


 



Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Основи екологічного виховання учнів» 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки  

________бакалавра______      спеціальності 014.07 Середня освіта (географія) 

(назва рівня вищої освіти)                 (код і назва спеціальностей) 

 

Предметом вивчення дисципліни є – система наукових знань щодо екологічної 

освіти та виховання школярів в процесі навчання географії в середніх загальноосвітніх 

закладах. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
Вивчення дисципліни базується на знаннях попередніх навчальних дисциплін «Основи 

фізичної географії», «Основи суспільної географії», «Ґрунтознавство», «Біогеографія з 

основами екології», «Основи охорони праці та БЖД», «Географія світового господарства», 

«Фізична географія материків і океанів», Географія в ЗОНЗ», «Географія України та 

методика її навчання і викладання», «Економічна і соціальна географія України та 

методика її викладання», «Людина і навколишнє середовище». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні положення екологічної освіти. Сучасні проблеми екологічного виховання 

школярів. 

2. Екологічна освіта на уроках географії в середній школі. 

3. Реалізація завдань екологічного виховання на уроках географії. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни – підготовка висококваліфікованих 

вчителів географії, які здатні здійснювати екологічну освіту та виховання школярів в 

процесі навчання географії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.  

Завданнями навчальної дисципліни – надання знань щодо загальних положень 

екологічної освіти; формування знань щодо проблемних питань екологічної освіти та 

виховання учнів; формування вмінь та навичок щодо організації навчально-виховного 

процесу вивчення географії в школі; формування навичок щодо екологічного викладання 

географії в школі. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної діяльності.  

ЗК2. Здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів). 

ЗК3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК4 - Здатність давати оцінку географічним процесам та явищам для подальшого 

прогнозування особливостей співпраці країн на глобальному та регіональному рівнях.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.  

б) фахових спеціальності (ФК): 

ФК2 - Здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук у 

навчанні та професійній діяльності при вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, 

України, природних і суспільних територіальних комплексів. 

ФК3 - Здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, теорії географії для 

характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях 

(глобальному, регіональному, в межах України, локальному). 



 

 

  

ФК4 - Здатність давати оцінку географічним процесам та явищам для подальшого 

прогнозування особливостей співпраці країн на глобальному та регіональному рівнях.  

ФК6 - Здатність здійснювати професійну діяльність вчителя географії, класного 

керівника, педагога-організатора позакласної та позашкільної виховної роботи на основі 

аналізу та осмислення педагогічної діяльності, застосування творчого підходу,  

інноваційних методів та освітніх технологій для відповідного забезпечення належної  

якості навчально-виховного процесу в закладах освіти. 

ФК7 - Володіння методикою географічних досліджень, здатність виконувати польові 

дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, педагогічні дослідження, 

інтерпретувати отримані результати за допомогою інноваційних технологій.  

ФК8 - Здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні 

компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів 

загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків 

географії.  

ФК10 - Здатність розуміти та пояснювати особливості фізико-географічних об’єктів у 

геосферах, взаємозв’язки у ландшафтах та біогеоценозах. 

ФК12 - Здатність до системного географічного мислення, розуміння та пояснення 

основних фізико-географічних та суспільно-географічних процесів, що відбуваються у 

географічному просторі на різних просторових та часових рівнях його організації, 

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між компонентами природи та 

суспільства.  

ФК16 - Здатність розуміти методологію пізнання економічних явищ і процесів, законів, 

закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш 

повного задоволення матеріальних і соціально-економічних потреб. 

 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН2 - Знає просторову диференціацію географічної оболонки і географічного 

середовища на глобальному, регіональному та локальному територіальних рівнях.  

ПРН3. Усвідомлює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом 

чинників різного характеру; розуміє наслідки і детермінанти в контексті концепції сталого 

розвитку людства; знає важливість збереження навколишнього середовища, охорони 

біологічного різноманіття, природоохоронної та природно-заповідної діяльності.  

