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Постановка проблеми. Необхідність професійного 

вдосконалення фахівців у сфері освіти відображена в 
Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу 
освіту» (2014), Національній доктрині розвитку освіти, 
Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ 
століття)», Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні на 2012-2021 роки, Постанові Кабінету 
Міністрів Про затвердження Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (2016). 
Проблема формування професійної компетентності 
майбутніх вчителів географії, здатних працювати в 
умовах стрімкого зростання наукової інформації, 
впровадження інноваційних педагогічних технологій 
навчання, сьогодні набуває особливого значення і 
актуальності. Адже професійна діяльність вчителя 
географії спрямована на розвиток у школярів 
пізнавальних і творчих здібностей, формування наукової 
картини світу, розвиток географічного мислення і 
уміння здобувати інформацію з різних джерел, виявляти 
і аналізувати зв’язку між природними і соціальними 
процесами і явищами. 
Мета статті – розкрити зміст картографічної 

підготовки студентів як компоненту професійної 
підготовки майбутніх учителів географії, описати шляхи 
удосконалення картографічної компетентності. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, 

що на думку вчених (Б. Авва, В. Адольф, В. Байденко, 
Н. Бібік, О. Браславська, Ю. Варданян, М. Головань, 
О. Дубасенюк, І. Зимня, І. Єрмакова, Н. Кузьміна, 
О. Локшина, В. Луговий, О. Овчарук, Л. Паращенко, 
О. Пометун, А. Савченко, С. Соколова, О. Сорока, 
С. Трубачова, В. Химинець, В. Хутмаєр, А. Хуторський, 
В. Хутмахер та ін.), ідея компетентнісного підходу в 
професійній освіті вчителя набуває сьогодні особливої 
актуальності і вимагає переосмислення специфіки 

вивчення спеціальних дисциплін у вищих навчальних 
закладах. 

Дослідженням теоретичних основ професійної 
підготовки вчителя та впровадженням сучасних 
технологій в систему вищої освіти займаються 
А. Абдулліна, А. Богуш, А. Вербицький, О. Вітковська, 
С. Гончаренко, Н. Дамська, І. Зязюн, Л. Коваль, 
Я. Кодлюк, В. Казаков, І. Колєснікова, В. Кремень, 
В. Моторина, Г. Нагорна, Д. Ніколенко, О. Пєхота, 
І. Підласий, О. Пометун, Н. Реброва, С. Сапронова, 
В. Сластьонін, К. Созонов, О. Шапран, М. Шкіль, 
М. Ярмаченко, питання формування професійної 
компетентності майбутніх вчителів досліджують 
А. Адольф, В. Бездухов, Л. Большакова, Т. Браже, 
С. Вершловський, Р. Гільмеева, І. Гришина, Т. Добудько, 
М. Елькін, І. Котлярова, І. Котов, М. Марусинець, 
В. Маслов, Т. Новикова, Р. Овчарова, Л. Соломко, 
Е. Софьянц, В. Стрельников, Н. Харитонова, Л. Хоружа. 

Проблеми вдосконалення системи картографічної 
підготовки школярів висвітлені в дослідженнях 
вітчизняних вчених, зокрема А. Байназарова, 
І. Гілецький, Л. Даценко, Л. Зеленської, Е. Копильця, 
В. Корнєєва, Л. Круглика, Д. Ляшенка, А. Надтока, 
Т. Назаренка, І. Руденко, Л. Руденко, Р. Сосси, 
О. Топузов, Г. Уварової, Б. Чернова, В. Шевченка та ін. 
Вчені відзначають, що географічна карта не може бути 
замінена ні текстом, ні живим словом, оскільки вони не 
дають просторового образу території, який би дозволяв 
одночасно оглядати і зіставляти властивості потрібних 
об’єктів. Вона володіє особливою мовою, їй властиві 
лаконічність, строгість, точність і наочність. Тому, в 
умовах сучасного інформаційного простору, коли 
потрібно коротка, але повна і доступна передача 
необхідних даних, властивість карт визнано одним з 
найнеобхідніших, оскільки демонструє цілісну і наукову 
характеристику світу. 

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя є особливо актуальною проблемою 
сучасної вищої освіти. У статті розглядаються сучасні підходи до сутності картографічної 
компетентності майбутніх учителів географії, розглядаються шляхи удосконалення її компонентів в 
умовах традиційної освіти.  

