
План роботи наукового студентського гуртка 

з методики навчання географії  на 2020-2021 н.р. 

«Формування фахових компетентностей у майбутнього вчителя 

географії для роботи в сучасних умовах розвитку та  модернізації 

шкільної географічної освіти» (12 студентів). 

Керівники: проф. Кобернік С.Г., доц. Покась Л.А.  

У 2020/2021 н.р. працюємо із студентами в онлайн режимі дистанційно. 

Тематика засідань проблемної групи на 2020/2021 н.р. 

№ 
з/п 

Дата Зміст заняття Доповідач 

1 01.10.2020 Організаційне заняття Кобернік С.Г., 

Покась Л.А. 
2 15.10.2020 Обговорення результатів проведення Серпневих 

конференцій та «Вересневих студій» для вчителів 

географії м. Києва 

Кобернік С.Г., 

Покась Л.А. 

3 29.10.2020 Рекомендації МОН України щодо організації та 

здійснення шкільної географічної освіти у ЗЗСО у 

2020/2021 н. р. 

Кобернік С.Г., 

Покась Л.А. 

4 12.11.2020 Особливості організації, проведення та підготовки 

учнів до часті у різних етапах Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з географії  

Кобернік С.Г. 

5 26.11.2020 Особливості  підготовки школярів до написання 

наукових робіт з географії у форматі МАН 

Кобернік С.Г. 

6 10.12.2020 Складові навчально-методичного забезпечення 

вивчення курсів географії в закладах загальної 

середньої освіти 

Кобернік С.Г., 

Покась Л.А. 

7 24.12.2020 Дидактичні можливості друкованого та 

електронного підручника з географії та використання 

його рубрик і методичного апарату на уроках 

Кобернік С.Г., 

Покась Л.А. 

8 25.02.2021 Навчальні посібники та робочі зошити учня з 

географії на друкованій основі: різновиди й 

особливості застосування в освітньому процесі 

сучасної школи 

Кобернік С.Г.,  

9 11.03.2021 Підготовка школярів до проходження державної атестації 

та зовнішнього незалежного оцінювання з географії в 

УЦЯО 

Кобернік С.Г. 

10 25.03.2021 Підготовка членів проблемної групи до участі у звітно-

науковій студентській конференції НПУ імені М.П. 

Драгоманова (секція з проблем методики навчання 

географії у ЗЗСО) 

Покась Л.А., 

Кобернік С.Г. 



 

11 

 

15.04.2021 

 

Круглий стіл на тему: «Інноваційні засоби, методи та 

форми навчання географії освіті  в умовах дистанційного 

навчання»  

 

 

 

 

 

 

 

Кобернік С.Г., 

Сітнікова Д.Р., 

Мохно Ю. 

 

 

12 22.04.2020 Сучасні вимоги щодо підготовки та оформлення тез 

доповідей (наукових статей) до збірників матеріалів 

наукових конференцій з актуальних проблем розвитку 

шкільної географічної освіти 

Покась Л.А., 

Кобернік С.Г. 

13 06.05.2020 Підсумкове заняття Покась Л.А., 

Кобернік С.Г. 

 


