостійного опанування учнями навчального 

матеріалу вчителю важливо правильно визначити структуру уроку.  

При побудові уроків менш рухливими є макрокомпоненти структури 

уроку, більш гнучкими – мікрокомпоненти. Саме вдалий підбір форм та 

прийомів для самостійної роботи учнів в частині мікрокомпонентів впливає 

на результат досягнення дидактичної мети, очікуваних результатів, 

пізнавальну активність та ефективність самостійної діяльності школярів, а 

отже, якість опанування навчального матеріалу. 

Пропонуємо орієнтовний план-схему уроку, що містить макро- та 

мікрокомпоненти, а також методи та прийоми навчальної діяльності. 

  

  

  



Опорна картка для конструювання навчального заняття  

(урок формування нових знань) 

  

Макрокомпоненти  

(зовнішні, постійні 

елементи уроку) 

Мікрокомпоненти 

(внутрішні, змінні методи, 

прийоми) 

Можливі методи та 

прийоми навчальної 

діяльності 

І. Організація 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів 

1. Організація уваги і 

роботи учнів 

Повідомлення про 

обладнання, навчальні 

матеріали, що будуть 

використовуватися на 

уроці 

2. Повідомлення теми і 

завдань уроку (очікуваних 

результатів) 

Повідомлення 

очікуваних результатів 

у вигляді евристичного 

питання, проблемного 

завдання 

3. Мотивація навчально-

пізнавальної діяльності 

учнів 

Проблемні запитання, 

прийоми 

«Прокоментуйте 

вислови. Чи 

погоджуєтеся ви з 

ними», «Практичність 

теорії», «Перегляньте 

відеоролик» тощо 

ІІ. Вивчення нового 

матеріалу 

1. Актуалізація опорних 

географічних знань 

Завдання мають бути 

легкими для 

сприйняття (кросворд, 

прийом «Вірю-не 

вірю» тощо) 

  

2. Сприйняття й початкове 

усвідомлення учнями 

нового матеріалу 

Перегляд презентацій, 

відео-уроків. 

Самостійна робота з 

підручником, 

таблицями, схемами. 

Учні можуть складати 

конспект, тези, плани, 

креслити діаграми, 

виконувати тестові 

завдання 

  

3. Усвідомлення й 

осмислення учнями 

географічних причинно-

наслідкових зв’язків і 

При організації роботи 

з підручником можна 

використовувати такі 

завдання: відшукати 



розкриття суті географічних 

об’єктів вивчення 

відповідь на запитання; 

встановити зв’язки між 

явищами; 

спрогнозувати наслідки 

  

4. Застосування учнями 

нових знань у практичній 

діяльності з метою 

подальшого усвідомлення й 

осмислення географічних 

термінів та їх визначень, 

причинно-наслідкових 

зв’язків, закономірностей 

Доречними є завдання 

із застосуванням 

методу проєктів, 

практичних робіт, 

розв’язання 

проблемних завдань 

  

5. Виявлення зворотного 

зв’язку між учителем і 

учнем. Саморефлексія 

Онлайн-тестування. 

Усвідомлення учнями 

результатів 

самостійного навчання 

відбувається за 

допомогою 

словосполучень:  

на уроці я… 

 дізнався; 

 зрозумів; 

 навчився. 

Найбільший мій успіх 

– це… ; 

Я змінив своє 

ставлення до… 

ІІІ. Узагальнення й систематизація географічних 

знань і вмінь учнів 

Порівняння і складання 

систематизуючих 

таблиць. Тези 

IV. Коментоване пояснення домашнього завдання 

Опрацювати сторінки 

підручника, виконати 

практичну роботу, 

підготувати 

повідомлення тощо 

V. Підбиття підсумків уроку Виставлення оцінок 

  

Безперечно, запровадження дистанційних уроків потребує певного 

періоду пошуків, експериментів та навчання як для вчителя, так і для учнів. 

Педагогічна ефективність уроків в онлайн-форматі, їх різновідність є 

результатом професійного самовдосконалення та творчості кожного вчителя. 
  
 