Мета даної статті – описати картографічну компетентність майбутніх учителів географії та 
шляхи її удосконалення.  

Особистісно орієнтований підхід навчання визначено основним в процесі удосконалення 
картографічної компетентності майбутніх учителів географії. 
Ключові слова: професійна підготовка, вища освіта, майбутній учитель географії, компетентнісний 

підхід, особистісно орієнтований пдхід, професійна компетентність, картографічна підготовка, 
картографічна компетентність, особистість учителя. 
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Питання картографічної підготовки майбутніх 
вчителів географії розглядаються в роботах 
Н. Баранського, А. Берлянда, О. Браславської, А. Бугрій, 
М. Елькіна, Т. Коміссарова, С. Коперника, М. Криловца, 
В. Кудирко, П. Масляка, Н. Муніч, В. Обозного, 
О. Санкова, В. Саюк, А. Сироти, А. Скуратович, 
А. Топчиева, П. Шищенко та ін. 
Виклад основного матеріалу. Слід зауважити, що 

вивчення науково-методичної літератури, аналіз 
дисертаційних досліджень, вивчення досвіду 
картографічної підготовки студентів у вищих 
навчальних закладах виявили проблеми, які, на наш 
погляд, потребують детального вивчення та вирішення. 
По-перше, серед вітчизняних вчених немає єдиного 
підходу до визначення сутності та змісту поняття 
«картографічна компетентність» студента вищого 
навчального закладу. По-друге, в останні десятиліття 
через цілого комплексу причин збільшується розрив між 
рівнем картографічної підготовки випускників вишів і 
вимогами, які висуває до них суспільство. В той же час 
слід констатувати, що однозначних шляхів для 
вирішення проблеми підвищення рівня картографічної 
підготовки студентів, що забезпечують досягнення мети 
навчання, в даний час ще не визначено. По-третє, в 
процесі професійної підготовки студентів-
першокурсників раніше не розглядалося питання 
застосування технологій навчання, що враховують їх 
різний початковий рівень підготовки, індивідуальні 
особливості та можливості їх особистісного зростання в 
процесі вивчення картографічних дисциплін [9]. 

Незважаючи на великий інтерес вчених, проблема 
формування картографічної компетентності майбутніх 
учителів географії у процесі професійної підготовки 
залишається актуальною і недостатньо розробленою в 
теорії і практиці професійної освіти. 

Аналіз сучасних концепцій і положень, 
запропонованих вітчизняною системою педагогічної 
освіти, доводить актуальність реформування 
професійної підготовки майбутніх вчителів географії та 
вимагає принципово нових підходів до змісту їх 
картографічної підготовки. Зміст навчальних програм з 
картографії більшості вузів демонструє наявні 
суперечності, які негативно позначаються на 
організацію навчального процесу: між суспільно-
економічної потребою в ефективній професійній 
підготовці майбутнього вчителя географії та недостатнім 
рівнем організації цього процесу в вищих педагогічних 
навчальних закладах України; між новими вимогами до 
якості підготовки випускників і застарілим змістом 
освітніх програм спеціальних дисциплін. 

Вивчення науково-педагогічних досліджень 
доводить, що базою професійної компетентності 
майбутніх вчителів географії виступають предметні 
(спеціальні) компетенції: хронологічна, екологічна, 
історико-краєзнавча, геополітична, серед яких особливо 
важлива картографічна. Тому картографічну 
компетентність майбутніх учителів географії розглянуто 
як невід’ємний компонент в структурі професійної 
компетентності педагога. 

Соціальне замовлення на підготовку компетентного 
вчителя-географа мотивує пріоритети вищої школи [4],

тому на різних рівнях географічної освіти необхідно 
змістити акценти з інформаційного на особистісно 
діяльнісний тип навчального процесу. Так Л. Мітіна 
зазначає, що «професійний розвиток є невід’ємним від 
особистісного – в основу і того, і іншого покладається 
принцип саморозвитку, який детермінує здатність 
особистості перетворювати власну життєдіяльність в 
предмет практичного видозміни, що призводить до 
більш високої форми життєдіяльності особистості – 
творчої самореалізації» [8, с.29]. 

