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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії

Тема (англ.)
Cognitive skill`s formation pupils of 6th – 8 th forms in the process of studying physical geography

Реферат (укр.)
У роботі розглядаються теоретико-методичні, психолого-педагогічні особливості та підходи формування пізнавальних
умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії. Розкрито аспекти проблеми формування пізнавальних умінь
учнів як предметної компетенції здобувачів освіти основної школи. Розроблено систему творчих завдань, як засобу
формування пізнавальних умінь учнів основної школи. Обґрунтовано та експериментально перевірено зміст методики
формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії. Досліджено та узагальнено досвід
щодо педагогічних умов формування пізнавальних умінь учнів сучасної української школи у процесі навчання географії.
Підготовлено методичні матеріали щодо впровадження розробленої методичної моделі у навчальний процес. Одержані
результати можуть бути використані у шкільній практиці навчання географії та для підготовки майбутніх учителів у вищих
навчальних закладах.

Реферат (англ.)
The thesis considers theoretical and methodological, psychological and pedagogical features and approaches to the formation of
cognitive skills of students 6th – 8 th forms in the process of studying physical geography. Aspects of the problem of forming
pupils` cognitive skills as a subject competence of primary school students are revealed. A system of creative tasks has been
developed as a means of forming the cognitive skills of primary school pupils. The methodology formation cognitive skills of
students 6th – 8 th forms in the process of studying physical geography and its model are analysed. Our model of forming the
skills of primary school students is based on the idea that in the process of studying physical geography it is possible to create
favourable conditions for the formation of students' cognitive skills The theoretical basis for building an experimental model of
forming students' cognitive skills in the studying process is the idea of unity of cognitive orientation of the educational process
in school, its scientific, continuity of studying, innovation, unity of systemic and personality-oriented approach and accessibility
for students 6th – 8 th forms. The process formation of cognitive skills was considered as a holistic pedagogical system, which is
an integral part of the educational process in the modern school and, in particular, in geography lessons. The structural
components of the formation of students' cognitive skills in the process of studying physical geography were characterized and
described: educational, motivational, content-procedural, control-regulatory and personal-effective. Psychological and
pedagogical conditions for the formation of cognitive skills are established. The content of the formation method of pupils`
cognitive skills of 6th – 8 th forms in the process of studying physical geography is substantiated and experimentally checked.

The experience of pedagogical conditions of formation pupils` cognitive skills in modern Ukrainian school in the process of
studying geography is researched and generalized. Methodical materials on introduction of the developed methodical model in
educational process are prepared. The obtained results can be used in school practice of studying geography and for training
future teachers in higher educational institutions.
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