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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; 

тематика). 

Вибіркова дисципліна "Основи екологічного виховання учнів" складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 014 «Середня 

освіта (Географія)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є - система наукових знань щодо 

екологічної освіти та виховання школярів в процесі навчання географії в середніх 

загальноосвітніх закладах. 

 Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу " Основи 

екологічного виховання учнів" викладається після засвоєння студентами дисципліни 

«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».  

Метою викладання курсу є підготовка висококваліфікованих вчителів географії, 

які здатні здійснювати екологічну освіту та виховання школярів в процесі навчання 

географії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.  

Завдання 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. 

 Очікувані результати. Студенти повинні: 

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. 

 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (34 год.) та практично-семінарських занять 

(14 год.), організації самостійної роботи студентів (42 год.). 

 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практично-

семінарських заняттях, але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета 

студентами денної форми навчання. Під час викладання дисципліни використовуються 

методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); 

практичні (практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, 

самостійна робота студентів).  

 

 Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Загальні положення екологічної освіти. Сучасні проблеми 

екологічного виховання школярів 

Тема 1. Загальні питання екологічної освіти.  

Тема 2. Загальні питання екологічного виховання учнів.  

Тема 2. Екологічна освіта як основа екологічного виховання учнів.  

Тема 4. Екологічна компетентність школярів та методика її формування.  

Тема 5. Основні напрямки сучасного екологічного виховання учнів.  

Тема 6. Основні методи формування екологічної культури учнів.  

Змістовний модуль 2. Методи навчання екологічного спрямування на уроках 

географії. 

Тема 7. Пояснювально – ілюстративний.  

Тема 8. Репродуктивний.  

Тема 9. Проблемний.  

Тема 10. Частково-пошуковий.  

Тема 11. Дослідницький.  

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

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

програм з географії.  

Тема 13. Формування екологічного світогляду школярів під час вивчення географічних 

дисциплін.  

Тема 14. Теоретико-методичні аспекти використання опорних конспектів в 

експериментально-методичній підготовці майбутніх учителів географії.  

Тема 15. Потенціал шкільного курсу географії в екологічній освіті та вихованні учнів.  
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Електронні інформаційні ресурси 

1. Географія 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni- programi/navchalniprogrami-5-9-klas.  

2. Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації 

будівельного профілю: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / С. В. Сапожников; 

Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2006. - 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ssvabp. zip. 

3. Екологічна освіта - важливий чинник формування особистості старшокласника / А. В. 

Іванченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2003. - N 13. - С.13-15. 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03iavfos. zip 

4. Екологія. Програми для навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень 

стандарту, академічний, профільний). 10-11 кл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html 

5. Назаренко Т. Г. Формування в учнів екологічної компетентності на уроках географії 

[Електронний ресурс] / Т. Г. Назаренко // Український педагогічний журнал. – № 1. – Київ, 

2017. – С. 59–65. – Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/707470/1/Nazarenko_%D0%A3%D0%9F%D0%96.pdf. – 

6. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6-9 класи. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html 

7. Про концепцію екологічної освіти в Україні. – [Елект- ронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.zakon-inormativ.info/index.php/component/lica/? 

base=1&id=136616&menu =114050&view=text 

8. Регіональна економічна і соціальна географія (Африка, Латинська Америка, Азія, 

Англо-Америка, Австралія й Океанія): навч.-метод. комплекс для змішаного (очно-

дистанційного навчання) на базі онлайн платформи Google Class [Електронний ресурс] / 

Л. В. Бурман, О. В. Бондаренко. – 2017. – Режим доступу: 

https://classroom.google.com/c/NzgyNjAyOTY3OFpa. 

 

Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

 

Поточний контроль Модульний 

контроль Сума 

балів 
Змістовний 

модуль 1 (Т1-Т6) 

Змістовний 

модуль 2 (Т7-

Т11) 

Змістовний 

модуль 3 (Т12-

Т15) 

25 20 25 30 100 

   Т1, Т2 ... Т15 – теми змістовних модулів. 

 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html
https://classroom.google.com/c/NzgyNjAyOTY3OFpa


 Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає студент, який виконав 

усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під 

час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 

мінімум для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних, 

практичних занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або 

перескладання МК, за яку отримана незадовільна оцінка. 

 

Самостійна робота студентів. 

Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або 

тем, що потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у 

вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на 

самостійне вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання 

які вимагають від студента систематичну самостійну роботу. 

 

 