ПРН4. Знає основні фізико-географічні та суспільно-географічні процеси, що 

відбуваються у географічному просторі на різних рівнях його організації, причинно-

наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства. 

ПРН7 - Розуміє основні механізми функціонування природних і суспільних 

територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікує зв'язки і залежності між 

компонентами, знає причини, перебіг і наслідки процесів, що відбуваються в них. 

ПРН10 - Знає сучасні теоретичні та прикладні основи методики навчання географії в 

загальноосвітній школі. 

ПРН11 - Вміє встановлювати географічні закономірності та причинно-наслідкові зв’язки 

між компонентами природи та суспільства, використовує концепції, парадигми, теорії 

географії для характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях.  

ПРН14 - Проводить польові природознавчі, фізико-географічні й суспільно-географічні, а 

також педагогічні дослідження, інтерпретує отримані результати досліджень, застосовує 

їх у професійній діяльності для організації практичних занять з географії в школі та для 

позашкільної краєзнавчої і природоохоронної роботи. 

ПРН16 - уміє охарактеризувати регіони, ландшафти і біогеоценози, пояснити їх 

особливості і взаємозв’язки, сформовані географічним положенням та іншими 

географічними факторами.  

ПРН27 - Формує комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями 

(вихованцями) та їхніми батьками із дотриманням етичних норм спілкування, принципів 



 

 

  

толерантності, творчого діалогу, співробітництва та взаємоповаги до всіх учасників 

освітнього процесу. 

ПРН30 - Здатний відповідально управляти процесом формування готовності учнів до 

самостійного осмисленого прийняття рішень, подолання труднощів, прояву поваги до 

інтелектуальної праці та її результатів.  

ПРН31 - забезпечує рівноправне, справедливе освітнє середовище, що сприяє навчанню 

всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічних особливостей, здійснює 

педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, 

підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху. 

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати:  

– основні поняття “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна вихованість”; 

– основні ідеї та цілі екологічної освіти в загальноосвітній школі; 

– функції екологічної освіти школярів; 

– форми та засоби екологічного виховання школярів; 

– проблеми середньої географічної освіти в Україні; 

– проблеми екологічної освіти та виховання школярів; 

– особливості методів, методичних прийомів і організаційних форм навчання географії в 

школі з екологічною направленістю; 

– компоненти екологічної культури; 

– види екологічної компетентності школярів; 

вміти:  

– сформулювати цілі екологічної освіти географії в середній школі; 

– сформувати екологічний світогляд школярів під час вивчення географії; 

– аналізувати зміст і структуру шкільних підручників з географії на предмет їх 

використання в екологічній освіті та вихованні учнів; 

– організувати навчально-виховний процес викладання географії з екологічним аспектом; 

– сформувати екологічну направленість занять з географії в школі. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні положення екологічної освіти. Сучасні проблеми 

екологічного виховання школярів 

Тема 1. Загальні питання екологічної освіти. Поняття «екологічна освіта». Стан 

проблеми екологічної освіти. Екологічна освіта як базова складова держави. Аналіз стану 

проблеми екологічної в Україні і за кордоном. Система загальної середньої освіти в 

Україні та її екологічної складової. 

Тема 2. Загальні питання екологічного виховання учнів. Поняття «екологічне 

виховання», «екологічна вихованість». Екологічне виховання як розвиток волі, почуття, 

рис характеру, що проявляються в етичному ставленні до навколишнього середовища. 

Стан проблеми екологічного виховання школярів. Аналіз стану проблеми екологічного 

виховання в Україні і за кордоном.  

Тема 2. Екологічна освіта як основа екологічного виховання учнів. Умови 

формування екологічного мислення, світогляду, свідомості та культури. Елементи 

екологічної культури: система знань про взаємодію природи й суспільства; ціннісні 

екологічні орієнтації; система норм і правил ставлення до природи; вміння та навички з її 

вивчення та охорони. Формування екологічної культури як складова гармонійного, 

екологічно безпечного розвитку суспільства. Шляхи та напрямки формування екологічної 

культури школярів. 