Учені доводять, що основою професійної підготовки 
майбутніх вчителів географії є принципи педагогічної 
освіти, які виступають основним правилом, вимогою до 
діяльності, поведінки [10, с.426]. Для ефективності 
процесу професійної підготовки майбутніх вчителів 
географії важливими є ряд дидактичних принципів 
(науковості, професійної спрямованості, єдності теорії і 
практики з життям, фундаментальності освіти, принцип 
міжпредметних зв’язків). 

Зазначені принципи професійної підготовки 
виступають основою в процесі формування професійної 
компетентності майбутніх вчителів географії та 
забезпечують виділення завдань вищої професійної 
освіти: налагодження наукових зв’язків (міждисциплі-
нарних, внутрішньо дисциплінарних), формування 
професійної спрямованості для оволодіння майбутніми 
учителями географії ціннісними орієнтаціями і 
мотивацією географічної освіти. 

О. Браславська зазначає, що крім дидактичних 
принципів, що визначають зміст, форми і методи 
організації освітнього процесу, для виявлення 
особливостей конкретної навчальної дисципліни і її 
методичних основ використовуються методичні 
принципи [12]. Комплексне застосування системи 
принципів забезпечує науково обґрунтоване 
формулювання мети, відбір змісту, методів і засобів 
організації навчальної діяльності студентів. 

Отже, з огляду на зазначені принципи педагогічної 
освіти, під поняттям професійної підготовки майбутніх 
вчителів географії, яка спрямована на формування їх 
картографічної компетентності, розуміємо динамічну 
систему оволодіння знаннями з фундаментальних і 
спеціальних географічних дисциплін, розуміння ролі 
картографічної науки в географічному освіті, набуття 
практичних умінь наукової, пошуково-дослідницької 
роботи, оволодіння особистісними якостями для 
самостійного отримання знань, практичних умінь і 
навичок, засвоєння теоретико-практичних основ 
компетентно орієнтованого навчання та формування на 
цій основі професіоналізму [9]. 

Під поняттям «професіоналізм» І. Зязюн розуміє 
рівень розвитку професійної культури і самосвідомості 
особистості, достатньої для творчого вирішення завдань 
професійної діяльності [6]. Вчений вважає, що наявність 
певного рівня розвитку професійної культури і 
самосвідомості педагога відображає рівень сформованості 
професіоналізму (висока професійна кваліфікація, 
різноманітність і ефективність творчих професійних 
навичок і вмінь, володіння сучасними методами і 
технологіями вирішення професійних завдань), який 
забезпечує високу, стабільну результативність діяльності.
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Для його досягнення, на основі компетентнісного 
підходу, розрізняють наступні умови: педагогічно 
значущі риси особистості; психологічна та педагогічна 
підготовка; спеціальна предметна підготовка; методична 
підготовка з конкретної спеціальності та педагогічну 
майстерність [1]. 

Тому важливо було визначити методологічні засади 
формування картографічної компетентності майбутніх 
вчителів географії, дослідити взаємозв’язок і 
взаємозалежність компетенцій, як її структурних 
компонентів. 

Методологічні засади формування у студентів-
географів картографічної компетентності забезпечують 
систему знань про основи і структуру педагогічної 
теорії, про принципи, підходи і способи отримання 
знань, що відображають педагогічну дійсність. 
В. Сластьонін кваліфікує її як «ключ до дослідження 
явищ і процесів вищої педагогічної освіти» [11, с.6]. 

Основними концептуальними методами формування 
картографічної компетентності майбутніх учителів 
географії вважаються особистісно орієнтований, 
аксіологічний, системний, діяльнісний, кoмпeтeнтніcний. 
У результаті їх вивчення встановлено, що в педагогічній 
науці обґрунтовано різні методологічні підходи впливу на 
розвиток професійної компетентності педагога. З огляду 
на завдання наукового пошуку, охарактеризуємо 
методологічні підходи до формування картографічної 
компетентності майбутніх учителів географії у процесі 
професійної підготовки. 

Вагомим у професійній підготовці майбутніх вчителів 
географії є особистісний підхід до навчання і виховання. 
Він пов’язаний з формуванням особистісних і 
професійних якостей у студента і передбачає створення 
активної освітньо-виховного середовища для формування 
майбутнього фахівця. Основоположними компонентами 
особистісно орієнтованого підходу до навчання 
виступають: самоактуалізація, індивідуалізація, творчість. 

