
Екологічне виховання  

 

Тип дисципліни: 

вибіркова  

Семестр: 

восьмий 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 32, 

практичні – 16. 

Лектори: 

канд. біол. наук, доцент Стецула Н.О. 

Результати навчання: 

- трактувати фундаментальні знання, уміння і навики екологічного виховання; 

- розуміти взаємозв’язок між компонентами екологічного виховання, а саме 

екологічними знаннями, мисленням, свідомістю світоглядом та культурою; 

- оцінювати теоретико-методологічні засади процесу екологізації; 

- формувати екологічну культуру за допомогою різних методів та методик;  

- укладати рекомендації щодо методів вирішення екологічних проблем; 

- розробляти екологічні проекти, екологічні программ і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля; 

- використовувати використовувати засоби екології в екологічному вихованні;  

- розробляти план дій щодо просвітницької роботи; 

- формувати погляди, ціннісні категорій і визначати поведінку. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

‒ загальна екологія, 

‒ біоекологія, 

‒ природоохоронне законодавство, 

‒ заповідна справа, 

‒ екологічна безпека,  

‒ моніторингу довкілля, 

‒ урбоекологія, 

‒ нормування антропогенного навантаження.  

Зміст навчальної дисципліни: 

Основні тенденції екологічного виховання. Ідея та загальні положення охорони природи. 

Етапи розвитку та чотири ідеології природно-заповідної справи, а саме: 1) сакральне 

заповідання; 2) поресурсне заповідання; 3) заповідання науково унікальної природи для 

майбутніх поколінь людства або класичне заповідання навіки; 4) заповідання прав дикої 

природи для самої себе або етика дикої природи. Екологічні проблеми як вимога 

екологічного виховання. Поняття та принципи відповідальності. Компоненти екологічної 

відповідальності; ціннісно-орієнтаційний, мотиваційний, когнітивний, особистісний, 

практичний. Самоаналіз ставлення до природи. Внутрішні цінності: екосистеми, природні 

об’єкти, людина. Форми природоохоронної діяльності. Екомережа: компоненти та її 

структура. Права природи. Екологічна етика як важлива складова екологічної свідомості. 

Екоетичний ідеал. Етика Землі О. Леопольда. Етика благовоління перед життям А. 

Швейцара. Теорія Вернадського про ноосферу: утопія або реальність? Коеволюція 

людини і природи М. Моїсеєва. Цілі та завдання освіти для сталого розвитку за 

міжнародними документами  Роль екологічної освіти як складової освіти для сталого 

розвитку в Україні. Роль секторів суспільства для впровадження освіти для сталого 

розвитку в Україні. Екологічна філософія життя та екологічні пріоритети. Роль 

екологічної освіти у формуванні нового екологічного мислення особистості, засоби 

масової інформації, як один із способів формування екологічної свідомості.  

Розділ 2. Прикладні основи екологічного виховання 



Екологічне виховання учнів у закладах середньої освіти зміст, мета, принципи й очікувані 

результати. Педагогічні технології як механізми екологічного виховання. Еволюція 

екологічної освіти в Україні та її стан на сучасному етапі. Екологізація навчальних 

предметів природничого циклу. Компетентнісний підхід у реалізації засад екологічної 

освіти.  Види та зміст екологічних компетентностей. Методика формування екологічних 

знань. Екологічні проблеми і моделі їх вивчення в системі шкільної екологічної освіти. 

Дидактичні принципи навчання екології. Методика викладання екології як педагогічна 

наука. Екологічна свідомість: дійсне та уявне. Стрижневі елементи формування 

екологічної свідомості. Вчинок – одиниця поведінки. Типи екологічних вчинків і 

поведінки: Характеристика “поведінкових портретів” різних типів поведінки. 

Екоцентричні переконання екологічного світогляду. Виховні орієнтири, які слугують 

підґрунтям для формування культури екологічної поведінки школярів. Процес 

екологізації. Освітній простір як чинник розвитку особистості Екологізація навчально-

виховного процесу як складової освітнього простору. Становлення національної системи 

законодавства у сфері екологічної освіти загалом та екологічного виховання зокрема. Еко-

майбутнє: світоглядні контури екологічної ери. Глобальний соціальний контекст і контури 

еко-майбутнього. Стан реалізації головних соціальних функцій екології в реальній 

практиці державного будівництва на теренах України.  
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Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, контрольна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– усний контроль: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда; 

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт.   

– підсумковий контроль: залік у восьмому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