Тема 4. Екологічна компетентність школярів та методика її формування. Екологічна 

компетентність школярів та методики її формування. Сутність і види екологічної 



 

 

  

компетентності. Особливості формування екологічної компетентності. Структура 

екологічної компетентності та її зв’язок з іншими якостями і характеристиками 

особистості. Вплив шкільного навчально-виховного процесу на формування екологічної 

компетентності. 

Тема 5. Основні напрямки сучасного екологічного виховання учнів. Підвищення 

якості екологічних знань. Переорієнтація, зміна мотивів та цінностей щодо 

навколишнього середовища. Навчання учнів правил поведінки в природі. Участь в 

екологічній діяльності. 

Тема 6. Основні методи формування екологічної культури учнів. Дослідницький 

напрям. Робота з інформаційними джерелами. Туристично-краєзнавчий напрям. 

Природоохоронне виховання учнів. Інформаційний напрям. Туристично-краєзнавчі 

гуртки. Екологічні конкурси. Природоохоронні акції. Конкурси малюнків. Фестивалі 

фотографій, конференції. 

Змістовний модуль 2. Методи навчання екологічного спрямування на уроках 

географії. 

Тема 7. Пояснювально – ілюстративний. Бесіда, пояснення, художня розповідь, опис, 

відповіді на запитання, робота з книгою, демонстрація. 

Тема 8. Репродуктивний. Завдання екологічного змісту, спостереження за змінами у 

природі, системи вправ, застосування опорних схем, варіативні завдання. 

Тема 9. Проблемний. Пояснення, спостереження, бесіда, висунення гіпотез, складання 

плану вирішення проблеми, розв’язання проблемних завдань. 

Тема 10. Частково-пошуковий. Загадки, ребуси, кросворди, вікторини, ситуаційні 

вправи, фенологічні оповідання, застосування опорних схем. 

Тема 11. Дослідницький. Спостереження за змінами у природі, дослідження 

взаємозв’язків в природі шляхом спостереження, проблемні завдання. 

Змістовний модуль 3. Екологічна освіта на уроках географії в середній школі. 

Тема 12. Екологічна компонента як обов’язковий мінімум змісту загальноосвітніх 

програм з географії. Обов’язковий мінімум змісту загальноосвітніх програм з географії, 

зокрема, спрямований на засвоєння системи географічних знань про різноманітність 

сучасного світу; про особливості і динаміку головних природних, соціально-економічних і 

екологічних процесів географічного середовища; про природні і антропогенні причини 

виникнення екологічних проблем на місцевому, регіональному і глобальному рівнях, 

необхідність активних заходів з охорони природи і раціональному природокористуванні. 

Тема 13. Формування екологічного світогляду школярів під час вивчення 

географічних дисциплін. Принципи екологічного навчання та основні напрямки 

екологічного виховання на уроках географії. Виховання екологічної культури на уроках 

географії. Природне довкілля. Характеристика сучасного уроку географії. Методичні 

розробки з екологічного виховання на уроках географії. 

Тема 14. Теоретико-методичні аспекти використання опорних конспектів в 

експериментально-методичній підготовці майбутніх учителів географії. Основні методи 

формування екологічної культури учнів при вивченні шкільної географії. Організація 

навчального- виховного процесу в школі під час вивчення географії з екологічною 

складовою. 

Тема 15. Потенціал шкільного курсу географії в екологічній освіті та вихованні 

учнів. Екологічна освіта у курсі фізичної географії. Екологічна освіта у курсі фізичної 

географії материків і океанів. Екологічна освіта у курсі «Фізична географія України». 

Розвиток екологічних знань у курсі соціально-економічної географії України. Екологічне 

виховання у курсі соціально-економічної географії світу. Екологічна освіта при вивченні 

ґрунтів України та світу. Екологічні функції ґрунтового покриву. Аналіз шкільних 

підручників географії на предмет їх використання в екологічному вихованні. 
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