М. Чобітько зазначає, що «в парадигмі особистісно 
орієнтованої педагогіки освіта розглядається як 
багаторівневий простір, як складні процеси, які 
створюють умови для саморозвитку особистості, яке є 
основою всіх складових освіти (становлення) 
особистісної індивідуальності. Отже, утворення – це не 
просто придбання знань і володіння низкою 
професійних навичок, а саме розвиток багатогранних 
здібностей системного характеру і високий ступінь їх 
продуктивності» [13, с.157]. Особистісно орієнтована 
освіта спрямована на розвиток і саморозвиток фахівця, 
його становлення з урахуванням індивідуальних 
особливостей, що дозволяє реалізувати себе в пізнанні, в 
навчальній діяльності з опорою на власні інтереси, 
можливості і здібності, ціннісні орієнтації і 
суб’єктивний досвід. 

Першорядне значення в особистісно орієнтованої 
професійної підготовки вчителів географії надається 
формуванню особистісних якостей, які вимагають 
створення умов для професійного зростання, 
становлення творчої активності, ініціативності, навичок 
самоосвіти, саморозвитку та адаптації в нових 
соціальних умовах. Важливими для нашого дослідження 
вважаємо праці В. Абросимова, Б. Гершунский, 

В.Загвязинський, Н.Кузьміної, А.Маркової, Г.Сухобской, 
А. Щербакова, В. Семченко, які визначили професійно 
значущі якості вчителя та шляхи їх розвитку в процесі 
професійної підготовки. Під професійно важливими 
якостями майбутнього педагога вчені розуміють 
здатності суб’єкта, включені в процес діяльності, які 
впливають на ефективність її виконання і визначають 
можливості людини в професійній діяльності [9]. 

Важливими складовими картографічної компетентності 
майбутніх учителів географії вважаємо ціннісні 
орієнтації і мотивацію їх професійної підготовки. На 
думку вчених, ціннісні орієнтації – це стійкі утворення в 
структурі особистості майбутнього вчителя, що 
характеризують його ставлення до інтересів суспільства, 
професії, самоактуалізації і т. д. [5]. Своєчасно 
сформовані, чітко усвідомлені ціннісні орієнтації 
роблять поведінку фахівця цілеспрямованим і 
організованим. Тому необхідно з’ясувати життєві і 
професійні ціннocті майбутніх вчителів-географів, 
оскільки вони виконують функцію стимулів і 
забезпечують реалізацію його aктивнocті нa 
нoрмaтивнoму і особистісному рівнях, сприяють 
розвитку потреби пocтійного caмoвдосконалення і 
самореалізації. 

Варто відзначити, що професійна підготовка 
майбутніх вчителів географії повинна передбачати, крім 
географічного, історичного, екологічного, соціально-
економічного матеріалу, який буде впливати на 
формування загальнолюдських, громадських і 
національних цінностей; рішення задач проблемного 
характеру, формування картографічної компетентності 
зокрема.  

Мотиваційну сферу особистості досліджували 
Л. Божович, В. Ковальов, А. Леонтьєв, Д. Мак-Клеланд, 
С. Рубінштейн, А. Маркова, А. Орлов. У своїх працях 
вчені виділяють професійні мотиви, обумовлені 
зацікавленістю професією, можливістю виявлення 
творчості, набуття досвіду. На думку С. Вершловського, 
для вчителя в структурі мотивів виявляється 
усвідомлення потреб в процесі діяльності. У мотивах 
виражена особистісна активність людини, його здатність 
ставити перед собою цілі і підпорядковувати їм свою 
діяльність [3]. 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
географії зміст фундаментальних і спеціальних 
дисциплін не може бути засвоєно на рівні знань, навичок 
і умінь. Необхідно сформувати особистісне ставлення, 
потреба, усвідомлення важливості їх вивчення. 
Засвоєння професійного матеріалу має відбуватися на 
рівні переживання, морального ставлення до ситуації, 
розкривати значення отриманих географічних знань в 
житті і професійній діяльності. 

Актуальними якостями компетентних вчителів 
географії вважаємо: 

– спеціальні: об’єктивні (наукова підготовка) і 
суб’єктивні (педагогічна майстерність, зацікавленість, 
творчість і т.д.); 

– особистісні: громадянська позиція; моральна 
чистота; любов до дітей і педагогічної діяльності; 
тактовність; педагогічний оптимізм; творчий підхід. 
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Отже, формування ціннісних орієнтацій, мотивації 
навчальної діяльності є важливим для вдосконалення 
змісту і форм професійної підготовки майбутніх 
вчителів географії, для розуміння механізмів їх 
самовизначення та самореалізації, для пояснення 
механізму становлення картографічної компетентності. 

Картографічна грамотність, як складова масової 
географічної культури, формується в процесі вивчення 
географії в загальноосвітніх установах. Це поняття 
об’єднує наявність теоретичних знань про властивості 
основних видів геозображень, розташування, відносних 
розмірів, форм найважливіших об’єктів на земній 
поверхні, вміння отримувати з карт географічну 
інформацію, створювати найпростіші картографічні 
твори [9]. 

Відзначаючи важливість картографічної грамотності, 
А. Берлянт вказує, що «картографічна грамотність 
перестала бути прерогативою вченого, вона стає 
необхідною кожній людині в повсякденному побуті і 
потрібна сучасній людині не менше ніж комп’ютерна» 
[2, с.30]. Вчений зазначає, що проблема загального 
підвищення картографічної грамотності населення є 
одним з факторів, що визначають актуальність і 
необхідність інновацій географічної освіти. 

Формування у майбутніх вчителів географії 
професійного досвіду репродукувати картографічні 
знання і вміння з метою розвитку в учнів картографічної 
грамотності реалізується на основі: розвитку 
географічного просторового мислення на основі 
сприйняття просторових масштабних уявлень про образ 
світу, місця і картографічного простору; оволодіння 
картографічним методом географічних досліджень і 
навчання географії; розвитку інтелектуальних і творчих 
здібностей у зв’язку з картографічним моделюванням і 
пізнанням образно-графічного мови карт; придбання 
навичок отримувати дані з картографічних джерел і 
створювати карти за наявними даними, в тому числі на 
основі комп’ютерних технологій; освоєння принципів 
ГІС-технологій, геоінформаційного картографування [7, 
с.47]. 

Отже, незважаючи на проаналізовані наукові 
джерела, присвячені вивченню сутності та особливості 
компетентності, проблема формування професійної 
картографічної компетентності майбутніх учителів 
географії залишається маловивченою в психолого-
педагогічній літературі. До теперішнього часу 
недостатньо освітленими залишаються питання 
розкриття сутності та структури поняття «картографічна 
компетентність майбутніх учителів географії», а також 
питання її формування на основі особистісно 
орієнтованої технології навчання. 

Актуальними залишаються питання реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти відповідно 
до оновленими освітніми стандартами і зарубіжним 
досвідом. 
Висновки. Вважаємо, що традиційна система 

педагогічної освіти, побудована на принципах класичної 
науки, в сучасних умовах вимагає вдосконалення 
особистісного розвитку компетентного вчителя. 
Реалізація особистісного підходу в навчанні майбутніх 
вчителів географії можлива в разі побудови навчально-

виховного процесу як процесу самоствердження 
особистості, спрямованого на рівноправні партнерські 
відносини в науково-навчальної діяльності викладача і 
студента. Особистісно орієнтований напрям навчального 
процесу служить основним в обґрунтуванні 
методологічних основ формування картографічної 
компетентності майбутніх учителів географії.  

Картографічна компетентність майбутніх учителів 
географії розглядається як багатогранне інтеграційне 
утворення, що забезпечує здатність до освітньої 
діяльності на основі сформованих картографічних і 
педагогічних знань, умінь та навичок, досвіду емоційно-
ціннісного ставлення до картографічної науки 
відповідно до суспільних вимог і цінностей, 
репродукування картографічної грамотності [9]. Вона 
вважається однією з важливих життєвих якостей 
особистості, адже здатність володіти картографічними 
знаннями, вміннями і навичками, готовність їх 
застосування необхідно в сучасному житті кожному 
громадянину соціуму. 
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IMPROVING THE CARTOGRAPHIC COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF GEOGRAPHY 
IN THE CONDITIONS OF TRADITIONAL EDUCATION 

Formation of the professional competence of the future teacher is especially topical problem of modern higher education. 
The article deals with modern approaches to the essence of cartographic competence of future teachers of geography, ways of 
improving its components in the conditions of traditional education are considered. 

The purpose of this article is to describe the cartographic competence of future teachers of geography and ways of its 
improvement. 

The personally oriented approach of teaching is determined by the main in the process of improving the mapping 
competence of future geography teachers. 
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